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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
 

Processo nº 0801544-24.2020.4.05.8500                                                                                          

REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
                                                                   

                                                                                                         
                                                                       
MM JUÍZA:

Os  MINISTÉRIOS PÚBLICOS vem, diante de fatos novos ocorridos no Estado de
Sergipe  concernentes  ao  objeto  da presente  demanda,  formular  requerimento  de  TUTELA DE
URGÊNCIA (art. 300, do CPC), pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

Como  premissa,  antes  de  adentrar  à  narrativa  dos  fatos,  os  Ministérios  Públicos
recordam que ingressaram com a  presente  demanda,  tendo formulado em face do Estado e  da
União, dentre os requerimentos, os seguintes pleitos:

                                                    
Quanto ao Estado de Sergipe:

 

“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;”
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Quanto à União:

“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 o 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);”

Fixado como objeto dessa petição a parcela do pedido acima transcrita, passamos à
exposição:

                      
Excelência, como é de conhecimento público, estamos enfrentando o pior momento da

pandemia  desde  o  seu  início,  em um período em que ainda  se mantém a tendência  de  subida
acelerada de óbitos e internações em sua evolução no Estado de Sergipe, como vem mostrando os
números publicados constantemente pelos entes públicos e pela imprensa, ressaltando-se o atual
colapso do sistema de saúde do Estado, com fila de pacientes aguardando por um leito de UTI tanto
no sistema público como no privado.

                                                 
Não obstante tais fatos, todos documentados e ora anexados, o Estado de Sergipe não só

vem descumprindo seu próprio Decreto em que estabeleceu regras para o faseamento das
normas  de  distanciamento  social como,  sem  qualquer  embasamento  em  dados  técnico-
científicos (ignorando  inclusive  aqueles  que  seu  próprio  Comitê  Técnico-Científico  produz)
flexibilizou, em 15/04/2021, as brandas medidas de distanciamento que antes vigiam.

Tal cenário, aliado aos documentos técnicos encaminhados aos Ministérios Públicos e
juntados  com  essa  petição,  revelam  a  gravidade  e  a  urgência dos  requerimentos  ao  final
formulados,  cuja  necessidade  de  atendimento  pelo  Estado  de  Sergipe  se  mostra  imediata  e
inadiável.

A seguir, demonstraremos de forma sintética ponto a ponto do quanto afirmado,
para, ao final, formular os requerimentos que seguem:
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I. O ATUAL ESTÁGIO DA PANDEMIA EM SERGIPE E O COLAPSO DO SISTEMA DE
SAÚDE

O Brasil enfrenta atualmente o pior momento desde o início da pandemia de Covid-19,
tendo alcançado a marca de 350.000 mortes, apresentando o cenário mais crítico no que se refere às
taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos em vários estados e capitais,  severa
escassez de oxigênio e medicamentos para intubação e esgotamento do sistema de saúde nacional.

O Boletim Extraordinário
1
 emitido pelos pesquisadores do Observatório Covid-19, da

Fiocruz, em 14 de abril último, aponta que as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para
adultos no SUS mantiveram-se na última semana (de 5 a 12 de abril) predominantemente estáveis e
muito elevadas e que dezesseis estados e o Distrito Federal encontram-se com taxas de ocupação
superiores a 90%, dentre eles o Estado de Sergipe, com 94%:

 

1  https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_semana_14_2021.pdf   Acesso em 
14/04/2021 .
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Sobre a situação específica do Estado de Sergipe, análises recentemente publicadas pela
Universidade Federal de Sergipe - UFS (DOC. 1), acerca do período epidemiológico de 01/10/2020
a 03/04/2021, evidenciam  uma escalada de 350% no crescimento do número de mortes por
Covid-19 em Aracaju. Afirma o pesquisador e Prof. Dr. Paulo Martins que: “Nas últimas sete
semanas, por exemplo, houve um aumento de 350% na média móvel de óbitos diários por covid-19
em Aracaju. As evidências apontam que a P.1 pode estar associada a casos mais graves da doença,
inclusive entre adultos jovens”2. Vejamos:

(Dado também disponível na reportagem em vídeo: https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews/video/adultos-
jovens-sao-maioria-nas-internacoes-de-marco-em-sergipe-9425596.ghtml)                     

O reflexo da agudização da pandemia em termos de hospitalizações por Covid-19 é
visível no Estado, conforme o citado estudo3 publicado pela Universidade Federal de Sergipe: 

“Em menos  de  15  dias,  Sergipe  registrou seis  novos recordes  de internações  por
covid-19 em leitos de enfermaria e UTI nas redes pública e privada de saúde. O pico
de 764 hospitalizações  na primeira onda da contaminação ocorrido  no dia  16 de
julho de 2020 foi superado seis vezes entre os dias 23 de março e 4 de abril de 2021,
quando  o  número  de  internados  chegou  a  834.  A gravidade  no  adoecimento  de
pessoas nessa segunda onda da pandemia no estado está associada à predominância

2 http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041  . Acesso  em 10/04/2021.
3  http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041. Acesso em 11/04/2021.
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da circulação da variante P.1.”

O estudo4 revela ainda que “Em Sergipe, o número de pessoas infectadas pelo novo
coronavírus que precisaram de hospitalização em leitos  de enfermaria  e  terapia  intensiva
subiu aproximadamente 160% por sete semanas seguidas de 15 de fevereiro a 3 de abril. Nesse
período, o volume de pacientes internados com a doença na capital foi quase cinco vezes maior
que o registrado no interior”. Vejamos o gráfico abaixo, retirado do DOC.1 (anexo):

Ainda segundo a publicação em comento:  “a segunda onda tem apontado para uma
mudança no perfil clínico dos pacientes, havendo um volume muito grande de hospitalizações de
adultos entre 20 e 59 anos”. É importante pontuar que esse fato contribui para a saturação dos
hospitais, já que, com o aumento na taxa de internações de pacientes mais jovens, há um impacto
direto no tempo médio de ocupação do leito, gerando ainda mais escassez de vagas:  “(...) os mais
jovens,  quando  na  UTI,  ocupam  por  mais  tempo  os  leitos  —diminuindo  o  giro  de  vagas  e
contribuindo para saturar o sistema, como tem-se visto”5. 

A saturação dos sistemas de saúde público e privado pode ser observada nos Informes
Epidemiológicos  publicados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde.  Em  19/04/2021,  a  taxa  de

4  http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041. Acesso em 11/04/2021.   
5 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/jovens-na-uti-ja-sao-maioria-e-necessidade-de-ventilacao-  

mecanica-bate-recorde.shtml. Acesso em 11/04/2021.
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ocupação de UTI Covid-19 adulto no SUS era de 96,8% e no privado era de 110,3%6:

Em paralelo, na mesma data, a Secretaria de Estado da Saúde indica que o número de
pacientes com Covid-19 na fila de espera por um leito de UTI é de um total de 55 pessoas,
sendo 41 na rede pública e 14 na rede privada em Sergipe  7     (não deixamos de salientar que o

6 https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2021/04/Boletim-19.04.2021-2.pdf   
7 https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2021/04/Boletim-19.04.2021-2.pdf
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sistema  IPES  não  está  computado  em  nenhuma  das  duas  redes,  o  que  pode  indicar
subdimensionamento desse número). Vejamos:

Ademais, é importante registrar que a fila de pacientes que aguardam por leito de UTI-
Covid”  (solicitações  de Leito  de UTI autorizadas  pela  Central  de Regulação da Secretaria  de
Saúde) é apenas parte de um retrato da superlotação dos hospitais. De fato, em situações de colapso,
a incapacidade do sistema de saúde em absorver a demanda gera situações como o acúmulo de
pacientes  em urgências,  unidades  básicas  de  saúde  e  até  mesmo  em locais  improvisados,  por
absoluta necessidade fática. 

