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DECISÃO

Trato  de  Ação  Civil  Pública  interposta  pelos  Ministérios  Públicos  Federal,  do
Trabalho e do Estado de Sergipe contra a União e o Estado de Sergipe, por meio da
qual  pretendem, em sede  de tutela  de urgência,  para determinar,  sob pena  de multa
diária:

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  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 a saúde da população para atender a
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)
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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) 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.

Ao final, requerem o julgamento procedente para:

c.1) CONFIRMAR os pleitos antecipatórios formulados no item "a":

a.1) A SUSPENSAO 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  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
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finalizou a estruturação dos serviços de atenção a saúde da população para atender a
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 detecçao 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 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 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.

No  tópico  "II  -  DA  CRISE  SANITÁRIA  DA  COVID-19  NO  BRASIL  E  NO
MUNDO" relataram:

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
deletalidade 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.
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As características que mais impressionam em relação à COVID-19, são as seguintes:

(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/).

(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
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,
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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 Tocantins.

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. 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.

Em seguida, quanto à situação da COVID-19 no Estado de Sergipe, declararam:

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-19.

Segundo artigo 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.

[...]
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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
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 Estado. 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)/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 Saúde.

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 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 Saúde.

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.
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Embora não disponhamos do número total de atendimentos de casos suspeitos na rede pública
de  todo o Estado,  dados obtidos  pelo Ministério  Público Estadual  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 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 Paulo, 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 OKBR.

[...]

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,
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majoritariamente  usuária  do  SUS,  possa  ter  real  consciência  da  capacidade  que  pode  ser
aguentada 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 artigo 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 privado, 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 vêm 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:

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 óbito.

A  principal  recomendação  da  Organização  Mundial  de  Saúde  para  conter  o  contágio  é
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justamente o isolamento social, 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 tempo.

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".

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".

O  isolamento  social,  além de  interromper  a  cadeia  de  transmissão,  possui  consequências
reflexas que ajudam o sistema de saúde, como a diminuição de acidentes de trânsitos e de
pessoas feridas. 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 08/03/20;

[...]

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

Por fim, desenvolveram os tópicos: "IV - DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS
DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO ESTADO  DE SERGIPE.  DA
AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS SEM EMBASAMENTO
TECNICO."; "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."; "VI - A UNIÃO COMO ORGÃO MÁXIMO
DA  SAÚDE  NO  BRASIL  -  PAPEL  CENTRAL  NO  COMBATE  AO  NOVO
CORONAVIRUS";  "VII  -  DA  NECESSIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO
TÉCNICA  PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  PARA  EMISSÃO  DE
ORIENTAÇÕES  E  ATOS  NORMATIVOS  QUE  IMPACTAM  A  SAÚDE
PÚBLICA"; e, "VIII - TUTELA DE URGÊNCIA".

Declararam que se encontram à disposição para a realização de audiência de conciliação,
preferencialmente por videoconferência.

Juntaram documentos.

No despacho proferido em 09/04/2020, determinei a intimação dos requeridos para se
manifestarem em 72 horas, considerando que a medida de maior urgência, referente à
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suspensão da aplicação de dispositivos do Decreto Estadual nº 40.567/2020, quanto à
flexibilização  de  medidas  de  enfrentamento  e  prevenção  à  epidemia  de  COVID-19,
poderia ser apreciada em momento posterior, por conta do feriado da Semana Santa,
quando  a  atividade  industrial  (incluída  aí  a  construção  civil),  encontrava-se
momentaneamente sem funcionamento (id. 4058500.3653221).

A  União  e  o  Estado  de  Sergipe  foram  devidamente  intimados  (id.
4058500.3653896/4058500.3653898 e 4058500.3653908/4058500.3653909).

Em sua manifestação/defesa (id. 4058500. 3656696), a União aduziu, inicialmente, que
não estão presentes os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência.

Afirmou  que  a  "A  UNIÃO  TEM  PRESTADO  TODO  O  APOIO  TÉCNICO-
CIENTÍFICO, MATERIAL, INCLUSIVE COM O OFERECIMENTO DO MAIOR
NÚMERO POSSÍVEL DE EPI'S PELOS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO
DE  SAÚDE  VISANDO  A  GARANTIR  A  SEGURANÇA  NA  ATUAÇÃO  DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, E LOGÍSTICO AO ESTADO DE SERGIPE".

Em seguida, ressaltou:

"(...) com relação ao pedido liminar de item A.6 (suposto relaxamento das orientações quanto
ao distanciamento social quando da publicação do Boletim Epidemiológico n. 7, de 08 de abril
de 2020), pode se ver que no Boletim seguinte ao Boletim impugnado nos presentes autos,
foram  veiculados  esclarecimento  pelo  Ministério  da  Saúde  que  infirmam  a  premissa
adotada pelo MPF no pedido, segundo a qual a pasta teria recomendado o abrandamento
das políticas de distanciamento social pelos Estados.

OU SEJA, A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA -  DEMONSTRAÇÃO PELA UNIÃO
DAS  RAZÕES  DO  SUPOSTO  ABRANDAMENTO  DAS  POLÍTICAS  DE
DISTANCIAMENTO  SOCIAL  -  FOI  SANADA  ADMINISTRATIVAMENTE  E  DE
FORMA  VOLUNTÁRIA  PELA  UNIÃO  A  PARTIR  DO  ESCLARECIMENTO
SUPRACITADO,  NÃO  HAVENDO  PRETENSÃO RESISTIDA NESTE PROCESSO,  O
QUE  DEMONSTRA  A  INUTILIDADE  DO  PRESENTE  PROCESSO  PARA  O
ATINGIMENTO DO PEDIDO.

EM  NENHUM  MOMENTO  OS  AUTORES  DEMONSTRARAM,  MINIMAMENTE,
QUALQUER  DANO  OU  PERIGO  DE  DANO  CONCRETO  APTO  A  JUSTIFICAR  A
MEDIDA  EXCEPCIONAL.  AS  SUAS  ALEGAÇÕES  SÃO  DESTITUÍDAS  DE
QUALQUER  LASTRO  COMPROBATÓRIO  E  INAPTAS  PARA  JUSTIFICAR  A
URGÊNCIA DO PROVIMENTO REQUERIDO.

Ressaltou a existência do periculum in mora inverso, pois "não se sabe ao certo os riscos
e prejuízos que podem originar da interferência judicial no planejamento e na estratégia
desenvolvida pelo Ministério da Saúde no combate ao COVID-19". E mais:

Como medida de ponderação a ser avaliada por esse Juízo, deve-se destaca, por exemplo,
no  item  "fornecimento  de  material  solicitado  pelo  Estado  de  Sergipe",  que  a
disponibilização de equipamentos de proteção individual em favor de uma única Unidade
Federativa ou de um grupo específico de servidores federais integrantes da rede pública
de saúde tem o condão de compromenter a ordem administrativa e a saúde pública.
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Eventual  cumprimento  do  pedido  autoral  ("apoio  técnico-científico,  material  e  logístico
solicitado pelo Estado de Sergipe"), implicaria, necessariamente, o desabastecimento de outros
Estados da federação e Municípios, com as respectivas unidades de saúde, eis que deixariam
de receber o material requestado ou os insumos que a elas estaria destinado, afastando-se o
planejamento  dos  gestores  do  SUS  elaborado  com  fundamento  no  estudo  sistemático  da
evolução do COVID-19 que está sendo promovido para avaliar e atender às necessidades de
cada Ente para a proteção dos agentes públicos integrantes do SUS.

Por  fim,  aduziu  que  a  liminar  postulada  tem  clara  natureza  satisfativa,  esgotando
completamente o objeto da ação, o que não permitido pela Lei nº 8.437/92, "além de ter
o potencial de causar desorganização da política pública estabelecida".

Arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir quanto ao fornecimento regular de
apoio  técnico-científico,  material  e  logístico  ao  Estado  de  Sergipe,  inclusive  com
fornecimento de EPI'S pelos gestores do SUS e quanto ao pedido liminar A.6, relativo à
apresentação de justificativa técnica fundamentada pela União em eventual  transição
para a estratégia de distanciamento social seletivo que venha a ser adotada pelo Estado
de Sergipe.

Segundo a União, as  notícias constantes  no sítio da internet  do Ministério da Saúde
demonstram  repasse  de  verbas  para  Estados  e  Municípios,  política  continuamente
adotada pelo referido Ministério, e que já vinha fornecendo "apoio técnico-científico,
material e logístico" ao Estado de Sergipe, fornecendo, principalmente, mas não só,
os EPI's necessários ao enfrentamento da COVID, tendo sido finalizada no decorrer
da semana de 30/03 a 03/04 a remessa aos Estados de 40 milhões de itens (máscaras,
aventais, toucas hospitalares, sapatilhas, luvas para procedimentos e álcool).

