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Ref.: Inquérito Civil nº 1.35.000.000759/2020-73

                                               

 DESTINATÁRIOS:

A Sua Excelência o Senhor
BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE
À sua Excelência Senhora
MÉRCIA SIMONE FEITOSA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE

O MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República  ao  final

firmada. o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelos Procuradores do Trabalho ao final

firmados  e  o  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO  DE SERGIPE,  pelos  Promotores  de

Justiça  ao  final  firmados,  ,  no  exercício  das  suas  atribuições  constitucionais  e  institucionais,

conforme estabelecido nos artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição, bem como nos

artigos 1º, 2º, 5º, inciso  III, “e”, e V, art. 6º,incisos VI, “a” e “d”,  XIV, “a” e inciso XX e art. 11

todos  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  resolve  expedir  a  presente  RECOMENDAÇÃO nos

seguintes termos:

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da or-

dem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo res-

peito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Consti-

tuição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos de seu art. 129, I; 
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CONSIDERANDO o disposto no art.  196 da Constituição Federal, a estabelecer que “a

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;

CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao

poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica

de direito privado (art. 197 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO,  ainda,  que é facultado ao Ministério Público expedir  recomendação

aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário ade-

quada e imediata divulgação (art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/94 e art. 27, parágrafo único,

IV, da Lei nº 8.625/93); 

CONSIDERANDO que,  em 30  de  janeiro  de  2020,  a  Organização  Mundial  de  Saúde

(OMS) emitiu Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)

em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2 ou Covid-19), atualizada

pela  Declaração  de  Pandemia  em  11  de  março  de  2020,  sendo  fato  notório  a  crise  sanitária

atravessada pelo mundo em decorrência da pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional

(ESPIN), decorrente da Covid-19, foi declarado no Brasil pela Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fe-

vereiro de 2020, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 20111;

CONSIDERANDO que o Estado de Sergipe, através do Decreto nº 40.560/2020, decretou

de situação de emergência na saúde pública do Estado de Sergipe, em razão da disseminação do ví-

rus COVID-19 (novo coronavírus) e regulamentou as medidas para enfrentamento da crise de saúde

pública de importância internacional, nos termos da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de

2020, o que foi sucedido por uma série de outros decretos que dispõe sobre medidas de vigilância e

contenção da pandemia;
1  https  ://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388  . Acesso em 03/03/2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
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CONSIDERANDO que o Decreto Estadual 40.615, de 15 de junho de 2020, posterior-

mente alterado pelo Decreto 40.636/2020, que institui o Sistema de Distanciamento Social Res-

ponsável - SDSR, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo corona-

vírus no âmbito do Estado de Sergipe, e define a partir de parâmetros e protocolos de saúde, a reto-

mada progressiva das atividades econômicas no Estado de Sergipe;

CONSIDERANDO  que  no  faseamento

do distanciamento social estabelecido no mencionado Decreto restou estabelecido em seu art. 8º ,

incisos I, II e III, determinados requisitos de passagem de fase, dentre os quais  a taxa de ocu-

pação  de Leitos de UTI do Estado, bem como que “Em todas as transições de fases, além dos

gatilhos previstos nos incisos anteriores, deverá o COGERE considerar em sua deliberação o nú-

mero de pacientes confirmados em leitos de UTI’s, a incidência de novos casos confirmados, o nú-

mero de óbitos, além de outros indicadores complementares” (art. 8º, §1º);

CONSIDERANDO  que o mencionado Decreto  40.615/2020 foi  posteriormente  alterado

pelo Decreto 40.636 de 29 de julho de 2020, que realiza ajuste metodológico no Plano de Retomada

Econômica, inserindo no primeiro o art. 8º-A e o Capítulo III-A, contendo os arts. 8º-B e 8º-C, de

forma a estipular critério de progressão de faseamento consentâneo com o controle da pandemia e

capacidade instalada do sistema de saúde;  

CONSIDERANDO  que  referido  Decreto

40.636/2020 estabelece dentre os  requisitos cumulativos a serem considerados para avanço entre

fases, em seu CAPÍTULO III-A, “O ÍNDICE DE CAPACIDADE UTILIZADA DE LEITOS

COVID-19 E SEU MODELO DE AVALIAÇÃO”, no que se insere Taxa de Ocupação de Lei-

tos COVID-19 da Rede SUS, nos termos do art. 8º-B, incisos II e IV:

“Art. 8º-B Para efeito deste Decreto entende-se como 

I – Data de Avaliação: data em relação à qual o Índice de Capacidade Utilizada de Leitos

COVID-19 está sendo avaliado; 
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II - Taxa de Ocupação de Leitos COVID-19 da Rede SUS: valor atribuído a uma determina-

da data que consiste na razão entre a quantidade de leitos ocupados e o número total de lei-

tos, ambos considerando aqueles destinados à COVID-19 da rede SUS no Estado; 

(...)