A título exemplificativo, apontamos a situação de superlotação de Hospital que funciona
como porta de  urgência para pacientes com Covid-19 em Aracaju, objeto de fiscalização  in loco
pelo Conselho Regional de Medicina (CREMESE) em 23/03/2021, documentada no Relatório de
Vistoria 156/2021/SE (DOC. 2), no Hospital Municipal Zona Sul (Fernando Franco), uma das três
portas de urgência para Covid-19 em Aracaju. Vejamos o seguinte excerto: 

“(...)
Em  primeiro  lugar,  é  importante  ressaltar  que  a  superlotação  do  estabelecimento
fiscalizado é referente ao setor de atendimento a pacientes com sintomas respiratórios,
haja  vista  que  o  setor  de  atendimento  “geral”  encontrava-se  no  momento  da
fiscalização com razoável lotação.  Dito isto, o setor de atendimento a pacientes com
sintomas respiratórios (suspeitos ou confirmados por COVID) está em situação muito
crítica  de  ocupação:  enfermarias  de  observação  funcionando  como  verdadeiras
unidades de terapia intensiva (fotos em anexo), considerando-se que dos dezoito leitos
de  observação  disponíveis,  todos  estavam  ocupados  e  doze  dos  dezoito  leitos
comportavam pacientes intubados em ventilação mecânica.
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Além disso, justamente devido a superlotação do setor supramencionado, verificamos
que o  contêiner  utilizado para observação  de  pacientes  suspeitos  ou confirmados
menos graves, cujos usuários são alocados em poltronas, está funcionando de fato
como unidade de internamento. Para que se tenha ideia da gravidade da situação
encontrada,  todas  as  dez  poltronas  estavam ocupadas,  e  dessas  oito  pacientes  já
estavam internados, dois há mais de 48 hs. Constatamos também que houve grande
piora da situação nos últimos 15 dias,  conforme relatado pela  RT e pelo  médico
plantonista. Averiguando melhor o conteúdo da denúncia, certificamos que não havia
no momento da vistoria atendimento fora dos conteiners, muito embora tenha sido
confirmado  que  no  dia  da  denúncia  devido  a  lotação  de  100%  no  setores  de
observação (macas e poltronas), consultórios tiveram de ser usados como setores de
internamento,  não  tendo  outra  saída  senão  o  atendimento  ao  ar  livre,  existindo
portanto, desrespeito à dignidade e ao pudor, violação do sigilo do ato médico por
quebra da privacidade e confidencialidade.
A unidade fiscalizada apresenta  portanto  todos  os  03  setores  de  atendimento  aos
pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 com 100% de ocupação: leitos de
observação, poltronas de observação e até mesmo consultórios médicos funcionando
como  enfermarias.  Ou  seja,  a  estrutura  física  está  gravemente  comprometida  e
superlotada, e a suas referências sem condição de receberem a quantidade exigida de
pacientes para que se consiga preservar a segurança do atendimento médico mínimo,
conforme relato da RT”.

Os danos causados pelo avanço da pandemia e o colapso do sistema de saúde saltam aos
olhos quando analisamos a evolução dos óbitos ocorridos nas enfermarias do Sistema Único de
Saúde  sergipano  nos  últimos  14  dias8 –  leitos  estes  onde  deveriam estar  os  pacientes  com
sintomas moderados (conforme detalhado no DOC. 3, em anexo): 

8  Fonte:  Boletins  Epidemiológicos  publicados  no  site  oficial  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde
https://todoscontraocorona.net.br/ 
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(fonte dos dados do DOC. 05: Boletins Epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe disponíveis em
https://todoscontraocorona.net.br/ )

Em alguns dias, o percentual de óbitos em enfermarias da rede pública foi até mesmo
muito superior ao de óbitos em UTIs da rede pública, a exemplo dos seguintes (DOC. 5):
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Através da análise dos dados, observou-se que o percentual médio de óbitos por Covid-
19 em enfermarias da rede SUS é muito elevado, estando, atualmente, em torno de 40% sobre o
total de internados, mais que o dobro do percentual médio de óbitos em enfermarias da rede privada
(que é cerca de 17%).

Esses dados indicam que com o aumento acelerado das internações ocorrido no curso do
mês de março, o sistema de saúde público esgotou sua capacidade de absorção,  gerando as já
mencionadas filas de espera de pacientes, fazendo com que pacientes graves e críticos viessem
a óbito nas enfermarias aguardando vaga de UTI.

Todo o panorama acima exposto evidencia a situação de colapso do sistema de saúde no
Estado de Sergipe, que ocorre quando há uma necessidade de atendimento muito superior ao que o
sistema pode oferecer, sendo generalizada quando toda a infraestrutura está sendo demandada ao
mesmo tempo.  É ainda oportuno ressaltar  que em situações de colapso do sistema de saúde,  a
incapacidade de atendimento não impacta apenas os pacientes com Covid-19 que necessitem de
assistência hospitalar, irradiando seus efeitos danosos para todos os demais agravos (a exemplo de
desassistência a pacientes cardiopatas, oncológicos e às demandas de urgência e emergência).

Soma-se  a  esse  cenário  a  atual  situação  de  desabastecimento  nacional  dos
medicamentos que integram o chamado “Kit intubação”, os quais deram ensejo, inclusive, à
propositura  de  Ação  Civil  Pública  específica,  tombada  sob  nº  0801994-30.2021.4.05.8500,  em
trâmite perante a 3ª Vara Federal.

Citamos sinteticamente esse grave sintoma do colapso do sistema de saúde para que
esse Juízo possa conhecer a real situação de risco a que está submetida a população sergipana. Isso
porque,  com  a  superlotação  dos  hospitais,  os  Estados  e  Municípios  vêm  enfrentando
desabastecimento dos estoques de medicamentos de interesse para o enfrentamento da Covid-19,
em especial aqueles usados para a Intubação Orotraqueal (IOT).

Como é sabido,  o  pulmão é  um dos  principais  órgãos  afetados  pela  Covid-19,  que
compromete a capacidade de respiração em casos graves, nos quais a manutenção da vida requer a
oferta  de  oxigênio  por  um  método  invasivo,  qual  seja,  a  intubação.  Para  realização  do
procedimento, são utilizados  um conjunto de medicamentos que inclui anestésicos, relaxantes
musculares, sedativos e adjuvantes da sedação.

Esse cenário de escassez de medicamentos usados para intubação gera riscos de que
venham a ocorrer situações dramáticas, nas quais os pacientes sob ventilação mecânica tenham que
ser  amarrados  (contenção  mecânica).  Isso  porque,  sem  os  anestésicos,  sedativos  e  relaxantes
musculares,  pacientes  reagiriam  a  um  procedimento  invasivo  como  é  a  ventilação  mecânica,
tentando retirar o tubo com as próprias mãos. São situações que equivalem à tortura9. 

Recentemente, Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Sergipe que atuam no SUS
encaminharam ao MPF informações de que parte dos medicamentos do kit intubação se encontram
com estoque zerado ou muito baixos, eis que vem enfrentando enormes dificuldades de aquisição

9  Como afirma o  infectologista do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), Gerson Salvador,
em:  https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/10/paciente-em-respiracao-mecanica-sem-o-kit-intubacao-
com-consciencia-equivale-a-tortura-diz-infectologista-da-usp.ghtml. Acesso em 14/04/2021. 
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junto aos seus fornecedores (produtos em falta), bem como que as remessas periódicas que vem
sendo realizadas pelo Ministério da Saúde vem ocorrendo em quantidades reduzidas, insuficientes
para garantir o funcionamento seguro desses hospitais.