No mais, quanto à ausência de interesse de agir em relação ao pedido A.6, asseverou que
para  os  autores  o  Ministério  da  Saúde  havia  relaxado  as  orientações  quanto  ao
distanciamento social quando da publicação do Boletim Epidemiológico nº 7, de 08 de
abril de 2020. No entanto, o Boletim Epidemiológico nº 8, de 09/04/2020, trouxe ao
público esclarecimento que esvazia a pretensão Ministerial, considerando que não houve
o suposto abrandamento das políticas de distanciamento social.

No mérito, desenvolveu os tópicos: "IV.1. - DAS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO NO
SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  EM  RELAÇÃO  À  VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA.  LEI  N.  8.080/90.  DA  NATUREZA  NÃO  VINCULANTE
DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS. DA NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO
GESTOR LOCAL NA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE DISTANCIAMENTO
SOCIAL."; "IV.2. - CONTEXTUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA
O CONTROLE E CONTENÇÃO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA CAUSADA
PELO  COVID-19  -  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  DA  UNIÃO.";  IV.3.  -  DO
SUPORTE CLÍNICO E MATERIAL PARA QUE AS EQUIPES POSSAM DAR O
ADEQUADO  MANEJO  DOS  CASOS  SEGUNDO  AS  MELHORES
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS - INDICAÇÃO DE INSUMOS JÁ DISTRIBUÍDOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.";  IV.4.  -  CONTRATAÇÕES  EMERGENCIAIS
REALIZADAS PELA UNIÃO PARA A COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE EPIs E
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INSUMOS  -  NOTÓRIO  INCREMENTO  DA  DEMANDA  E  ESCASSEZ  DE
MATERIAIS  NO  MERCADO  NACIONAL  E  INTERNACIONAL.";  "IV.5.  -
DISCRICIONARIEDADE  DO  PODER  EXECUTIVO  PARA  ELABORAR  AS
POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE - SEPARAÇÃO DOS PODERES
- RESERVA DO POSSÍVEL E EFEITOS PRÁTICOS DA DECISÃO."; e, IV.6. -
DA AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. DA NECESSIDADE DE PRIMAZIA DA
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO EM SITUAÇÕES DE CRISE."

Requereu o reconhecimento da preliminar de falta de interesse de agir, o indeferimento
da  tutela  de  urgência  e  o  julgamento  improcedente  dos  pedidos  formulados  em seu
desfavor.

Juntou documentos.

O Estado de Sergipe trouxe sua manifestação prévia, com apresentação dos seguintes
fundamentos jurídicos (id. 4058500.3660853):

1) Dos pedidos de SUSPENSÃO da aplicação do inciso XXIV do §5º do art. 2º do Decreto
Estadual nº 40.567/2020 (ou sucedâneos) e de ABSTENÇÃO à edição de Decretos que
não obedeçam parâmetros federais (Lei Geral de Greve e Decretos Federais) - pedidos
"a.1" e "a.2"

a) Do funcionamento da indústria: alto impacto econômico-social e baixíssimo impacto
epidemiológico

Os  órgãos  ministeriais  subscreventes  postulam,  em  sede  de  cognição  sumária,  que  seja
suspensa a aplicação do dispositivo infralegal em epígrafe1, que permite o funcionamento da
indústria  e  da  construção  civil,  respeitadas  as  seguintes  condicionantes,  impostas  naquele
mesmo documento:

[...]

Assim,  o  primeiro  ponto  que  deve  ser  ressaltado  é  que  não  foi  uma  liberação  ampla  e
incondicionada. O Estado de Sergipe, segundo critérios epidemiológicos, considerou o impacto
de tais atividades extremamente reduzido na curva de contaminação.

Ao  contrário  do  que  pretendem os  doutos  representantes  do  Ministério  Público  nas  mais
variadas esferas, tais atividades têm um grande impacto econômico, necessário neste momento
de crise, sem sacrifício algum à curva de contaminação, já que o número de trabalhadores e o
risco a que estão submetidos, tomadas as cautelas exigidas pelo Decreto, são ínfimos.

Ao contrário do que sugeriram os representantes dos Ministérios Públicos,  não são 40 mil
pessoas liberadas para o trabalho, pelo Decreto. Além do cumprimento das condicionantes,
que tornam absolutamente seguro o trabalho da indústria, deve-se ressaltar que atividades
administrativas (atividades-meio) continuarão a ser exercidas em "home office". Ou seja, o
número é bem menor do que pretendem supor os autores.

E para se ter uma ideia de como o impacto é ínfimo, ainda que tomado o número de 40 mil
pessoas, isto representa menos 0,5% (meio por cento) da população sergipana.

Segundo critérios  epidemiológicos,  a  taxa de isolamento necessária é  de 70% (setenta por
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cento), número que é atingido independentemente da liberação destas atividades.

É importante asseverar que a indústria  tem sido fundamental para a superação da crise de
insumos experimentada em todo o Brasil. A produção de produtos hospitalares pelo Estado de
Sergipe é baixa, tornando-o dependente de outros Estados e de outros países, o que, em um
momento de "quase-guerra" é devastador.

A indústria pode, segundo suas possibilidades técnicas, migrar da produção de sapatos - tão
questionada pelos autores da ação - para a  de aventais  de alta resistência,  máscaras,  entre
outros, cujo maquinário é essencialmente o mesmo.

Quer dizer,  a indústria não é estática. Ao contrário! Ao perceber o choque da demanda, o
industriário pode rapidamente migrar  e  produzir  os bens necessários ao abastecimento das
clínicas e hospitais sergipanos.

Quanto a este tema, importante estabelecer de pronto a premissa de que há uma cadeia
econômica que deve ser respeitada para que o comércio possa funcionar,  mesmo que
limitadamente, e oferecer ao cidadão, às empresas e ao próprio Poder Público os produtos
essenciais, tanto na perspectiva do enfrentamento da atual crise (insumos de saúde), mas não
apenas, devendo a essencialidade ser observada de forma um pouco mais ampla, no sentido da
manutenção de um ambiente social de mínima normalidade.

Assim sendo, impõe-se ponderar que a gama de produtos necessários para que, por exemplo, o
cidadão comum possa abastecer a sua residência através de compras em um supermercado é
muito vasta e, caso a medida de contenção do setor industrial seja excessivamente restritiva,
produtos de utilização básica irão faltar no comércio.

b) Da mínima intervenção nos direitos fundamentais: da livre iniciativa, da liberdade de
circulação  e  da  proporcionalidade  das  restrições  contidas  no  decreto  estadual.  Da
competência para definição das atividades essenciais pelo Estado. Do exercício presumido
da fiscalização.

Deve-se ressaltar,  ainda,  que  a  intervenção em direitos  fundamentais  é  restrita  ao  mínimo
possível (como, aliás, preceitua a Lei 13.979 de 2020). Como detalhado acima, o impacto da
liberação questionada pelos autores da ACP é ínfimo, ou seja, é insustentável que atividade de
reduzido  impacto  epidemiológico  e  baixo  risco  sejam  embaraçadas  pelo  Poder  Público.
Pretende-se,  com a ação, rasgar  todo o critério epidemiológico da Secretaria de Estado da
Saúde com o discurso vazio e sem evidências médicas (afinal, até onde se sabe, os promotores
e procuradores não são experts na matéria!) de que o lockdown deve ser total.

De fato,  o único jeito de eliminar o vírus era que todos,  no mundo todo, promovessem o
isolamento  social  por  ao  menos  30  (trinta)  dias.  Toda  a  cadeia  de  transmissão  seria
interrompida e certamente a Covid-19 seria dizimada.

Só que tal medida é desproporcional, irrazoada.

A atividade econômica deve  ser  suspensa  somente  na medida do necessário,  garantindo o
exercício de direitos fundamentais a todos os cidadãos em meio à pandemia - pois, não, a vida
não pode parar.

Os autores da presente ação civil  pública criticam o Estado por não ter disposto sobre as
medidas trabalhistas e a forma de fiscalização dessas medidas. Neste ponto, carece de lógica a
argumentação autoral: não cabe ao Estado legislar sobre direito do trabalho - e a União muito
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bem o fez, com previsões específicas de combate à pandemia (Medida Provisória n. 936 de
2020).

