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EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A)  FEDERAL DA ____ VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE

URGENTE –  PEDIDO  DE  TUTELA  DE

URGÊNCIA  -  PANDEMIA  DE  COVID-19  -

PERIGO DE DANO À VIDA E À SAÚDE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pelos  procuradores  da  República

subscritores,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO TRABALHO, pelos  procuradores  do  Trabalho

subscritores, e  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  DE  SERGIPE,  por  meio  dos

Promotores  de  Justiça  subscritores,  vem mui  respeitosamente  à  presença  de  Vossa  Excelência,

ajuizar a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em desfavor de:

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno  (CNPJ:  26.994.558/0001-23),
representada judicialmente por sua Procuradoria, com endereço na Avenida Beira Mar,
n.º 53, Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco
“H”, Lote 26/27, Brasília-DF, CEP: 70.070-110, com e-mail: pu.se@agu.gov.br;

ESTADO  DE  SERGIPE,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno  (CNPJ
13.128.798/0001-01),  com sede  no  Palácio  Governador  Augusto  Franco,  Av.  Adélia
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Franco, 3305, Grageru, CEP 49040-020, Aracaju/SE, telefones: (79) 3216-8300 / 8301,
(79)  3216-7475,  (79)  3198-7601,  e-mail  gabinete.governador@governo.se.gov.br;
representado judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, com endereço na Praça
Olímpio Campos, n,º 14, Centro, Aracaju-SE, com e-mail gabin@pge.se.gov.br;
                                                                                
MUNICÍPIO DE ARACAJU,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno (CNPJ  nº
13.128.780/0001-00), com sede no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, Rua
Frei Luís Canelo de Noronha, 42, Conj. Costa e Silva, CEP 49097-270, a ser citado na
pessoa  do  seu  Prefeito  Municipal,  Edvaldo
Nogueira,gabinete.prefeito@aracaju.se.gov.br, representado pela Procuradoria-Geral do
Município, com endereço na Av. Dr. José Machado de Souza, 220, salas 901 a 908,
Bairro  Jardins,  Aracaju/Se,  CEP  49025-740, Tel.  (79)  3179.1180,  e-mail
sidney.cardoso@pgmaracaju.org; 
                    

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

I. OBJETO

                                                                                                                        

A presente ação tem como objeto garantir a integral assistência à saúde aos cidadãos

sergipanos, buscando compelir a União, o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju a realizar a

expansão de leitos de UTI e clínicos para pacientes com Covid-19, de forma a assegurar completa

assistência aos usuários do SUS. Além disso, para garantir o funcionamento de tais leitos,  busca-se

também compelir a União a realizar a contratação de profissionais de saúde, em número necessário

ao atendimento dos pacientes.

Busca-se,  ainda,  de  forma  urgente  e  imediata,  que  sejam  adotadas  medidas  de

transferência dos pacientes que aguardam em fila de espera por leito de UTI – Covid 19 para outras

unidades  de  saúde,  sejam  públicas  ou  privadas,  neste  Estado  ou  em  outros  onde  exista

disponibilidade de vaga, mediante instrumentos como requisição administrativa ou tratamento fora

do domicílio, mediante custeio dos demandados, até que seja zerada a fila de espera.
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II.  FATOS:  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 Extraordinário1 emitido pelos pesquisadores do Observatório Fiocruz Covid-

19, em 06 de abril  último, aponta que recordes  de novos casos  e óbitos  vêm sendo superados

diariamente, acompanhados por uma situação de colapso dos sistemas de saúde em grande parte dos

estados  e  municípios  brasileiros.  Segundo  o  documento,  20  unidades  da  Federação  tinham

ocupação de leitos de UTI superiores a 90%. Destacou-se no Boletim a piora do Estado de

Sergipe que alcançava naquele momento o percentual de 95% de taxa de ocupação de leitos:

1 https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_extraordinario_2021-abril-06-

red_2.pdf. Acesso em 10/04/2021.
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Mais do que isso, os dados publicados no referido boletim apontam relativa estabilidade

do indicador em níveis muito críticos, na maior parte dos estados e no Distrito Federal, o que indica

permanência dessa situação de sobrecarga dos hospitais.

Análises  recentemente  publicadas  pelo  Professor  Doutor  Paulo  Martins,  da

Universidade Federal de Sergipe (DOC. 1), que analisou o 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  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)                     

2 http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041  . Acesso  em 10/04/2021.
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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

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):

3  http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041. Acesso em 11/04/2021.