Citamos a título de relato ilustrativo de tal situação a esse Juízo o conteúdo do DOC. 4,
encaminhado pelos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas em 14 de abril de 2021, bem como o
DOC. 5, no qual se verifica que o grave problema em questão já chega aos hospitais que atendem os
planos de saúde (rede privada suplementar), como podemos ver do comunicado e pedido de socorro
feito pelo Hospital Unimed à Secretaria de Estado da Saúde em 15 de abril de 2021:

“Assunto:  URGENTE-  Situação  dos  Hospital  Unimed-  Indisponibilidade  dos
fornecedores-  Medicamentos  para  intubação  dos  pacientes  graves  internados  com
COVID-19- Kits de Intubação- Dificuldade de manutenção dos estoques com margem de
segurança. 

O Hospital Unimed – São Marcos Hospitalar Ltda, através de seus representantes legais, em
virtude  da  situação  atual  do  abastecimento  de  medicamentos  e  insumos  utilizados  no
tratamento dos pacientes infectados pela COVID-19, notadamente os relaxantes musculares
e o oxigênio, vem apresentar e solicitar o que segue: 
Como  é  de  conhecimento  desta  Secretaria,  através  dos  dados  que  divulgamos
rotineiramente,  houve  aumento  significativo  dos  registros  de  contaminação  pelo  Novo
Coronavírus na última quinzena, bem como uma elevação na taxa de ocupação atual dos
leitos destinados aos pacientes em tratamento da COVID-19 na rede privada.
 Temos mantido nas últimas semanas uma ocupação de mais de 100%, com formação de
fila de espera para UTI, onde os pacientes ficam assistidos por equipe multidisciplinar em
urgência aguardando o leito. 
Fazemos controles diários dos insumos, buscamos manter estoques com margem de 30 dias,
mas existe hoje uma grande dificuldade de aquisição de medicamentos, já que as demandas
de todos os hospitais do Estado aumentaram. 
Contudo, as medicações, principalmente os bloqueadores neuromusculares,  encontram-se
com estoque muito baixo, sendo uma luta diária a aquisição ou empréstimo de tais insumos,
vide planilha da Farmácia do hospital em anexo. 
Alguns medicamentos só conseguimos manter estoque para no máximo  um dia, como é o
caso  do  Rocuronio  e  do  Cisatracúrio,  que são  essenciais  para  intubação e  tratamentos
intensivos que exigem sedação. 
A demanda está sendo atendida, mas tem sido travado diariamente uma corrida em busca
das medicações. Estamos trabalhando na manutenção do estoque, a cada 24 horas, e isso
tem sido angustiante para as equipes internas do Hospital. 
Importante ressaltar que não faltam recursos financeiros ou proatividade,  pois existe  na
verdade uma escassez quanto a oferta.
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O que observamos é que os representantes/fornecedores locais não possuem a quantidade
suficiente que é solicitada. Da mesma forma os fabricantes não faturam diretamente,  ou
alegam falta de insumos para a produção. 
Mesmo que  o  Hospital  solicite  o  faturamento  de  uma grande  quantidade,  o  fornecedor
justifica  que não possui  o  numerário  requerido,  pois  também precisa  distribuir  para os
demais  nosocômios.  Estamos  com pedidos  programados  com os  fabricantes  Cristália  e
Eurofarma para assim que disponibilizados sejam faturados e enviados, porém não foi dado
um prazo definido de entrega. 
Confirmamos, pois, as dificuldades de aquisição, mas não limitamos os esforços e contamos
com o apoio também do Ente Público, o qual no momento possui um maior acesso aos
Fabricantes/  Importadores,  para  que  possamos  manter  a  assistência  com  uma  margem
maior de segurança. Acrescentamos ainda, que estamos com uma média diária de cerca de 4
a 7 pacientes aguardando em urgência COVID para subir para leito de UTI ( os números
são variáveis, pois o paciente pode se manter estável com máscara de VNI ou em poucas
horas evoluir para um quadro mais grave, então é preciso ter respiradores disponíveis). 
Também  lidamos  diariamente  com  a  escassez  de  respiradores.  Estamos  negociando  a
compra de aparelhos e contando com ajuda de parceiros para que nosso hospital consiga
manter-se sem fechar a sua entrada, como já aconteceu com outros Hospitais privados. 
Reforçamos  que  o  problema  não  é  falta  de  recursos  financeiros,  podemos  pagar  pelas
medicações, a dificuldade está realmente no acesso dos insumos , e, por isso, pedimos a
colaboração da Secretaria de Saúde para que possa nos ajudara a adquirir uma parte dos
medicamentos,  seja  sob  a  forma  de  doação,  seja  sob  a  forma  de  compra  conjunta  ou
ressarcimento posterior. 
Tomamos essa medida, e dividimos com esta Secretaria a problemática, pois sabemos que o
fechamento das portas do nosso Hospital , por se tratar de assistência suplementar, poderá
impactar diretamente nos serviços de saúde públicos.  Nos colocamos à disposição para
qualquer esclarecimento que se fizer necessário e contamos com a compreensão e auxílio
para que possamos ultrapassar essa crise sanitária sem precedentes.”

 
Situações como essas retratam a atual cenário pelo qual vem passando o sistema de

saúde sergipano, com unidades de saúde em situação de insegurança para atendimento dos pacientes
com Covid-19, já  que trabalham com margens curtas de duração dos  estoques  ou mesmo com
estoques  zerados  para  determinados  fármacos,  sem  previsibilidade  quanto  ao  recebimento  das
aquisições contratadas com seus fornecedores, bem como quanto a eventual realização de novas
remessas pelo Ministério da Saúde.  

Tais situações foram relatadas nessa petição para demonstrar que a capacidade do
sistema de saúde atualmente está comprometida não apenas pela falta de leitos (cf.  acima
narrado), mas também pela escassez dos fármacos da intubação, recordando-se que, quanto
maior o número de internações e de pessoas intubadas, maior é o seu consumo diário.

Tal fato é relevante dentro de um contexto em que medidas de distanciamento são
flexibilizadas  pelo  Estado  sem  garantia  de  funcionamento  seguro  dos  sistemas  de  saúde
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público  e  privado,  dada  a  escassez  de  leitos  e  de  medicamentos  para  intubar  e  manter
intubados (aqueles que já assim estão) os pacientes que continuam a chegar aos hospitais
sergipanos.

II. ATUAL ESTÁGIO DA PANDEMIA NO ESTADO DE SERGIPE E A AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO  COM  A  RECENTE  FLEXIBILIZAÇÃO  DAS  MEDIDAS  DE
DISTANCIAMENTO SOCIAL

 
Os  estudos  recentemente  produzidos  pelo  próprio  Estado  sobre  o  atual  estágio  da

pandemia não guardam correspondência com as medidas últimas adotadas pelo ente estadual, que
deliberou por flexibilizar medidas de distanciamento já consideradas significativamente suaves, se
levarmos em conta o atual estágio da pandemia em Sergipe e a capacidade de seu sistema de saúde.
Tal exposição se dá com a finalidade de deixar claro que  não houve qualquer observância de
critérios técnicos e científicos para a tomada da recente decisão sobre a flexibilização. 

Com efeito, após a última reunião (em 15/04/2021) do Comitê Técnico Científico,
grupo formado para auxiliar o governo do Estado na tomada de decisões sobre o enfrentamento
da pandemia em Sergipe, houve flexibilização das medidas de distanciamento, reduzindo-se o
toque de recolher, que passou de 20h às 5h, para 22h às 5h. Atividades  não essenciais, como
salões, shoppings, academia e lojas de eventos comerciais só permanecem fechadas no final de
semana.