IV – Índice de Capacidade Utilizada de Leitos COVID-19: Valor atribuído a uma determi-

nada data que consiste no produto entre o número 10 (dez) e a média ponderada entre a

Taxa de Ocupação de Leitos COVID-19 da Rede SUS e a Taxa de Ocupação de Leitos CO-

VID-19 da Rede Privada, ambas referentes a essa mesma data, em que a primeira contribui

com 85% (oitenta e cinco por cento) e a segunda com 15% (quinze por cento) na formação

da média;” 

CONSIDERANDO que segundo o art. 8º, §1º, do Decreto 40.636/2020 dispõe que para

fins de cálculo das Taxas de Ocupação de Leitos COVID-19 da Rede SUS e da Rede Privada a

que se referem, respectivamente, os incisos II e III deste artigo, serão considerados os leitos clíni-

cos/enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), adultos, neonatos e pediátricos, con-

forme a tipologia divulgado no panorama assistencial do informe epidemiológico da Secreta-

ria de Estado da Saúde, além de outras tipologias de leitos hospitalares que venham a ser destina-

das à COVID-19;

                                                      

CONSIDERANDO que esse panorama assistencial de leitos clínicos/enfermaria e

de  Unidades  de  Terapia  Intensiva  (UTIs)  vem  sendo  divulgados  diariamente  pela

Secretaria de Estado da Saúde, nos seguintes termos, conforme imagem capturada em seu

site oficial2 referente à situação do dia 04/03/2021:

2 https://todoscontraocorona.net.br/  . Acesso em 05/03/2021.

https://todoscontraocorona.net.br/
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CONSIDERANDO  que  os  leitos  de  UTI-Covid-19  disponibilizados

pelo Estado de Sergipe à população são financiados também com recursos federais, através de

habilitação realizada pelo Ministério da Saúde, conforme Portarias publicadas no Diário Oficial

da União;

CONSIDERANDO que na data  de hoje,  05 de março de 2021, o  MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO e o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, com participação  de

representantes  do  Sindicato  dos  Enfermeiros  –  SEESE,  realizaram  fiscalização  no  Hospital



                                                                                       

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE

CRISE/COVID-19     

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO  20ª

REGIÃO    

                                                                                                                                           
Regional de Estância nos setores Covid-19 daquela unidade;

CONSIDERANDO que  na  aludida  fiscalização,  os  MINISTÉRIOS  PÚBLICOS

constataram  que  o  setor  denominado  UTI-Covid  -  2  do  Hospital  Regional  de  Estância, se

encontra  desativado desde  o  ano  passado,  atualmente  por  falta  de  equipe  de  pessoal  para

colocação em funcionamento e disponibilidade de seus leitos, informações verificadas in loco na

fiscalização pelos membros do Ministério Público e confirmadas pelos responsáveis pelo setor,

presentes na oportunidade;

CONSIDERANDO que na referida fiscalização, restou confirmado que, atualmente,

o Hospital Regional de Estância só se encontra capacitado para receber em leitos de UTI-Covid

adulto, um total de 10 pacientes, nos 10 leitos que integram a denominada UTI-Covid -1, uma

vez que a UTI-Covid - 2, composta por 8 leitos, não se encontra em condições de ativação por

falta de equipe de pessoal para o seu regular funcionamento, em especial ausência de médico; 

CONSIDERANDO que tal informação é também confirmada pelo RELATÓRIO DE

VISTORIA 30/2021/SE,  referente  a  vistoria  realizada  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DE

MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE – CRM-SE no Hospital regional de Estância, com a

finalidade de verificar condições de atendimento aos pacientes, no qual registrado: “Na UTI - 1

só há 10 leitos ativos, apesar da existência de 12 leitos, por ter apenas 01 médico na unidade.