Também carece de fundamento a alegação de que o Estado não fiscalizará o cumprimento das
condicionantes.  Desde  o  início  da  pandemia,  todos  os  entes  públicos  têm  atuado  com
veemência na contenção de aglomerações e para o cumprimento das ordens de isolamento
social. O Supremo Tribunal Federal possui inúmeros precedentes atestando que, se há órgão
público fiscalizador em efetivo funcionamento, o exercício da fiscalização é presumido2.

Não é, igualmente, necessário que o Estado estabeleça padrões objetivos e quantitativos no
Decreto,  pois  cada  indústria  tem  sua  realidade  conforme  os  bens  produzidos,  grau  de
automação,  entre  outros.  Estes  fatores  serão  fiscalizados  por  meios  telemáticos  e,
principalmente, por meio de inspeções-surpresa dos órgãos competentes. É uma norma dotada
de abstração suficiente para que o fiscal, conforme seu critério técnico, defina sobre a eventual
aplicação de sanções - as quais, digam-se, não precisam estar dispostas no decreto, pois já
existe o regramento apropriado nas normas administrativistas e penais.

Pois bem.

Os autores da ação pretendem utilizar como analogia para a definição de serviços essenciais a
Lei Geral de Greve (Lei nº 7.783/1989), editada para regulamentar o disposto no Art. 9º, § 1º,
da Constituição Federal3, para definir serviços essenciais.

Ledo engano!

A Lei Geral de Greve disciplina os serviços essenciais para o exercício do direito de greve, tão
somente  -  e,  até  por  isso,  regulamenta  dispositivo  constitucional  relacionado  a  direitos
trabalhistas.

A  greve  é  a  paralisação  coordenada  de  trabalhadores  como  forma  de  pressionar  os
empregadores e órgãos competentes a adotarem medidas tendentes aos seus interesses, como
aumento  de  salário  e  melhoria  nas  condições  de  trabalho.  É,  portanto,  uma  paralisação
endógena para a defesa de direitos trabalhistas.

O presente momento não pode ser comparado com uma greve. A pandemia de Covid-19 é
evento extraordinário, grave, que só se presencia a cada geração ou duas. A paralisação não é
espontânea, é imposta pela doença, que deve ser controlada segundo critérios epidemiológicos.

Assim, não há paralelo a ser feito com a lei de greve, que regula serviços essenciais em tempos
de normalidade da vida comunitária. O momento é de crise e, por isso, a regulamentação deve
ser,  igualmente,  voltada à gestão dessa crise -  e se os Ministérios Públicos desejam que a
pandemia seja tratada de forma técnica, nada mais incoerente do que desejar a utilização de
uma lei criada com finalidade diametralmente oposta para fazê-lo.

Para tratar especificamente da pandemia de Covid-19 foi editada a Lei n. 13.979 em fevereiro
de  2020,  citada pelos  autores  da  ACP e  a  que alude o Decreto atacado.  O diploma legal
outorga competência às autoridades de saúde estaduais de determinarem a profundidade do
isolamento  com base  nas  evidências  sugeridas  pelo  perfil  epidemiológico  do  território.  O
Estado possui competência para determinar as medidas adequadas.

Por sinal, Sergipe tem apenas 2 (dois) pacientes internados com Covid, em enfermaria,
na rede pública de saúde, de um total de 161 leitos. A taxa de ocupação é baixíssima, não
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justificando a cessação da atividade industrial.

Indo  ao  encontro  do  que  alega  o  Estado  de  Sergipe,  o  Art.  3º,  §  1º,  daquele  dispositivo
consigna  expressamente  que  as  medidas  preventivas  (como  isolamento  e  quarentena)
"deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública".

Assim, o Governador do Estado, em atendimento à competência outorgada no § 7º, inciso II,
deste mesmo artigo, adotou a medida necessária e adequada conforme o perfil epidemiológico
do Estado de Sergipe.

Por  demais,  o  ministro  Alexandre  de  Moraes  concedeu  tutela  liminar  na  Ação  de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF para assegurar a prevalência das normas
estaduais  e  municipais  em  face  do  regramento  federal,  uma  vez  que  são  dotadas  de
peculiaridades que fogem ao controle da União. Nas palavras do Ministro:

"Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de
competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao pedido
de concessão de medida liminar, "para que seja determinado o respeito às determinação dos
governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de
aglomeração.

Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões
dos  governos  estaduais,  distrital  e  municipais  que,  no  exercício  de  suas  competências
constitucionais,  adotaram  ou  venham  a  adotar,  no  âmbito  de  seus  respectivos  territórios,
importantes  medidas  restritivas  como  a  imposição  de  distanciamento/isolamento  social,
quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do
número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização
Mundial  de  Saúde)  e  vários  estudos  técnicos  científicos,  como  por  exemplo,  os  estudos
realizados pelo Imperial College of London,  a partir  de modelos matemáticos (The  Global
Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of
non-pharmaceutical  interventions  (NPIs)  to  reduce  COVID19  mortality  and  healthcare
demand, vários autores)."

Assim, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado tem competência para determinar se,
como e quando serão tomadas as providências de isolamento social, segundo critérios técnicos
que  nem sempre  estarão  disponíveis  ao  público,  posto  que  elas  advém  do  conhecimento
técnico adquirido pelos profissionais de saúde após anos de estudo e prática.  São decisões
materiais que, no mais das vezes, independem de documentação.

Novamente, são emblemáticas as palavras do insígne relator da ADPF no Supremo Tribunal
Federal:

"Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado
pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu
dever  constitucional  exercer  o  juízo  de  verificação  da  exatidão  do  exercício  dessa
discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se
ausente a  coerência,  as  medidas  estarão viciadas por  infringência ao ordenamento jurídico
constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes
públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando
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que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente,
arbitrárias."

De  igual  modo,  insta  ressaltar  que  recentemente  foi  proposta  ADI  no  STF  pelo  Partido
Democrático Brasileiro (PDT), oportunidade em que foi questionada a constitucionalidade de
todas as modificações promovidas pela Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020, no
artigo 3º, cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, bem como do Decreto n. 10.282/2020, que regulamenta a Lei Federal n.
13.979/2020 para definir o que são atividades essenciais.

A  cautelar  foi  parcialmente  concedida  pelo  Ministro  Marco  Aurélio,  ad  referendum  do
Plenário  do  STF,  justamente  para  declarar  que,  ao  contrário  do  que  disciplina  a  Lei  n.
13.979/2020, com as alterações promovidas pela MP 926/2020, a competência para instituir
medidas  sanitárias  restritivas  voltadas  ao  controle  da  pandemia  é  concorrente,  ou  seja,
atribuída a todos os entes federativos, não se podendo, nessa hipótese específica, condicionar a
autonomia administrativa dos Estados, DF e Municípios aos desígnios da União. Veja-se, por
oportuno, excerto da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Marco Aurélio:

"Embora  o  pedido  de  medida  de  urgência  esteja  direcionado  à  imediata  glosa  dos
preceitos impugnados, cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo, aferir
tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos. (...) 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.  3.  Defiro,  em  parte,  a
medida  acauteladora,  para  tornar  explícita,  no  campo  pedagógico  e  na  dicção  do
Supremo, a competência concorrente."

Nesse sentido, de fundamental importância a compreensão de que nem sempre as medidas
adotadas pelo Governo Federal podem ser aplicadas de forma idêntica a todas as unidades
federativas,  as  quais,  por  possuírem,  obviamente,  as  suas  especificidades,  se  comportam
diferentemente quanto à evolução da contaminação.

Nesta conjuntura, a própria Constituição oferece parâmetros normativos e metodológicos para
a  superação dessa  forma de  conflito,  o  que significa,  em suma,  determinar,  em razão das
circunstâncias fáticas e jurídicas dadas pela situação caracterizada como conflituosa, que valor
constitucional deve prevalecer sobre outro, ainda que temporária e limitadamente. O caso da
emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus pode ser descrito
exatamente dessa forma. Foi nesse sentido a decisão liminar das ações diretas já citadas.

Sendo assim, conquanto a Constituição não disponha expressamente sobre o assunto, parece
claro  que,  havendo  elementos  normativos  e  metodológicos  com  que  superar  o  apontado
conflito entre valores jusfundamentais de posições hierárquico formais equivalentes, é dado ao
Poder Público, em situação de gravíssima emergência sanitária claramente estabelecida, adotar
medidas restritivas de direitos com vistas a reduzir os efeitos negativos do alastramento pela
população da contaminação pelo novo coronavírus, adotando-as de acordo com sua realidade.