Não obstante tal deliberação, análises produzidas pelo Comitê Técnico-Científico e
de  Atividades  Especiais  –  CTCAE,  do Estado  de  Sergipe  (DOC.  6)  e  apresentadas  na
mencionada reunião apontaram para um aumento de 15,8% no número médio diário de casos
positivos  naquela semana, em relação à semana anterior,  indicando também que houve
aumento de 13,5% no número médio diário de testes processados, no mesmo período:
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O Comitê aponta aumento de 4,5% no número de internados nos últimos 14 dias,

além de aumento de 1,9% de internados em UTIS e de 7,3% nas enfermarias:

Além disso, apesar de estarmos num momento muito pior que o pico da primeira
onda da Covid-19, em julho de 2020, hoje as medidas são mais brandas que as adotadas naquele
momento, superando-se, a cada dia, o pico de número de internados (vide quadro abaixo):
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De fato, os dados produzidos pelo Comitê do Estado indicam que nunca estivemos
num momento tão ruim como o atual (pico da série histórica):
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Além  disso,  mesmo  diante  das  evidências  de  que  Aracaju  e  sua  região
metropolitana é o epicentro da pandemia em Sergipe (vide número esmagador de internações
e óbitos), o Estado segue ignorando seu próprio  Decreto nº 40.615/202010, no qual instituiu o
Sistema de Distanciamento Social  Responsável -  SDSR  e  traça medidas homogêneas para
todas as suas regiões e macrorregiões. Há que se questionar onde está qualquer racionalidade
na implementação homogênea das medidas sanitárias, quando é evidente que os centros urbanos
sergipanos  estão  gerando  a  maioria  esmagadora  dessas  contaminações,  internações  e  óbitos
descontrolados, respondendo por quase 80% dos internados em UTI e por quase 70% dos
óbitos, conforme dados do próprio Comitê Estadual (DOC. 6). Vejamos:

10 https://www.pge.se.gov.br/decretos/
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Sem frear adequadamente a disseminação do vírus, o resultado é que seguimos com o
aumento  do  número  de  óbitos  pela  Covid-19 e  não  redução,  sendo  tal  fato  de  pleno
conhecimento do ente  estadual,  conforme os últimos dados produzidos pelo Comitê Técnico
Científico de Atividades Especiais – CTCAE do Estado de Sergipe:
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Destacamos que em 2020, segundo o CTCAE, foram registrados 2.484 óbitos pela
Covid em Sergipe, sendo que já alcançamos 1.365 óbitos em 2021 (ou seja, em meados do mês
de abril, já alcançamos cerca de 55% do total de óbitos de 2020):

Nessa  mesma  reunião  onde  adotada  a  decisão  de  flexibilização  das  medidas  de
distanciamento,  a  “Força  Tarefa  Covid-19”  da  Universidade  Federal  de  Sergipe  (UFS)
apresentou projeção e avaliação epidemiológica ao Comitê Governamental que delibera sobre as
medidas  de  distanciamento  (DOC.  7).  Tais  dados  confirmam os  cenários  apresentados  pelo
Comitê Estadual -  CTCAE, no sentido de que a pandemia enfrenta um momento crítico em
Sergipe, não havendo qualquer indicativo técnico para avanço na flexibilização de medidas
pelo ente estadual. Destacamos os seguintes  slides  do DOC. 7 que indicam uma projeção de
aumento no número de óbitos. Vejamos o slide 1 com a média móvel de óbitos em subida, e o
slide 2, onde se vê projeção de subida nessa média móvel:
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Por fim, não é demais apresentar a esse Juízo  novo Estudo publicado na data de
ontem, 19 de abril de 2021, pela Universidade Federal de Sergipe, através do Projeto “Epi
Sergipe”, que envolve diversos pesquisadores da instituição, juntado aos autos no DOC. 8. Na
Nota Técnica “Evolução da Prevalência de Infecção por SARS-CoV-2 em Sergipe”, indica-se
claramente  dois  pontos  de  alta  relevância  para  o  presente  pedido:  1)  a  necessidade  de  não
relaxamento das medidas restritivas adotadas desde o início de março para frear o avanço da
epidemia em Sergipe e 2) evidências de que o comportamento epidemiológico da epidemia é
heterogêneo entre  os  municípios,  abrindo-se a  perspectiva de discussão da  adoção de um
modelo regionalizado de contenção à COVID-19. Vejamos:

“(…)  durante  a  segunda  onda  da  COVID-19,  houve  aumento  significativo  nas
estimativas de soroprevalência na Grande Aracaju, especialmente na capital sergipana,
na Barra dos Coqueiros e em Laranjeiras. Nossa Senhora do Socorro mantém uma alta
taxa de contaminação desde a segunda etapa do projeto. 
De forma preocupante, acabamos verificando através da análise sorológica para detecção de
anticorpos uma grande quantidade de indivíduos na fase ativa da doença ou com resultados
sugestivos de infecção recente pelo novo coronavírus. Esses achados ratificam um aumento
importante da transmissão do SARS-CoV-2 nesta segunda onda inclusive entre adultos jovens
e  que,  se  somados  à  mudança  no  perfil  das  variantes  que  circulam em nosso  território,
acabamos  por  entender  os  motivos  pelos  quais  chegamos  a  uma  situação  tão  crítica  de
internamentos e óbitos em nosso Estado. 
Desta forma, é crucial que as medidas de contenção de disseminação do novo coronavírus,
incluindo o uso de máscara, a lavagem regular das mãos com água e sabão, o uso de álcool
gel a 70% e o distanciamento social, continuem sendo respeitadas pela população conforme
os  protocolos  de  segurança  determinados  pelos  órgãos  competentes. Os  resultados  da
terceira  fase  deste  estudo justificam a necessidade  de não relaxamento das  medidas
restritivas  adotadas  desde  o  início  de  março  para  frear  o  avanço  da  epidemia  em
Sergipe. Além disso, há evidências de que o comportamento epidemiológico da epidemia
é heterogêneo entre os municípios, abrindo-se a perspectiva de discussão da adoção de
um modelo regionalizado de contenção à COVID-19.”

III.  DO  DESCUMPRIMENTO  DO  DECRETO  ESTADUAL  40.615/2020  -   SISTEMA  DE
DISTANCIAMENTO SOCIAL RESPONSÁVEL - SDSR

                                                                                                    
O Estado de Sergipe publicou, em 15 de junho de 2020, o Decreto nº 40.615/2020  11  , no

qual instituiu o Sistema de Distanciamento Social Responsável – SDSR (DOC. 9), para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus - COVID19.

11 https://www.pge.se.gov.br/decretos/
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Atualmente, está em vigor o Decreto nº 40.870, de 15 de abril de 202112, que homologa
a  Resolução  nº  16,  de  15  de  abril  de  2021,  do Comitê  Técnico-Científico  e  de  Atividades
Especiais – CTCAE13 (DOC. 10 e 11), que dispõe sobre medidas de restrição e enfrentamento ao
novo coronavírus (COVID19), de caráter temporal e específico, nos termos do Decreto nº 40.615,
de 15 de junho de 2020, e suas alterações posteriores, e dá outras providências. Essa resolução fixa
as seguintes medidas de distanciamento:

“ Art. 1º Esta Resolução estabelece medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus
(COVID19),  de caráter  temporal  e específico,  atualizando e consolidando as Resoluções do
Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais – CTCAE já homologadas por Decreto do
Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 40.615, de 15 de junho de 2020, e alterações
posteriores. 
                                 