Esses profissionais, geralmente, realizam plantões de 24 horas”. Quanto à UTI -  2, registrou-se

que “apesar de possuir 08 leitos, nunca foi ocupada”;                                           

CONSIDERANDO que, não obstante tal fato, a Secretaria de Estado da Saúde,

em  seu  informe  epidemiológico  diário,  vem  publicado  continuamente,  no  Panorama

Assistencial  de distribuição dos leitos COVID-19 segundo rede de hospitalização,  que o

Hospital  Regional  de  Estância  disponibiliza  20  leitos  de  UTI-Covid-19  adultos  que

integram  a  rede  pública,  em  desconformidade  com  a  situação  de  fato  verificada  no

Hospital, no qual está desativada, há vários meses, a UTI Covid – 2, sendo confirmada a

informação de que possui, no momento atual, condições de receber apenas pacientes na

UTI – Covid – 1, no total de 10 (dez);
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CONSIDERANDO que a publicidade é um dos princípios constitucionais que regem a

atividade administrativa, conforme previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o art. 8º e 3º da Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação)

prevê a obrigação dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos,

a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, o que inclui os dados gerais para o acompa-

nhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades (inciso V) relativos ao en-

frentamento da pandemia de COVID-19, objeto de questionamento frequente na sociedade (inciso

VI) pelos seus fortes impactos no modo de vida, na saúde pública, na economia, no direcionamento

dos recursos públicos materiais e humano;

CONSIDERANDO, ainda, que a referida Lei de Acesso à Informação determina em

seu  art.  6º   que  cabe  aos  órgãos  e  entidades  do  poder  público,  observadas  as  normas  e

procedimentos  específicos  aplicáveis,  assegurar  a  gestão  transparente  da  informação,

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; proteção da informação, garantindo-se

sua disponibilidade, autenticidade e integridade;

CONSIDERANDO que a situação constatada. de inclusão de leitos que apresentam

problemas  operacionais  para  sua  efetiva  disponibilidade  no  cômputo  dos  leitos  disponíveis,

resultando  na  apresentação  de  dados  que  divergem  da  realidade,  se  encontra  em

desconformidade com o dever  de transparência  da Administração Pública  e com o preceitos

legais acima citados, bem como impactam o controle social sobres os atos administrativos;

                                                 

CONSIDERANDO que o comportamento da população é influenciado, muitas vezes, pela

falta de efetivo conhecimento da real situação sobre o risco iminente de colapso do sistema de saú-

de, mais ainda no atual momento de agravamento da pandemia, de modo que a publicidade sobre a

taxa de ocupação de leitos pode gerar condutas equivocadas por parte da população, como o não

cumprimento do distanciamento social e/ou o uso obrigatório de máscaras;
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CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita

transparência  dos  gestores  da  saúde  quanto  à  rede  de  assistência  de  UTI-Covid-19  -  Adulta

efetivamente disponível, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o

acompanhamento não só da probidade dos atos como também a efetividade das ações adotadas; 

CONSIDERANDO que, com isso, cresce em importância conferir efetiva transparência aos

dados relativos à epidemia de Covid-19 e às estruturas de saúde disponíveis para os eu enfrenta-

mento, para que os cidadãos fiquem cientes da gravidade da situação e passem a observar as

medidas de distanciamento social;

Vem o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRA-

BALHO RECOMENDAR ao GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE  e à  SECRETÁ-

RIA DE ESTADO DA SAÚDE:

                                                                                        

a) A correção das informações sobre o número de leitos de UTI-Covid-19 adultos disponibi-

lizados no Hospital Regional de Estância divulgadas pelo Estado de Sergipe no panorama assisten-

cial do informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, bem como em todos os demais

canais oficiais do Estado em que a informação seja veiculada, incluídas redes sociais, para que se-

jam computados apenas aqueles efetivamente ativos no momento, sendo um total de 10 leitos na

UTI-Covid - 1, uma vez que a UTI-Covid -  2, composta por 8 leitos, se encontra desativada;

b) A não inclusão no cômputo das taxas de ocupação de leitos de UTI-Covid-19, geral e da

rede pública, dos leitos inativos discriminados no item “a”, corrigindo as informações divulgadas

pelo Estado de Sergipe no  panorama assistencial do informe epidemiológico da Secretaria de Esta-

do da Saúde, bem como em todos os demais canais oficiais do Estado em que a informação seja vei-

culada, incluídas redes socais;

                                                              

Fixa-se o prazo de  24 horas,  diante da urgência que o caso requer,  para que o

destinatário  informe  se  acata  a  presente  recomendação  e  relate  as  ações  tomadas  para  seu

cumprimento.                                                                                         
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Esta  recomendação  constitui  o  destinatário  pessoalmente  em  mora  e,  se  não

acatada, poderá implicar a adoção das medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a

expedição da recomendação. 

   Martha Carvalho Dias de Figueiredo
Procuradora da República

     
Alexandre Magno Morais Batista de

Alvarenga  
Procurador do Trabalho             
                                                   

                                         
                                          

Emerson Albuquerque Resende
Procurador do Trabalho

                     

Alessandra Pedral de Santana Suzart
 Promotora de Justiça

 José Rony Silva Almeida
`Promotor de Justiça
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