É dizer, pelo conhecimento científico adquirido até agora, medidas de controle de mobilidade
humana se mostraram bastante efetivas em impedir o crescimento das taxas de contaminação
pelo vírus, especialmente por obstarem a importação de novos casos de coronavírus e a sua
consequente disseminação na população residente no território controlado. Agora, a dosagem
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de tais medidas é realizada pelos Estados com base justamente nos opinamentos técnicos,
sem descuidar da realidade econômica e fática regional.

Deste modo, é inequívoco que o Estado de Sergipe, ao editar o Decreto n.° 40.567, de 24 de
março  de  2020,  arvora-se  em  estudos  científicos  endossados  por  autoridades  sanitárias,
adotando  medidas  severas  de  isolamento  físico  das  pessoas  naquilo  que  é  necessário,
especialmente porque a quarentena é uma das únicas formas de desacelerar a disseminação do
vírus,  para  o  qual  ainda  não  há  vacina  nem  terapia  curativa  de  eficácia  cientificamente
comprovada.

d)  Da curva de  contaminação em Sergipe.  Do desempenho satisfatório no  combate  à
pandemia.

Os gráficos a seguir colacionados visam demonstrar que a curva de contaminação no nosso
Estado se apresenta mais controlada quando comparada com o restante do Brasil (que tem
padrões de testagem semelhantes e, portanto, são um bom parâmetro de comparação):

[...]

A situação narrada leva à conclusão de que o Estado de Sergipe vem conseguindo, com a
antecipação  de  medidas  de  isolamento  social,  conter  o  exponencial  crescimento  de
contaminação e, principalmente, internamentos clínicos.

A saída gradual e controlada do isolamento é medida salutar e a indústria, pelo perfil, já pode
retomar as atividades mediante as cautelas narradas sem nenhum impacto negativo. A gestão
da crise no Estado de Sergipe, ao contrário do que sugere o Ministério Público, é uma das
melhores do Brasil, como atestam os dados do Ministério da Saúde:

[...]

Os autores da ação creditam o sucesso à "falta de testagem em massa".  Não é necessário,
segundo  padrões  médicos,  a  testagem  geral.  Aliás,  seria  até  injusto:  nenhum  estado  da
Federação está promovendo a testagem nos moldes pretendidos pelos autores da ACP. Sendo
assim, a comparação entre Sergipe e os demais Estados é justa, na medida em que todos estão
adotando padrões similares de testes na sua população. Significa dizer que, ainda que haja
subdimensionamento  dos  casos  em  Sergipe,  esse  subdimensionamento  é  generalizado  e,
portanto,  a  comparação  com  os  demais  Estados  é  absolutamente  pertinente  -  e  nesta
comparação, Sergipe se sai muito bem.

Tanto está bem - e pode liberar a atividade industrial com cautela, que o estado é o terceiro
com menos casos confirmados: 45.

Por oportuno, colacione-se o gráfico com a evolução de casos, demonstrando que a curva de
Sergipe está achatada em relação ao resto do Brasil (com índices de testagem similares):

[...]

Também chama a atenção que a taxa de crescimento diário em Sergipe é uma das menores do
Brasil  -  e,  sempre  é  importante  ressaltar,  que  todos  os  estados  tem  padrão  de  testagem
semelhante, ou seja, a comparação é entre iguais.

Coloca-se o gestor sergipano como incompetente quando, na verdade, ele enfrenta a mesma
dificuldade que o mundo todo. A ciência, em local nenhum do mundo, conseguiu conter a
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pandemia ou mensurar com exatidão e sem atraso os seus efeitos. No entanto, na comparação
entre iguais - os Estados Brasileiros - é justa e denota que Sergipe está bem no combate à
doença.

O  ideal  seria  testar  toda  a  população,  mas  isto  não  é  possível.  Estamos  em momento  de
escassez, mas como será delineado em tópico próprio, o Estado já promoveu a aquisição de
mais de 30 mil testes para a população.

e) Da separação de Poderes. Da necessidade de ampla dilação probatória para afastar a
higidez dos atos administrativos.

Parece-nos termerário,  em cognição sumária,  afastar o trabalho da Secretaria de Estado da
Saúde  com base  no  entendimento  de  operadores  do  Direito  sem uma robusta  e  completa
dilação probatória.

A prudência na revisão dos atos administrativos é abraçada pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt  no  AgInt  na  SLS  2.240-SP,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  por  unanimidade,  julgado  em
7/6/2017, DJe 20/6/2017). Neste julgado, foi decidido que existe violação da ordem econômica
reconhecida ante a ausência de prévia dotação orçamentária para que o Estado, ora Réu do
processo, custeie as vultosas despesas decorrentes da manutenção da harmonia econômico-
financeira estatal, conforme se vê na ementa abaixo:

[...]

A conclusão deste julgado é que os atos administrativos de índole técnica, como o atacado,
devem  prevalecer  até  que  prova  robusta  produzida  em  juízo  demonstre  o  contrário.  É
necessária cautela para análise do mérito dos atos administrativos, em especial aqueles
de ordem técnica, como é o caso.

Não se  pode  subverter  a  presunção  de  legitimidade  e  veracidade  dos  atos  administrativos
simplesmente  porque  o  Ministério  Público  discorda  das  posições  adotadas.  A  decisão  do
Governador é de índole técnica e, caso esteja errada, o que se admite por remota hipótese, deve
haver  ampla  dilação  probatória  a  atestar  sua  incorreção.  Não  nos  parece  que  o  Poder
Judiciário, em análise superficial, possa se sobrepor a TODOS os profissionais de saúde que
participaram da decisão de liberar as atividades questionadas.

O decreto possui presunção de legitimidade e veracidade, de modo que é totalmente descabido
que o Estado preste contas previamente de todo ato administrativo que pretenda praticar. É
uma providência que engessa o Poder Executivo e afronta a separação de Poderes em um
momento que se exige agilidade na tomada de decisões.

As medidas determinadas pelo referido Decreto, assim como dos demais atos normativos
publicados pelo Estado de Sergipe, foram objeto de criteriosa análise pelo Gabinete de
Gerenciamento  de  Crise  criado  para  o  acompanhamento  da  atual  situação,  que  é
composto  por  equipe  multidisciplinar  contando  com  profissionais  das  mais  variadas
áreas de conhecimento, todos trabalhando em conjunto para a superação desde momento
de dificuldade.

Em síntese: a atividade industrial e de construção civil tem elevado impacto econômico-social
e baixíssimo impacto epidemiológico. Desta feita, devem permanecer hígidas, no termos do
Decreto fustigado, uma vez que este  foi  embasado em estudos de impacto realizados pela
Secretaria de Estado da Saúde que não necessariamente dependem de documentação formal e
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divulgação à população.

Por fim, o pedido "a.2" é absolutamente descabido, porquanto não se pode exercer o controle
prévio do conteúdo de atos administrativos. Não há como impedir o exercício da competência
constitucional outorgada ao Poder Executivo de forma preventiva, como pretendem os autores.
A evolução da pandemia exige ampla liberdade do gestor para fazer frente às contingências.

2)  Do  pedido  do  estabelecimento  de  condicionantes  para  a  liberação  da  atividade
econômica - pedido "a.3"

a)  Da  autoexecutoriedade  dos  atos  administrativos.  Da  excepcionalidade  do  controle
judicial. Da discricionariedade técnica.

Os autores da ACP formularam pedido (absolutamente improcedente!) no seguinte sentido:

[...]

Trata-se  de  um  dos  maiores  disparates  contra  a  separação  de  Poderes  já  vista  no
constitucionalismo pós-88!

Os atos administrativos são autoexecutórios e independem da manifestação de qualquer
outra  função  do  Estado  para  produzir  efeito.  O  Poder  Executivo  tem  suas  funções
delimitadas  constitucionalmente  e  age  de  forma  autônoma  dos  demais  Poderes.  A
independência e harmonia é basilar na Separação das funções de Estado, consagrada no art. 2
da Carta Maior.

Os  autores  da  Ação  Civil  Pública  desejam que  o  Poder  Executivo  apresente  previamente
justificativas  para toda a  tomada de decisões  no âmbito da Covid-19.  Deseja-se,  isto  sim,
suplantar o papel do gestor na condução da política pública! Nítido absurdo!

É acintoso, com todas as vênias, exigir que o Poder Executivo peça a permissão de quem quer
que seja para exercer as suas atribuições constitucionais. Trata-se de pedido nada republicano,
que vai de encontro ao que determina a Carta no que tange à separação de Poderes.

O controle judicial, como já explicitado nas decisões das Cortes Superiores trazidas aos
autos, é excepcional e episódico. Não se pode pretender generalizar o controle, em especial
no momento de pandemia, em que as ações devem ser tomadas rapidamente.