Art. 2°  Fica atualizada e consolidada a definição das atividades essenciais, não essenciais e
especiais estabelecidas no Decreto nº 40.615, de 15 de junho de 2020, e nas Resoluções n° 11,
de 04 de março de 2021; e n° 12, de 11 de março de 2021, do CTCAE, conforme as tabelas do
Anexo Único desta Resolução. 

Art.  3°  Permanece  vigente  até  22  de  abril  de  2021  o  toque  de  recolher  instituído  pelas
Resoluções n° 13, de 15 de março de 2021; n° 14, de 22 de março de 2021; e n° 15, de 31 de
março de março de 2021, atualizado nos termos deste artigo. 
§  1°  O  toque  de  recolher  consiste  na  vedação,  excepcional,  emergencial  e  transitória,  à
circulação de pessoas e de veículos no horário de 22h às 5h, em todo o território sergipano e em
todos os dias da semana (incluindo finais de semana), salvo em razão de trabalho, emergência
médica ou urgência inadiável devidamente justificada. 
§ 2° Durante o horário do toque de recolher somente poderão funcionar as atividades essenciais
previstas no Anexo Único desta Resolução, obedecidas as demais regras estabelecidas neste ato
normativo. 
§ 3° Durante o horário do toque de recolher, poderão também funcionar os serviços de entrega
em domicílio (“delivery”) de bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 
§  4°  Os  estabelecimentos  de  serviços  e  comerciais,  inclusive  lojas  de  conveniência,
supermercados e congêneres, deverão encerrar as suas atividades até às 21h, de modo a garantir
o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências. 
§  5°  Fica  vedada  nos  finais  de  semana  (sábado  e  domingo)  a  circulação  de  pessoas  e  a
realização de atividades econômicas nas praias, orlas fluviais, parques aquáticos e similares,
parques  e  praças  esportivas  ou  congêneres,  bem  como  a  prática  de  quaisquer  atividades
esportivas coletivas amadoras, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem
aglomerações em todo o Estado. 

Art. 4º Permanece vigente a vedação ao funcionamento de atividades não essenciais e especiais

12 https://www.pge.se.gov.br/decretos/
13 https://www.pge.se.gov.br/decretos/
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no final  de  semana (sábado e  domingo),  englobando todas  as  atividades  e  lojas,  ainda que
instaladas em supermercados ou outros estabelecimentos essenciais, bem como academias de
ginásticas, de qualquer modalidade, e atividades físicas coletivas em geral, observadas as regras
e ressalvas específicas para cada setor constantes no Anexo Único desta Resolução. 

Art.  5°  As  atividades  essenciais  são  aquelas  previstas  na  Tabela  I  do  Anexo  Único  desta
Resolução, podendo funcionar de acordo com as regras ali estabelecidas. 

Art. 6°  As atividades não essenciais e especiais são aquelas previstas na Tabela II do Anexo
Único desta Resolução, podendo funcionar de acordo com as regras ali estabelecidas.” 

Note-se que com a publicação desse último Decreto e Resolução, atualmente em vigor, o
Estado de Sergipe flexibilizou as medidas de distanciamento, antes previstas no Decreto nº 40.793,
de 22 de março de 202114, que homologou a Resolução nº 14 de 22 de março de 2021, as quais
haviam sido prorrogadas pela Resolução nº 15 de 31 de março de 2021, homologada pelo Decreto
Nº 40.804 de 31 de março de 2021, e mais uma vez prorrogada pelo Decreto Nº 40.815, de 07 de
abril de 2021, até o dia 15 de abril (data da flexibilização realizada) (juntados nos DOCs. 12 a 16).

A flexibilização promovida consistiu na redução do “toque de recolher” e, com isso, a
liberação de atividades não essenciais por um maior período de tempo. Passou-se de uma medida de
restrição antes imposta das 20h às 05h do dia subsequente, inclusive no final de semana, devendo os
estabelecimentos encerrarem suas atividades às 19h, para uma restrição que compreende o período
do horário de 22h às 5h, devendo os estabelecimentos encerrar as suas atividades até às 21h, de
modo a garantir  o  deslocamento  dos  seus  colaboradores  às  suas  residências.  Demais  restrições
permaneceram inalteradas.  O efeito  prático  da  alteração,  portanto,  é  o  aumento  do  período de
funcionamento  de  atividades  não essenciais  listadas  no  anexo  único  e,  por  conseguinte,  de
circulação de pessoas.

Verifica-se da análise do conteúdo acima transcrito e do anexo único que acompanha a
Resolução e o Decreto atualmente vigentes que as atividades  não essenciais  ali  previstas estão
permitidas, salvo durante o toque de recolher (todos os dias das 22h as 5h), que se aplica todos os
dias em Sergipe salvo as exceções ali previstas e acima destacadas. 

Manteve-se,  apenas  nos  finais  de  semana,
a restrição de circulação de pessoas e a  realização de atividades econômicas nas praias, orlas
fluviais, parques aquáticos e similares, parques e praças esportivas ou congêneres, bem como
a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras, sendo permitidas as práticas
individuais, desde que não gerem aglomerações em todo o Estado. 

14 https://www.pge.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Decreto-n%C2%B0-40.793-2021-Homologa-Resolucao-
CTCAE-n%C2%B0-14-2021-2.pdf

22

22/32



                          
      
            

                             

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

                                        

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 

 20ª REGIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

Permaneceram, com a atual Resolução e Decreto, também a vedação ao funcionamento
de  atividades  não  essenciais  e  especiais  apenas  no  final  de  semana  (sábado  e  domingo),
englobando  todas  as  atividades  e  lojas,  ainda  que  instaladas  em  supermercados  ou  outros
estabelecimentos  essenciais,  bem  como  academias  de  ginásticas,  de  qualquer  modalidade,  e
atividades físicas coletivas em geral, observadas as regras e ressalvas específicas para cada setor
constantes no Anexo Único desta Resolução. 

Ao  analisar  o  apontado  Anexo  Único,
verifica-se que, retirando-se as restrições de horário acima mencionadas, decorrentes do toque de
recolher (e algumas proibições de atividades no final de semana, acima citadas),  várias são as
atividades não essenciais atualmente liberadas no horário das 05 as 21 h. Citamos:

-comércio em geral
-concessionárias de veículos e motocicletas                                                              
-academias de ginásticas, de qualquer modalidade, e atividades físicas em geral;
-demais escritórios de prestadores
-operadores turístico
-salões de beleza, barbearias e de higiene pessoal
-restaurantes, lanchonetes, bares, sorveterias e afins para consumo no local
-shopping centers, galerias e centros comerciais
-clubes sociais, esportivos e similares
-templos e atividades religiosas 

Ao  confrontar as  normas  atualmente  vigentes sobre  que  atividades  não essenciais
estão liberadas (ainda que com a restrição de horário acima apontada) com o disposto no Decreto
nº  40.615,  de   15  de  junho  de  2020  ,    que  disciplina  o    Sistema  de  Distanciamento  Social  
Responsável  –  SDSR,  no  qual  se  fixou  parâmetros  e  protocolos  de  saúde  para  a  retomada
progressiva  das  atividades  econômicas,  verifica-se  que  há  em  vigor  diversas  normas  de
enquadramento na chamada “Bandeira Verde”, mescladas com normas que se inserem na
“Bandeira Amarela”15, não havendo maior clareza nas deliberações publicadas (Resoluções e
Decretos)  sobre  a  escorreita  aplicação  do  Sistema  de  Distanciamento  Social  Responsável
instituído pelo Estado como medida não farmacológica de enfrentamento à pandemia.