Os atos administrativos podem ser motivados a posteriori quando são editados em caráter de
urgência. É contraproducente,  além de inconstitucional,  exigir que o Poder Executivo peça
permissão ao Poder Judiciário e ao Ministério Público quando pretender alterar as medidas de
isolamento social.

E essas questões são precedidas, muitas vezes, de atos materiais e de conhecimento técnico
intangível à luz das informações e dados disponíveis. É dizer: o Estado não se nega a prestar
informações  sobre  a  pandemia  a  qualquer  cidadão  que  as  demande;  no  entanto,  a
discricionariedade técnica no âmbito da tomada de decisão é algo inerente à atividade
administrativa.

Com  as  devidas  vênias  aos  doutos  promotores  de  justiça,  procuradores  da  república  e
procuradores  do  trabalho,  quem entende  de  saúde  é  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde.  Os
profissionais que ali laboram estudaram por anos para enfrentar situações como a pandemia,
não baseando suas conclusões em artigos científicos que, apesar de renomados, são lidos por
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pessoas leigas. O "doutor Google" não resolverá a pandemia; a Secretaria de Saúde, sim!

O Estado de Sergipe não apresentará justificativa prévia a ninguém sobre as providências da
Covid-19. Primeiro,  porque isto afronta a separação de Poderes.  Segundo, porque o Poder
Executivo é que tem conhecimento técnico, científico e estrutura para optar pelas medidas
adequadas no combate à Pandemia. Terceiro, porque em momentos de crise, em que a tomada
de decisão é urgente,  este  tipo de amarra poderá comprometer  seriamente a  celeridade da
Administração Pública no enfrentamento da Covid.

O Estado poderá, se instado para tanto, fornecer as informações de que dispôs para a tomada
de decisão, mas não pedirá permissão para o cumprimento de sua missão institucional.

Também não sucede a afirmação de que o Estado de Sergipe tem sonegado informações. O
ente  público  tem  emitido  boletins  diários  a  toda  sociedade  sergipana,  a  exemplo  do
boletim de 13 de abril de 2020, que acompanha esta peça.

b) Do estabelecimento de responsabilidades à indústria que descumprir o Decreto. Da
discricionariedade no exercício do Poder de Polícia.

Quanto  ao  estabelecimento  de  responsabilidades  para  as  indústrias  que  desrespeitarem as
condicionantes impostas no decreto, trata-se de medida absolutamente desnecessária, pois já
há um vasto arcabouço normativo - administrativista e até penal - que estabelece as sanções
para quem descumprir as ordens para contenção da pandemia.

Como já afirmado, a fiscalização é presumida pela existência do órgão competente no Estado.
Ela ocorrerá por meio remoto e "in loco", por auditorias-surpresa (e, como o nome sugere, não
deve ser detalhado como isto será feito,  pois esta informação comprometeria a eficácia da
medida). De todo modo, como é praxe na doutrina administrativista, o exercício do poder de
polícia é discricionário, cabendo à Administração decidir pela melhor forma, tempo e
modo de fiscalização.

c) Da estruturação do Sistema de Saúde para o pico da pandemia. Da ampla capacidade
de absorção de doentes. Das aquisições.

Por fim, os autores requerem a comprovação de que o Sistema Único de Saúde está estruturado
para o pico da pandemia.

Este ponto é um dos mais delicados da demanda.

Nenhum sistema de saúde no mundo, público ou privado, está preparado para a pandemia de
Covid-19 - daí seu potencial de colapsar o serviço. Até países francamente mais desenvolvidos
que  o  Brasil  têm  sofrido  com  o  vírus.  O  achatamento  da  curva  permite  a  redução  da
mortalidade, mas não há sistema de saúde no mundo que não colapse no pico da pandemia. O
que se pede é impossível.

E,  neste  momento,  há  uma  ampla  disputa  internacional  para  a  compra  de  insumos  e
medicamentos. É fato notório. O Brasil (e não apenas o Estado de Sergipe) está enfrentando
uma concorrência global para a compra de produtos para combate à Covid-19.

Nessa "corrida", é por demais óbvio que os países em desenvolvimento e com um câmbio
fraco,  como o  Brasil,  estejam  em desvantagem financeira  e  logística  -  e,  quando  o  País
consegue efetivar a compra, há um embate diplomático para a liberação das mercadorias nas
escalas, pois todos os países tem efetuado a requisição administrativa dos bens em escala,
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dificultando a chegada dos bens ao Brasil. É um obstáculo de ordem internacional, que foge ao
controle de qualquer peticionante.

Diga-se, é por isso, também, que o funcionamento da indústria local é deveras importante: a
dependência de agentes externos é sempre um problema em cenários de calamidade.

Só  que,  ao  contrário  do  que  sugere  a  exordial,  o  Estado  de  Sergipe  não  está  parado.  Ao
contrário: tem efetuado investimentos pesados para combater a pandemia de Covid-19 e, até
por isso, como já citado, tem os melhors resultados do Brasil.  Passemos aos números que
comprovam a mobilização para enfrentamento do coronavírus:

a) Aquisição de 34.407 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sete) testes rápidos ao custo
total  de  R$  4.499.920,00  (quatro  milhões,  quatrocentos  e  noventa  e  nove  mil,
quatrocentos e vinte reais);

b) Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para atendimento de toda
a  rede  ao  custo  de  R$  4.628.602,12  (quatro  milhões,  seiscentos  e  vinte  e  oito  mil,
seiscentos e dois reais e doze centavos);

c) Gastos com infraestrutura no valor de R$ 4.175.034,14 (quatro milhões, cento e setenta
e cinco mil e trinta e quatro reais e quatorze centavos);

d) Aquisição de ventiladores pulmonares ao custo de R$ 4.488.750,00 (quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Atualmente, o Estado dispõe de 129 (cento e vinte e nove) leitos de enfermaria adultos e 5
(cinco) pediátricos, bem como 26 (vinte e seis) leitos de UTI adultos e 1 (um) pediátrico
especialmente destinados ao combate da Covid-19, totalizando 161 leitos disponíveis.

A ocupação atual é de dois leitos de enfermaria, somente. A taxa de ocupação é baixíssima
e permite, segundo critérios técnicos, que haja uma abertura gradual no isolamento - a qual
pode ser revista se os indicadores assim recomendarem. A estratégia é mutável.

Tais providências constam de Nota Técnica subscrita pela Diretoria de Atenção à Saúde da
Secretaria de Estado. De acordo com o mesmo documento, o Estado passará a contar com
103 leitos de UTI e 346 leitos clínicos (observação, estabilização e enfermaria).

Ainda diante do cenário positivo, o Estado providenciará a instalação de mais 267 (duzentos e
sessenta e sete leitos) de UTI e enfermaria nas próximas duas semanas.

O Estado dispõe, ainda, de 426 ventiladores pulmonares (71 deles em manutenção, a fim de
retornarem a tempo de auxiliar no pico da pandemia.

Sobre  os  EPIs,  o  volume de  material  adquirido  é  sem precedentes  em Sergipe,  tudo para
propiciar  segurança  adequada  e  possível  aos  profissionais  de  saúde,  conforme  quantitivo
anexo.

Infere-se,  outrossim,  que  o  Estado de  Sergipe está  tomando as  providências  necessárias  e
adequadas, seguindo sempre as orientações dos epidemiologistas e infectologistas quanto ao
perfil da pandemia no Estado.

As  medidas  narradas  foram  tomadas  ainda  no  início  da  pandemia  em  Sergipe,  como
recomenda a Organização Mundial da Saúde. O Estado está se preparando para o inevitável
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pico  de  Covid-19  da  maneira  que  pode  e  com  os  recursos  disponíveis.  A  despeito  da
concorrência internacional, o Estado conseguirá se equipar melhor para enfrentar a Covid-19,
ainda que, infelizmente, mortes sejam inevitáveis.

Como  já  ressaltado,  os  resultados  obtidos  no  Estado  de  Sergipe  demonstram  que  o
enfrentamento tem sido bastante eficaz e eficiente, o que se reflete nos índices de mortalidade
já trazidos. Sergipe é um dos estados menos afetados pela Covid-19 graças, dentre outros, à
eficácia e eficiência dos envolvidos.

Resta claro, portanto, que o Estado tem se preparado para o enfrentamento da pandemia tanto
do ponto de vista técnico quanto humano e científico, não se justificando as pretensões dos
MPs em intervir no funcionamento regular do Poder Executivo.

3) Do pedido da apresentação de plano estratégico detalhado para ampliação do número
de testes - pedido "a.4"

a) Da testagem da população. Números que contradizem a inicial. Da aquisição de testes
para ampliação da prática.

O pedido em referência também não merece prosperar.

Conforme  já  delineado  anteriormente,  o  Estado  de  Sergipe  enfrenta  árdua  concorrência
internacional para a aquisição de testes e, ainda assim, logrou êxito em adquirir quase 35 mil
itens para monitoramento da população sergipana.

A experiência da Coreia do Sul com a testagem em massa, como bem retratou a exordial, foi
bastante  exitosa,  não  fosse  pelo  "paciente  31":  apenas  um paciente  que  fugiu  à  testagem
contaminou, direta e indiretamente, mais de mil pessoas. Isto quando eram apenas 30 (trinta)
casos no País - o trigésimo primeiro foi o que fugiu ao controle4.

E de que adiantaria testar todos os sul-coreanos, à exceção do paciente 31, se eles ficassem
doentes após a testagem?

Testagem em massa não significa submeter cidadãos aleatórios ao exame, mas sim testar todos
aqueles  que  tiveram  contato  direto  ou,  sendo  o  caso,  indireto  com  o  vírus,  ainda  que
assintomáticos.

As  pessoas  testadas  são,  portanto,  aquelas  que  tiveram  contato  com  o  vírus  e,
preferencialmente, com método, para que ninguém seja testado desnecessariamente - antes da
contaminação ou sem fundados indícios de contato com o vírus.  Caso contrário,  os  testes
inevitavelmente acabarão.

E, obviamente, a Secretaria de Saúde adotará as melhores práticas de testagem na população,
com adoção das práticas recomendadas pela OMS. Não é necessário que se apresente plano
estratégico porque  as  diretrizes  já  foram postas  no documento  mencionado pelos  próprios
autores da ação.

Além disso, é a testagem que permite o desenvolvimento de ações pontuais no combate e
controle do vírus. Não se desenvolvem estratégicas apriorísticas com essa finalidade, uma vez
que toda e qualquer estratégia é mutável conforme o cenário vai se clareando.

A proposta dos autores é deveras contraditória: se afirmam que a epidemia está subnotificada,
não há como estabelecer, neste momento, um plano estratégico de testagem. Seria como dirigir
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um  veículo  com  os  olhos  vendados.  É  necessário  que  a  estratégia  de  testagem  vá  se
desenvolvendo pouco a pouco, com a consolidação dos casos e adaptação diária. A doença
viaja muito rápido para a proposta do parquet.

Não assiste razão ao Ministério Público, ainda, quando afirma que não foram realizados testes
em número suficiente. Foram processadas 638 (seiscentas e trinta e oito) amostras para
identificação da Covid-19 e 20 (vinte) com teste rápido - número este que aumentará
vertiginosamente com a aquisição dos 35 mil testes pelo Estado.

A população está sendo testada e o será, ainda mais. O Estado ampliará esta ação, de eficácia
comprovada, e promoverá sim a testagem em massa da população, consoante as aquisições dos
testes rápidos já mencionada. Contudo, o tempo e modo de utilização dos testes dependerá do
panorama da pandemia nas próximas semanas, a ser aferido com mais exatidão, ironicamente,
pela aplicação dos testes. É, na analogia a que nos referimos, a retirada da venda que estava
impedindo o condutor de ver a estrada com clareza.

Agora, com os testes, será possível desenvolver estratégias ainda mais eficientes e eficazes de
combate ao vírus. Não se trata, repita-se, de uso indiscriminado dos testes, mas de aferir o
desenvolvimento na pandemia nas próximas semanas com mais clareza para, só então, atacar
com precisão as origens do vírus em Sergipe.

As evidências epidemiológicas, somadas à testagem, conduzirão os trabalhos da Secretaria de
Estado da Saúde no combate à pandemia sob bases técnicas e científicas.

Juntou documentos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente,  quanto  às  preliminares  de  ausência  de  interesse  de  agir  alegadas  pela
União, estas se confundem com o mérito, razão pela qual serão com ele apreciadas no
momento oportuno.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante de três
requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou de risco ao resultado útil
do processo; e, 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, assim dispõe o art. 300 do CPC:

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.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,  podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem. É pública e notória a crise desencadeada pelo coronavírus. 
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O alto risco de contaminação e a letalidade provocada tem levado o Brasil, assim como
os demais países atingidos, a tomarem medidas restritivas para fins de contenção do
avanço  da  epidemia,  inclusive  com  a  declaração  de  estado  de  emergência  e  de
calamidade  pública,  como ocorreu  recentemente  neste  Estado,  com a  publicação  do
Decreto nº  40.571,  de 08/04/2020,  publicada  no DOE na  mesma data,  que declarou
estado de calamidade pública, nos termos a seguir:

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública, em todo território Sergipano, por um
período  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  tomando-se  por  base  as  informações  contidas  no
Formulário  de  Informações  de  Desastres  -  FIDE,  e  demais  documentos  anexados  a  este
Decreto, em virtude o desastre classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças
infecciosas virais (COVID-19) - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº 02/2016.

Art. 2º Este Decreto tem a finalidade de promover ações de prevenção, preparação, mitigação,
resposta  e  recuperação  frente  à  pandemia  do  novo  coronavírus  causador  da  doença
denominada COVID-19.

Art. 3º O Estado de Calamidade Pública autoriza a adoção de todas as medidas administrativas
necessárias à imediata resposta por parte do Poder Público à situação vigente, estabelecidas
nos termos do Decreto nº 40.567, de 24 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do dia
25 de março de 2020.

Também  é  fato  público  que  os  números  apresentados  de  casos  confirmados  apenas
retratam  os  que  foram  efetivamente  testados  e  que  inúmeras  pessoas  podem  estar
contaminadas pelo vírus, apresentam leves sintomas gripais ou nenhum sintoma, e que a
OMS pediu que países  façam testes em massa em suas populações para combater  a
pandemia,  conforme  se  extrai  da  notícia  publicada  na  página  eletrônica
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52145795:

O diretor-geral da agência, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que testar qualquer caso
suspeito de covid-19, a doença causada por esse vírus, é essencial para identificar e isolar o
máximo de pessoas infectadas e saber quem pode ter entrado em contato com elas para
que se possa quebrar a cadeia de transmissão.

Um dos melhores exemplos disso veio da Coreia do Sul,  que era,  há algumas semanas,  o
segundo  país  mais  afetado  pelo  novo  coronavírus.  A  Coreia  não  chegou  a  entrar  em
quarentena, como outros lugares do mundo, mas testou milhões de pessoas, o que, junto
com outras medidas, reduziu drasticamente o número de novos casos e mortes.

Extrai-se ainda da referida notícia que os materiais utilizados para fabricação dos testes
RT-PCR, cujo índice de precisão é muito próximo de 100%, estão em falta no mercado e
com  preços  inflacionados,  pela  demanda  também  de  outros  países  atingidos  pelo
coronavírus.

Tudo isso tende a dificultar a realização do teste em massa,  o que levou o Governo
Federal a restringir os testes apenas aos casos mais graves e aos profissionais de saúde e
segurança, com a utilização, inclusive, de testes rápidos, os sorológicos.

Os  testes  sorológicos,  com  diagnósticos  mais  rápidos,  ainda  assim  não  garantem  a

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?...

25 of 33 15/04/2020 22:26



precisão  do  teste  RT-PCR (somente  de  80  a  85%),  conforme registrado  também na
referida notícia.

O que se vê no cenário mundial atual é a impossibilidade de realização de testes em
massa para controle da  disseminação da  COVID-19.  Daí a  razão da necessidade do
distanciamento social ou mesmo do isolamento social, observando-se, é claro, a situação
na qual se encontram os Estados e Municípios brasileiros.

Recentemente,  em 09/04/2019,  foi  publicado  na  página  eletrônica  do  Ministério  da
Saúde  (link  https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46699-grupos-mais-
expostos-ao-contagio-terao-prioridade-para-testes-rapidos), que "Grupos mais expostos
ao contágio terão prioridade para testes rápidos":

Cerca de 2 milhões de pessoas, entre trabalhadores que atuam nas áreas de saúde e segurança
pública, devem realizar testagem sorológica para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (9/4), critérios e orientações para aplicação
do  teste  rápido  sorológico  nos  serviços  de  saúde.  Os  testes  deverão  ser  aplicados  em
profissionais  da  área  da  saúde  e  de  segurança  pública,  um  dos  grupos  mais  expostos  à
transmissão  do  coronavírus  (COVID-19).  Por  isso,  terão  prioridade  na  testagem  os
trabalhadores  que  atuam  nos  postos  de  saúde,  nos  serviços  de  urgência,  emergência  e
internação,  trabalhadores  da  área  de  segurança  pública  e  os  contatos  domiciliares  desse
público, ou seja, as pessoas que moram na mesma residência.