Além disso, considerando que o Estado promoveu uma recente flexibilização, de forma
homogênea em todo o seu território, das  medidas  de distanciamento  que  estavam em vigor,
demonstraremos que:

15 Art.  7º  do  Decreto  40.615/2020:  CAPÍTULO  III  -  DAS  FASES  DO  DISTANCIAMENTO  SOCIAL
RESPONSÁVEL
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• O Estado não está aplicando o Decreto 40.615/2020 no que toca às suas disposições
sobre estratégia de segmentação territorial que deveria considerar a capacidade de
propagação do novo coronavírus nos Territórios de Planejamento constantes do Anexo
VI desse Decreto; Ao contrário, apesar das evidências técnico-científicas de que dispõe
em mãos,  o  Estado as  vem ignorando e  vem tratando todo o  território  sergipano,
formado por 08 (oito) Territórios de Planejamento, compostos pelo agrupamento de
Municípios, de forma homogênea; (Previsões no Decreto: art. 2º, art. 7º, §1º e§ 2º, art.
8º, art. 8º-A e seus parágrafos).

• O Estado não está aplicando o Decreto 40.615/2020 no que toca ao estabelecimento das
medidas de restrição compatíveis com a capacidade do sistema de saúde do Estado de
Ser  gipe  ; Ao contrário, apesar das evidências técnico-científicas de que dispõe em mãos,
o  Estado  as  vem ignorando  e  optou  por  flexibilizar  as  restrições  quando  nenhum
indicador  técnico  apresentado  pelo  CTCAE  –    Comitê  Técnico-Científico  e  de  
Atividade  s  Especiais    e  pela  “Força-Tarefa  Covid-19-UFS” apontava  adequação  e  
eficiência da medida, segundo os requisitos fixados no próprio Decreto 40.615/2020;
(Previsões no Decreto: art. 2º, art. 5º, §§ 1º e 2º, incisos I e II, art. 7º, §1ª, art. 8º-A, 8º-B
e 8º-C);.

Trata-se de medidas que carecem, portanto, de qualquer respaldo técnico-científico e que,
mais que isso,  deixam de lado o próprio    Sistema de Distanciamento Social  Responsável  –  
SDSR instituído pelo decreto 40.615/2020, descumprindo-o. Vejamos:

O art. 2º do Decreto 40.615/2020 estabelece, ab initio, dentre as diretrizes básicas que o
regem: a) a estratégia de segmentação territorial que considerará a capacidade de propagação do
novo coronavírus nos Territórios de Planejamento e a capacidade do sistema de saúde do Estado de
Sergipe;  b) distanciamento  controlado,  de  monitoramento  constante,  por  meio  do  uso  de
metodologias e tecnologias que afiram a evolução da epidemia causada pelo novo coronavírus e
as suas consequências sanitárias, sociais e econômicas,  com base em evidências científicas e em
análise  estratégica  das  informações,  com emprego  de  um conjunto  de  medidas  destinadas  a
preveni-las e enfrentá-las de modo gradual e proporcional. Vejamos:

Art. 2º Fica instituído o Sistema de Distanciamento Social Responsável (SDSR) em todo o território do
Estado de Sergipe, consistente na adoção de medidas sanitárias de combate à COVID-19 com observância
das  segmentações  territoriais  do  avanço  da  epidemia  e  das  segmentações  setorizadas  das  atividades
econômicas, tendo por objetivo a preservação da vida e a promoção da saúde pública e da dignidade da
pessoa humana, em equilíbrio com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

§ 1º Para garantia do alcance do objetivo a que se refere o caput deste artigo são estabelecidas as seguintes
diretrizes:
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I - adoção da estratégia de segmentação territorial que considerará a capacidade de propagação do
novo  coronavírus  nos  Territórios  de  Planejamento  constantes  do  Anexo  VI  deste  Decreto  e  a
capacidade do sistema de saúde do Estado de Sergipe;

(…)

V -  distanciamento controlado, de monitoramento constante,  por meio do uso de metodologias e
tecnologias  que  afiram  a  evolução  da  epidemia causada  pelo  novo  coronavírus  e  as  suas
consequências  sanitárias,  sociais  e  econômicas,  com base  em evidências  científicas  e  em análise
estratégica das informações, com emprego de um conjunto de medidas destinadas a preveni-las e
enfrentá-las de modo gradual e proporcional; 

                                                                                        

A estratégia de segmentação territorial  ali  prevista está sendo descumprida pelo
Estado, mesmo no momento atual, em que há dados gritantes sobre o comportamento diferenciado
da pandemia nos diversos territórios em que se divide o Estado, tendo como epicentro do número
de  óbitos  e  internações,  de  forma  sustentada  por  várias  semanas,  a  chamada  “Grande
Aracaju”. 

Com efeito, o §2º do art. 2º do Decreto 40.615/2020 estabelece que se aplica, para fins de
segmentação territorial e análise do avanço da COVID-19, a classificação prevista no Decreto nº
24.338, de 20 de abril  de 2007,  que divide o Estado de Sergipe em 08 (oito) Territórios de
Planejamento,  compostos  pelo  agrupamento  de  Municípios,  constantes  no  Anexo  VI.  No
mencionado Anexo VI, constam os seguintes Territórios de Planejamento do Decreto nº 24.338, de
20 de abril  de 2007):  Grande Aracaju,  Baixo São Francisco,  Alto Sertão,  Médio Sertão,  Leste
Sergipano, Agreste Central, Centro Sul, Sul Sergipano. 

Destacamos a Grande Aracaju:

GRANDE ARACAJU

Aracaju
Barra dos Coqueiros
Itaporanga D´Ajuda
Laranjeiras
Maruim
Nossa Senhora do Socorro
Riachuelo
Santo Amaro das Brotas
São Cristóvão

Observe-se que é o próprio Decreto 40.615/2020 que estabelece em seu art. 3º que as
medidas sanitárias estaduais se dividem em medidas sanitárias gerais (obrigatória em todos os
Territórios e para todas as atividades. Por exemplo: proibição de qualquer aglomeração de pessoas
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em local público ou privado, uso do álcool em gel nos estabelecimentos, dentre vários citados no
art.  4º)  e  medidas  sanitárias  segmentadas  (para  determinados  Territórios  e  para  atividades
específicas):

Art. 3º As medidas sanitárias estaduais destinadas à prevenção e contenção da COVID-19 dividem-se 
nos seguintes grupos:

I - medidas sanitárias gerais: regras de observância obrigatória em todos os Territórios de 
Planejamento do Estado de Sergipe e para todas as atividades autorizadas a funcionar;

II - medidas sanitárias segmentadas: regras de observância obrigatória nos Territórios de Planejamento
e em atividades específicas.

Já quanto às medidas segmentadas, é notório que o Estado de Sergipe só as aplicou por
setor econômico (restringindo determinadas atividades econômicas ou flexibilizando-as), ignorando
as disposições vigentes quanto à segmentação por território.  Veja-se que no §2º, do art. 5º do
Decreto em comento, a segmentação por território é posta como diretriz básica das medidas
sanitárias segmentadas na retomada gradual de atividades e por fases:

Art. 5º As medidas sanitárias segmentadas correspondem aos protocolos específicos fixados por grupo
de setor econômico, conforme o respectivo risco de transmissão do vírus quando do desenvolvimento
da atividade.