A estimativa, com base em dados de outros países, é de até 15% de incidência de COVID-19
nesses grupos, o que corresponderia, no Brasil, a cerca de 2 milhões de pessoas com potencial
de utilização de pelo menos um teste rápido sorológico.

O Ministério da Saúde orienta que os estados e municípios possam se organizar e identificar
estes  públicos  dentro  da  sua  região.  A  partir  deste  planejamento,  será  disponibilizado
gradualmente os testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 aos serviços
de saúde.

A  recomendação  é  testar  pessoas  sintomáticas,  que  façam  parte  de  uma  das  seguintes
categorias:  trabalhadores  de  serviços  de  saúde  em atividade;  trabalhadores  de  serviços  de
segurança pública em atividade; e pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal, que resida no
mesmo  domicílio  de  um  profissional  de  saúde  ou  segurança  em  atividade.  O  tempo  de
incubação do vírus é um fator crucial para a eficácia da testagem, uma vez que pessoas com a
doença, mas que ainda não tenham manifestado sintomas, podem ser infectadas por pessoas
que estejam no período assintomático da doença.

Os testes rápidos sorológicos, disponibilizados neste primeiro momento, são frutos de doação
Vale  ao  Ministério  da  Saúde,  adquiridos  no  mercado  internacional.  Esses  testes  utilizam
amostras de sangue e o resultado pode ser verificado em até 20 minutos após a realização da
testagem.  Antes,  apenas  os  testes  moleculares  estavam  disponíveis  e  em  quantidade
insuficiente para atender a demanda. Atualmente, há outros produtos no mercado que podem
ser adquiridos por gestores públicos ou privados, desde que sejam cumpridos os critérios de
registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  e  controle  de  qualidade  do
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS).

É obrigatório aguardar 72 horas após o desaparecimento dos sintomas, antes da realização do
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teste  rápido  sorológico.  Isto  se deve  porque  existem evidências  de  redução importante  da
viremia, quando o vírus está agindo no organismo, após 72 horas do fim dos sintomas. Essa
medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um
resultado falso-negativo.

Além  disso,  segundo  informação  também  divulgada  pelo  Ministério  da  Saúde,  os
Estados estão recebendo reforço de profissionais no combate ao coronavírus, atuando no
projeto  Força  Tarefa  a  ser  realizado  junto  às  Secretarias  Estaduais  de  Saúde  para
integração das ações de vigilância e atenção primária no SUS.

Outras medidas de atendimento e incentivo financeiro, como custeio diário de leitos em
UTIs para atendimento dos pacientes com coronavírus estão também expostas na página
eletrônica  do  Ministério  da  Saúde  (link  https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/), o que demonstra que a União e Estados continuam buscando a melhor forma,
dentro das possibilidades encontradas, de minorar os efeitos devastadores que a doença
COVID-19 tem provocado no mundo, especialmente, o grande número de óbitos que
tem causado.

Recentemente, em 08/04/2020, foi  publicada a notícia de que o Ministério da Saúde
distribuiu mais de 870 mil testes de coronavírus:

300 mil são testes RT-PCR doados pela Petrobras e 570 mil da mineradora Vale. Os testes
serão entregues aos estados a partir de segunda-feira (13) para auxiliar no diagnóstico da
Covid-19

O Ministério da Saúde tem empenhado esforços para ampliar a testagem do coronavírus no
Brasil por meio de aquisição de novos testes, seja por compra direta ou por meio de doações.
A partir de segunda-feira (13), serão entregues cerca de 870 mil testes, entre RT-PCR (biologia
molecular) e testes rápidos (sorologia), para todos o país. Até esta quarta-feira (8), já foram
distribuídos aos estados 151,4 mil testes de RT-PCR e cerca de 500 mil testes rápidos, doados
pela Vale.

Dos 800 mil testes que serão distribuídos aos estados na próxima semana, 300 mil são RT-PCR
e foram doados pela empresa estatal Petrobrás. Destes, 200 mil serão repassados aos estados e
100 mil seguirão para a Secretária Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para distribuição aos
laboratórios públicos locais.

Este tipo de teste identifica o vírus que provoca a COVID-19 logo no início dos sintomas, ou
seja, no período em que ainda está agindo no organismo. Ele é usado para diagnosticar casos
graves internados com a Covid-19. Além disso, é utilizado na Rede Sentinela, que acompanha
por amostragem a evolução da doença no Brasil, como os sintomas dos casos associados ao
vírus tanto em quadros graves, na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quanto em
casos leves, na Síndrome Gripal (SG). 

Os outros 570 mil testes são o de sorologia doados pela mineradora Vale. Eles fazem parte da
segunda remessa entregue ao Brasil,  de mais 1 milhão de testes,  que chegará ao território
nacional até o fim desta semana. A outra parte desta segunda remessa, 430 mil testes rápidos,
serão  destinados  para  pesquisas  (180  mil)  e  outros  247  mil  para  estoque  estratégico  do
Ministério da Saúde.
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No total, a Vale doou ao Ministério da Saúde 5 milhões de testes rápidos que irão atender os
profissionais que atuam nos serviços de saúde de todo o país, além de agentes de segurança,
como policiais,  bombeiros  e  guardas  civis  com sintomas  de  síndrome  gripal.  A iniciativa
permite  que  estes  profissionais,  que  estão  na  linha  de  frente  e  fazem  parte  de  serviços
essenciais, possam realizar o teste e, uma vez que não apresentem mais sintomas da doença,
possam retornar ao trabalho em menos tempo, com segurança, sem que precisem aguardar os
14 dias de isolamento preconizado.

Com resultado em até 20 minutos, os testes rápidos são feitos apenas após o sétimo dia do
início dos sintomas respiratórios, como tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal e dor
de garganta, para detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas
pelo  corpo  humano contra  o  vírus  SARS-CoV-2,  que  causa  a  Covid-19.  Esse  é  um teste
qualitativo para triagem e deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da
COVID-19. O Ministério da Saúde está elaborando um protocolo com recomendações sobre o
uso que será compartilhado com os Estados e Municípios.

TESTES REALIZADOS

Até 7 de abril,  foram realizados 153.961 testes para investigação de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), em que se busca identificar a Covid-19, as influenzas, vírus sincicial e
outros vírus respiratórios.  Desses testes,  62.985 seguiram para a investigação específica da
Covid-19, sendo 13.717 com resultado positivo. Os testes para coronavírus começaram a ser
realizados a partir de 16 de fevereiro em laboratórios públicos e privados.

CAPACITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS

Para atender a demanda de diagnóstico, os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens) já
ampliaram a capacidade de realização de testes por dia por meio do compartilhamento dos
equipamentos da Rede de Carga Viral de HIV e Hepatites virais no país.  Paralelamente,  o
Ministério  da  Saúde  também  está  se  programando  para  investir  R$  200  milhões  para
estruturação  dos  27  laboratórios  públicos,  incluindo  a  modernização  das  metodologias  de
biologia  molecular  e  sorologia,  como  a  substituição  de  equipamentos  usados  no
armazenamento de amostras, aquisição de insumos e realização de capacitações e treinamentos
para os profissionais.

Ao que tudo indica, medidas estão sendo tomadas pelas autoridades públicas federais e
estaduais para diminuir a disseminação do vírus na população. O fato de os números
confirmados  da  COVID-19  não  retratarem  a  realidade  nacional  e  mundial  da
contaminação, pela ausência da realização dos testes em massa, confirmada pela falta de
materiais e de logística para tal fim imediato, ao menos no Brasil, não autoriza o Poder
Judiciário  a  usurpar  a  competência  do  Poder  Executivo,  impondo  formas  de  agir
diversas das que os Governos elegeram como necessárias.

Assim, este Juízo não pode determinar que a União volte os olhos apenas para o Estado
de Sergipe, quando outros Estados brasileiros estão em uma situação epidemiológica
muito mais gritante, como os Estados de São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro, Ceará e
Pernambuco.

Também  não  há  como  este  Juízo  definir  o  que  o  Estado  de  Sergipe  deve  ou  não
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considerar  como atividade  essencial  em seus  Decretos,  pois,  mesmo na  situação  de
calamidade declarada, de saúde pública, somente a ele cabe decidir o que deve ou não
funcionar, excluindo-se, por óbvio, os serviços públicos e atividades essenciais, as quais
devem ser obrigatoriamente mantidas.

O Decreto Estadual nº 40.567/2020 incluiu no rol  de serviços essenciais,  a indústria
(inclusive  a  construção  civil),  segundo  a  parte  autora,  "flexibilizando  parte  das
medidas", no momento em que o número de casos confirmados no Estado havia mais
que dobrado, passando de 07 para 15.

No entanto, é possível extrair do art. 3º do Decreto nº 40.567/2020 que 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.

O que se pode observar é que houve um equívoco por parte do Administrador Público,
ao incluir as atividades industriais dentro do rol das atividades essenciais, isso porque,
para os serviços essenciais, estes não estão sujeitos "a fechamento e embaraço", o que
pode acontecer com as indústrias que não cumprirem as regras definidas no aludido art.
3º, transcrito acima. 

Para os autores, a flexibilização das medidas de prevenção ao COVID, como a relatada
acima, coloca em risco aproximadamente 40.000 trabalhadores (entre empregos formais
e informais), trazendo impacto na rede de transportes e colocando em risco a população
e os profissionais da saúde, sem apresentação de quaisquer justificativas técnicas para
embasar tal decisão. E mais:

A partir do momento em que se permite funcionamento de atividades não essenciais nos
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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.

Pois  bem.  De  fato,  o  isolamento  social  tem  sido  a  medida  mais  adequada  para  a
contenção da disseminação do coronavírus, especialmente, pelo fato de que não se sabe
ao certo  a  quantidade  de  pessoas  infectadas  pelo  vírus,  considerando a  restrição  na
realização dos testes, em decorrência, inclusive, da falta dos mesmos no mercado, como
já consignado alhures.

No entanto, em que pese a Lei nº 13.979/2020 trazer medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, ela
não obriga que as autoridades sigam as referidas medidas, inclusive, o isolamento e a
quarentena, as quais, segundo ao art. 1º, caput, "poderão ser adotadas no âmbito de suas
competências" (destaquei).

Ademais, o § 8º, ao dispor que as medidas previstas no artigo, quando adotadas, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais,
os  quais  foram  definidos  pelo  Presidente  da  República  no  Decreto  nº  10.282,  de
20/03/202 (art. 3º), não implica no impedimento de que outras atividades possam ser
desenvolvidas, desde que observadas medidas para enfrentamento da contaminação. É o
que se vê no art. 3º do citado Decreto Estadual, transcrito alhures.

Ou seja, nada impede que outras atividades diversas dos serviços e atividades essenciais
possam funcionar, desde que autorizadas por Decreto e cumpridas as determinações nele
contidas.

Por fim, recentemente, o STF manteve decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, que concedeu medida cautelar, para:

"AUTORIZAR o pleno funcionamento das atividades industriais da [AMBEV S.A.], a qual, do
seu lado, fica obrigada a adotar e a cumprir as medidas estabelecidas no Decreto Estadual n.
18.902/20,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$  20.000  (vinte  mil  reais),  até  o  limite  de  R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), em caso de descumprimento."

Nela, o Ministro Dias Toffoli assim decidiu:

[...] a controvérsia em discussão nestes autos deriva de ação de mandado de segurança ajuizada
contra o requerente, em que lhe foi imposta, em grau de recurso, ordem para suspender
parcialmente  a aplicação de decreto  municipal  que editara,  com o  fito  de permitir  o
retorno das atividades da empresa impetrante. (destaquei)

O requerente defendeu a perfeita legalidade desse decreto, bem como seu poder em editá-lo e a
regularidade  com que  procedeu  ao  assim  fazer,  em vista  da  notória  presente  situação  de
calamidade pública, em decorrência da disseminação do vírus causador do COVID-19.

Por isso, defendeu a plena adequação da restrição que impôs, aduzindo que estaria essa em
consonância com outras normas similares, recentemente editadas e que a suspensão de seus
efeitos teria o condão de acarretar grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas daquele
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município.

Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito
só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do
alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.

E, quanto a esse aspecto, tem-se que ligeira análise quanto à edição desse decreto demonstra
que a realidade é diversa daquela descrita na petição inicial da presente contracautela.

Nenhuma das normas então arroladas pelo requerente autoriza a imposição de restrições
ao direito de ir e vir de quem quer que seja.

Tampouco em âmbito federal, existe determinação semelhante, sendo certo que a Lei nº
13.979/20,  determina,  em  seu  artigo  3º,  inciso  VI,  alínea  "b",  possível  restrição  à
locomoção interestadual e intermunicipal, que teria sempre o caráter de excepcional e
temporária  e  sempre  seguindo  recomendação  técnica  e  fundamentada  da  Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo
municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência,
no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria
ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não
ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos
da ADI nº 6.341/DF, aborda a possibilidade da edição, por prefeito municipal, de decreto
impondo tal  ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da
ANVISA.

Fácil  constatar,  assim,  que  referido  decreto  carece  de  fundamentação  técnica,  não
podendo  a  simples  existência  da  pandemia  que  ora  assola  o  mundo,  servir  de
justificativa, para tanto.

Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de
providências  estatais,  em  todos  as  suas  esferas  de  atuação,  mas  sempre  através  de  ações
coordenadas  e  devidamente  planejadas  pelos  entes  e  órgãos  competentes,  e  fundadas  em
informações e dados científicos comprovados.

Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa ora em
análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pela ANVISA.

Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados
pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério
da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas,
como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma
única localidade,  parecem mais  dotadas do potencial  de ocasionar desorganização na
administração  pública  como  um  todo,  atuando  até  mesmo  de  forma  contrária  à
pretendida.

Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar
os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los.

Inviável,  destarte,  o  acolhimento  da  pretensão  deduzida  através  da  interposição  desta
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contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF),
prejudicada a análise do pedido de cautelar. 

Pelo que se extrai da decisão acima e inclusive do § 1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020,
somente para as imposições de medidas previstas no referido art. 3º, como as medidas
de  isolamento  e  quarentena,  é  que  devem  ser  tomadas  com  base  em  evidências
científicas  e  em  análises  sobre  as  informações  estratégicas  em  saúde,  e  inclusive
limitadas no tempo e espaço.

Assim, se não há norma restringindo as atividades industriais e de construção civil por
força  da  pandemia,  não  verifico,  ao  menos  neste  momento,  desarrazoabilidade  na
permissão das atividades, desde que cumpridas as determinações previstas no Decreto
combatido.

De todo o exposto, indefiro por ora os pedidos de tutela de urgência, o que pode ser
revisto por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

A União já se deu por citada, tendo inclusive apresentada a sua peça contestatória.

Assim, citar o Estado de Sergipe para apresentar defesa.

Na contestação a parte ré já deve indicar as provas que pretende produzir, especificando-
as nos termos do art. 336 do CPC. O requerimento genérico de prova, sem a devida
fundamentação, fica desde logo indeferido.

Se na resposta houver preliminares  ou alegação  de fato impeditivo,  modificativo ou
extintivo do direito invocado, intimar o autor para apresentar réplica e indicar as provas
que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do
CPC.

Advirto que a peça de defesa e todas as demais manifestações das partes devem ser
obrigatoriamente juntada aos autos eletrônicos mediante utilização do editor de texto do
Sistema  PJe,  sob  pena  de  não  conhecimento,  nos  termos  do  disposto  no  art.  2º  da
Resolução n. 10, de 10 de junho de 2016, da Presidência do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.

Observo que tal obrigatoriedade não impede que o usuário também anexe aos autos
eletrônicos arquivo em extensão "pdf" contendo a petição com diagramação formatada,
conforme previsto no §1º do mesmo dispositivo legal.

A  exigência  da  utilização  do  editor  de  texto  do  Sistema  PJe  não  se  aplica  ao
peticionamento realizado por intermédio do Modelo Nacional de Interoperabilidade -
MNI, que poderá utilizar apenas o formato "pdf", a teor do disposto no §2º, do art. 2º da
referida Resolução.

Após,  intimar a  parte autora para apresentar réplica,  quando deverá informar se tem
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interesse na produção de outras provas, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Como a União não manifestou interesse em conciliar e o Estado de Sergipe manteve-se
silente,  deixo  de  designar  audiência  de  conciliação,  especialmente,  considerando  as
limitações impostas para a prevenção da disseminação do coronavírus.

Retificar  a  autuação  para  incluir  o  "Assunto  12612:  QUESTÕES  DE  ALTA
COMPLEXIDADE. GRANDE IMPACTO E REPERCUSSÃO/COVID-19".

Citar. Intimar.

 Telma Maria Santos Machado
Juíza Federal - 1ª Vara/SE
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