§  2º  Consideram-se  medidas  sanitárias  segmentadas os  protocolos  constantes  de  Portarias
editadas pela Secretaria de Estado da Saúde, os quais devem observar as seguintes diretrizes: 

I - a retomada das atividades deve ser gradual e por fases, observando-se a segmentação por setor
econômico E TERRITÓRIO, com vigência a partir de 23 de junho de 2020, desde que cumpridos os
requisitos sanitários previstos no art. 8º deste Decreto;

II - a cada 14 (quatorze) dias a situação epidemiológica deve ser reavaliada com vistas a verificar a
adequação dos protocolos vigentes, podendo haver modificação ou revogação a qualquer tempo; 

(…) 

Mais  ainda,  há,  no  Decreto  do  Faseamento  (art.  7º,  §1º  e  §2º)  uma determinação
expressa ao Estado, através de seu Comitê, para que realize o enquadramento   individualizado  
dos Territórios de Planejamento, em cada uma das quatro fases que integram o sistema de
distanciamento  responsável   (“verde”,  “amarela”,  “laranja”  e  “atual”),  devendo  adotar  tal
deliberação por Resolução.
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Art. 7º (...)

§ 1º Caberá ao Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE),  a competência para decidir
sobre a confirmação ou alteração das atividades comerciais nas respectivas fases, com critérios
sanitários, econômicos e sociais, realizando o enquadramento dos Territórios de Planejamento nas
respectivas fases de forma individualizada. 

§ 2º O COGERE deliberará, por Resolução, a respeito do enquadramento inicial dos Territórios de
Planejamento, em cada uma das quatro fases. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 40636
DE 29/07/2020).

Além disso, para a mudança de enquadramento dos Territórios nas Fases do Sistema de
Distanciamento  (seja  para  mais  ou  menos  rigorosa),  o  Decreto  40.615/2020  traça  requisitos.
Estabelece que o Comitê deve  pautar-se em critérios epidemiológicos monitorados de forma
contínua (art. 8º):

Art. 8º Para o avanço, a manutenção ou a retroação dos Territórios de Planejamento nas fases  de
reabertura  das  atividades,  o  COGERE  realizará  monitoramento  contínuo  de  critérios
epidemiológicos.(Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 40636 DE 29/07/2020).

O  Decreto  vai  além,  e  estabelece  requisitos  cumulativos  para  flexibilização
(“avanço”) dos Territórios nas Fases. Um deles é a permanência em uma determinada fase por um
período mínimo de 14 dias (art.  8º-A, inciso I)  e o outro é  o enquadramento como estável  ou
decrescente do Índice de Capacidade Utilizada de Leitos (Art. 8-A, inciso II). Prevê-se, ainda, que
preenchido o primeiro requisito, o Comitê  deve decidir expressamente sobre a manutenção,
evolução ou retroação dos territórios nas respectivas fases, o que não foi feito (art. 8º-A, §2º) :

Art. 8º-A São requisitos cumulativos para avanço entre fases:
I - a permanência em uma determinada fase por um período mínimo de 14 (quatorze) dias;

II - o enquadramento como estável ou decrescente do Índice de Capacidade Utilizada de Leitos
COVID-19, nos termos do art. 8º-C, relativo à data de avaliação imediatamente anterior à data
de deliberação do COGERE.

(…)                                                                               

§ 2º Sempre que atendido o requisito do inciso I deste artigo, o COGERE decidirá
a respeito da manutenção, evolução ou retroação dos territórios nas respectivas
fases, cabendo a esse deliberar por Resolução, na qual conste, de forma expressa, o
enquadramento  do  Território  de  Planejamento  na  fase  respectiva,  dando-se
imediata publicidade.
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Chama-se atenção para o fato de que, mesmo quando o Decreto dispõe (art. 8º-A, §3º)
que esses dois requisitos não vinculam a deliberação do Comitê, determina-se que, ao decidir de
modo diverso, tal decisão necessita embasamento “em outros indicadores que representem a
situação epidemiológica do Estado para decidir entre o avanço, a manutenção ou a retroação
dos Territórios de Planejamento nas fases”. Não se trata, portanto, de decisão arbitrária ou
descolada das análises epidemiológicas. Vejamos:

Art. 8º-A (...)

§  3º  O atendimento  dos  requisitos  dos  incisos  I  e  II  deste  artigo  não  vincula  a  deliberação  do
COGERE, que poderá considerar em sua análise outros indicadores que representem a situação
epidemiológica  do  Estado  para  decidir  entre  o  avanço,  a  manutenção  ou  a  retroação  dos
Territórios de Planejamento nas fases.

Aqui é  necessário retomar o quanto já  exposto nessa petição sobre a  atual  situação
epidemiológica do Município de Aracaju e do “Território de Planejamento Grande Aracaju”.

Recordando que já citamos nessa peça dados de duas análises oriundas da Universidade
Federal de Sergipe (sendo uma do “Projeto EPI Sergipe” e outra da “Força-Tarefa Covid-19 UFS”),
juntados nos DOCs. 8 e 7).  Nos fixaremos nos dados mais recentes produzidos pelo próprio
Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais – CTCAE, juntados aos autos no DOC. 6
e apresentados na última reunião realizada em 15/04/2021, quando flexibilizou-se ainda mais
as medidas de distanciamento.

Nota-se que o Comitê informou ao Estado as evidências de que Aracaju e sua região
metropolitana  é  o  epicentro  da  pandemia  em  Sergipe  e  assim  vem  se  apresentando  por
diversas  semanas  consecutivas  durante  a  segunda  onda,  sem sinal  de  arrefecimento  (vide
número esmagador de internações e óbitos). 

Quanto ao número de internações de UTI, por exemplo,  nas últimas 4 semanas (ou
seja, de forma sustentada), 5 Municípios sergipanos respondem por quase 80% delas, sendo
que, dentre eles, três integram a Grande Aracaju: Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do
Socorro  (sendo  os  demaisos  Municípios  de  Estância  e  Itabaiana,  que  integram  outros
Territórios).
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A situação  se  repete  quanto  aos  óbitos,  eis  que  esses  mesmos  Municípios,  nas
últimas  4  semanas  (ou  seja,  de  forma  sustentada),  concentram  praticamente  70% dos
óbitos registrados por Covid-19, segundo dados do próprio Comitê Estadual:
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Reforçamos apenas esse trecho da análise apresentada pelo CTCAE ao Estado, mas
recordamos todos os demais indicadores negativos em termos de evolução da pandemia ali listados
(assim como os 2 estudos da UFS juntados), que demonstram que a pandemia está em estágio
acelerado e não em estabilização ou declínio nessa unidade federativa. Por outra parte, como já
demonstrado nessa peça,  os sistemas de saúde publico e privado apresenta  evidentes  sinais de
colapso,  agravado por uma crise  de desabastecimento dos medicamentos  mais  usados nos
pacientes de Covid 19 internados (o Kit Intubação). 

Enquanto isso, o Estado de Sergipe, sem qualquer justificativa de fato, de direito
ou técnico-científica,  passa ao largo de seu próprio Decreto de Faseamento, estabelecendo
medidas  homogêneas  para  todos  os  seus  territórios,  que  sofrem  de  forma  notoriamente
diferenciada as agruras da pandemia. 

O  descumprimento  do  Sistema  de  Faseamento  –  que  é  medida  sanitária  não
farmacológica para enfrentamento da pandemia –  pelo próprio Estado é uma evidente violação
dos direitos  à saúde e à vida dos cidadãos sergipanos,  especialmente  dos cidadãos que se
encontram nos 5 Municípios que respondem por cerca de 80% das internações das UTIs e
quase  70%  dos  óbitos,  sem  sinal  de  tendência  de  declínio,  configurando-se  notória
inadequação e insuficiência das medidas adotadas, em flagrante descumprimento aos deveres
da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição.

Como visto, é um dever do Estado de Sergipe, previsto no art. 7º, §§ 1º e 2º, art. 8º, art.
8º-A  do  Decreto  40.615/2020,  através  de  seu  Comitê,  deliberar  sobre  o  enquadramento
individualizado   dos Territórios de Planejamento, em cada uma das quatro fases   que integram o
sistema de distanciamento responsável  (“verde”, “amarela”, “laranja” e “atual”) por Resolução,
levando-se  em  consideração  critérios  epidemiológicos     (art.  8º  do  Decreto  40.615/2020  ).  
Também é seu dever  decidir sobre a  manutenção, evolução ou retroação dos territórios nas
respectivas fases (art. 8ª-A, §2º),  observando os  requisitos cumulativos previstos no art. 8ªA,
incisos I e II ou outros indicadores que representem a situação epidemiológica do Estado para
decidir entre o avanço, a manutenção ou a retroação dos Territórios de Planejamento nas
fases.

Excelência, como visto, a última deliberação adotada no dia 15 de abril de 2021 pelo
Estado de Sergipe foi de flexibilizar as medidas de distanciamento social então vigentes e, ainda, de
fazê-lo  de  forma  homogênea  para  todo  o  seu  território,  ignorando-se  por  completo  os  dados
epidemiológicos produzidos tanto pelo Comitê Estadual CTCAE, como pela Universidade Federal
de Sergipe (inclusive por dois grupos distintos de pesquisadores da instituição de ensino, a “Força
Tarefa  Covid-19”  e  o  “Projeto  EPI  Sergipe”,  reforçando  a  robustez  dos  dados),  os  quais
demonstram  a  necessidade  urgente  de  que  o  Faseamento  observe  adequação  (e  restrição  de
atividades não essenciais) compatíveis com o estágio de evolução da pandemia em cara Território
de Planejamento. Tal silêncio do Estado na implementação das medidas sanitárias, como dito,
importa não apenas violação de seu próprio Decreto, mas também uma ofensa grave à saúde
pública, direito transindividual de todos os sergipanos.
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Mais  grave  ainda,  a  recente  flexibilização  de  medidas  restritivas,  que  tampouco
encontra amparo em todos os dados acima citados, agrava ainda mais o cenário trazido à apreciação
desse Douto Juízo, já que estamos diante de um epicentro pandêmico (Grande Aracaju), agonizando
nos hospitais e nas estatísticas de óbitos diariamente registradas, mas, ainda assim, o ente público,
sem qualquer respaldo em dados técnicos e científicos produzidos por seu Comitê que pudessem
indicar uma estabilização da pandemia (muito menos o seu declínio) opta por, em descumprimento
dos requisitos previstos para o faseamento, liberar mais ainda o funcionamento de atividades não
essenciais. Não há, Excelência, em nenhuma linha dos estudos juntados, Resolução e Decreto,
qualquer indicação de que o sistema de saúde, já colapsado (pois temos filas de pacientes
aguardando um leito ou ao menos um respirador nas portas de urgência), que nosso sistema
de saúde suportará ainda mais novas internações, podendo-se, isso sim, dar causa a ainda
mais óbitos. 

IV. CONCLUSÃO

O Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, prevê a concessão de tutela provisória
de urgência de natureza cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambas as espécies, a concessão
da medida está sujeita a presença de  "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", conforme redação do artigo 300, caput.
Em linhas gerais, as tutelas provisórias de urgência fundamentam-se na fumaça do bom direito e no
perigo da demora.                    

Com efeito, o exame do caso em tela demonstra que estão presentes os dois requisi-
tos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já
que parte de seu objeto concerne à adequação e eficiência das medidas de distanciamento so-
cial adotadas pelo ente estadual, matéria esta que resta prejudicada pelas últimas deliberações
adotadas pelo Estado.

No caso  em apreço,  restou  devidamente  demonstrada  não  apenas  a  pertinência  do
objeto dessa petição com parte dos pedidos formulados na exordial (como indicado ao início), mas
o fumus boni iuris, consistente em diversas situações que constituem violação, por parte do Estado
de  Sergipe,  de  seu  próprio Sistema  de  Distanciamento  Social  Responsável  –  SDS (Decreto
40.615/2020).  Com  efeito,  demonstrou-se  que  a  flexibilização  das  medidas  recentemente
implementada pelo Estado, além de não guardar pertinência com os Estudos Técnico-Científicos
por  ele  mesmo  produzidos,  ofendem  os  requisitos  de  faseamento  ali  previstos.  Mais  ainda,  o
tratamento  homogêneo  de  todos  os  seus  territórios,  mesmo  quando  todos  os  indicadores
epidemiológicos  vindicam  em  sentido  contrário,  também  afronta  a  diversas  disposições  da
normativa estadual que rege a política sanitária de contenção da pandemia, cujo objeto é garantir o
direito à vida e à saúde dos sergipanos. 
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São  justamente  esses  direitos  que  estão  em risco  (periculum  in  mora),  eis  que  a
manutenção  de  tal  situação  indica  uma  contribuição  para  o  agravamento  não  só  do  quadro
epidemiológico, mas para uma ainda maior deterioração dos sistemas de saúde público e privado, já
colapsados e com pacientes em fila por uma vaga nas UTIs.

Por tais razões,  os Ministérios Públicos requerem que este Juízo, tendo em vista os
fatos novos trazidos aos autos,  em especial acerca do descumprimento pelo Estado de Sergipe
de diversos dispositivos do Decreto 40.615/2020, que prevê como medida não farmacológica de
enfrentamento à pandemia o Sistema de Distanciamento Social Responsável – SDS, conceda
tutela de urgência para determinar:

a ) A suspensão imediata da flexibilização promovida pelo   Decreto nº 40.870, de 15  
de  abril  de  2021  16  ,  que   homologa a  Resolução  nº  16,  de  15  de  abril  de  2021,  do Comitê  
Técnico-Científico  e  de  Atividades  Especiais  –  CTCAE  17  ,  voltando  a  viger  as  normas  de
distanciamento previstas na normativa anterior, DECRETO Nº 40.793 DE 22 DE MARÇO
DE 202118,  que homologa a RESOLUÇÃO Nº 14 DE 22 DE MARÇO DE 2021,  as quais
haviam sido prorrogadas pela RESOLUÇÃO Nº 15 DE 31 DE MARÇO DE 2021, homologada
pelo DECRETO Nº 40.804 DE 31 DE MARÇO DE 2021 e mais uma vez prorrogada pelo
Decreto  Nº  40815  DE  07/04/2021, até  o  dia  15  de  abril,  quando  houve  a  flexibilização
atualmente vigente,  até que venha a dar cumprimento ao requerimento formulado no item
“b”.

b) Que, no prazo de 48 horas, o Estado de Sergipe cumpra o disposto no art. 2º,
art. 7º, §1º e§ 2º, art. 8º, art. 8º-A e seus parágrafos do Decreto 40.615/2020, para deliberar em
resolução, de forma fundamentada em seus dados técnicos e científicos (monitoramento dos
critérios  epidemiológicos  – art.  8º)  o  enquadramento dos Territórios  de Planejamento nas
fases que integram o sistema de distanciamento responsável  (“verde”, “amarela”, “laranja” e
“atual”),  deliberando,  por  Resolução,  medidas  compatíveis  com  seus  respectivos  estágios
epidemiológicos;

                    
Martha Carvalho Dias de

Figueiredo

Procuradora da República

Emerson Albuquerque

Resende                                                                                                                              

Procurador do Trabalho  

Alessandra Pedral de S.

Suzart

Promotora de Justiça

José Rony Silva Almeida

Promotor de Justiça

16 https://www.pge.se.gov.br/decretos/
17 https://www.pge.se.gov.br/decretos/
18 https://www.pge.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Decreto-n%C2%B0-40.793-2021-Homologa-Resolucao-

CTCAE-n%C2%B0-14-2021-2.pdf
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