4  http://radioufs.ufs.br/conteudo/67041. Acesso em 11/04/2021.   
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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  12/04/2021,  a  taxa  de

ocupação de UTI Covid-19 no SUS era de 94,3% e no privado era de 106,8%6:

                                                            

                                                                                                   

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.

6 https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2021/04/Boletim-12.04.2021.pdf  . Acesso em 12/04/2021.
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Em  paralelo  a  esses  dados,  após  atuação  dos  Ministérios  Públicos

(http://www.mpf.mp.br/se/sala-de-imprensa/noticias-se/em-sergipe-ministerios-publicos-recorrem-

a-justica-para-ter-acesso-as-filas-de-espera-por-leito-uti-covid-19-do-sus),  o  Estado  de  Sergipe

passou a publicar, a partir da última semana, o número de pacientes com Covid-19 na fila de espera

por um leito de UTI. Em 12/04/2021, indicou-se que um total de 51 pacientes aguardam por uma

vaga de UTI Covid-19 na rede pública em Sergipe  7  :  

7  https://todoscontraocorona.net.br/. Acesso em 11/04/2021.
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É importante sinalizar que, se o Estado atualmente oferta 220 leitos de UTI Adulto para

Covid-19, o quantitativo de 51 pacientes na fila já representa 23,18% de deficit da rede pública para

atender à demanda por internação.

Ademais, é importante registrar que a “Fila de UTI-Covid” em comento (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, constatada tanto pelo Sindicato

dos Médicos como pelo Conselho Regional de Medicina de Sergipe (CREMESE), a seguir narrada.

O Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindmed) noticiou (DOC. 2) que em 17 de março

havia  superlotação  de  pacientes  com  Covid-19  no  Hospital  Fernando  Franco  (Zona  Sul),  em

Aracaju, onde: “pacientes com cateter de oxigênio sendo atendido dentro e fora dos containers, no

Hospital  Fernando  Franco,  em cadeiras  de  plásticos,  devido  à  falta  de  leitos  para  pacientes

COVID-19 do serviço”.

A mesma  situação  foi  objeto  de  fiscalização  in  loco  pelo  Conselho  Regional  de

Medicina (CREMESE) em 23/03/2021, documentada no Relatório de Vistoria 156/2021/SE (DOC.

3), 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
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leitos de observação disponíveis,  todos estavam ocupados e doze dos dezoito leitos

comportavam pacientes intubados em ventilação mecânica.

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”.

Na mesma data da fiscalização, entretanto, o Estado de Sergipe informava em seu site

oficial que havia vagas em outras unidades, sendo sua taxa total de ocupação em enfermarias Covid-

19 de 73,4% e sua taxa de ocupação de UTI Covid-19 de 88,7%, incompatíveis com a situação de

9
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superlotação  acima relatada, já  que  tais  pacientes  deveriam ser  transferidos  para  as  vagas

existentes. Note-se que entre a data da informação trazida pelo Sindicato dos Médicos  (DOC. 2),

em 18/03/2021 e a data da Realização da Fiscalização pelo CREMESE (DOC. 3), em 22/03/2021, a

situação de superlotação se manteve, evidenciando que se trata de um problema de falta de vagas.

Vejamos os dados oficiais publicados em https://todoscontraocorona.net.br/boletim-covid-19-23-03-2021/ na

referida data:

                    

Ademais  a  insuficiência  da  quantidade  de  leitos  clínicos  e  UTI  também  está

materializada no DOC. 4, consistente em ata de reunião realizada entre MPF e Secretaria Municipal

de Saúde de Aracaju, onde reconhecido que as portas de urgência estão superlotadas, necessitando-

se transferir com celeridade esses pacientes, conforme a gravidade, para leitos de estabilização ou

enfermarias com suporte de oxigênio ou para leitos de UTI.

Os danos causados pela falta de leitos para pacientes com Covid -19 saltam aos olhos

quando analisamos a evolução dos óbitos ocorridos nas enfermarias do Sistema Único de Saúde em
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Sergipe  nos  últimos  14  dias8 –  leitos  estes  onde deveriam estar os  pacientes  com sintomas

moderados (conforme detalhado no DOC. 5, em anexo): 

 

 (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):

8  Fonte:  Boletins  Epidemiológicos  publicados  no  site  oficial  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde

https://todoscontraocorona.net.br/ 
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Através da análise dos dados, observou-se que o percentual médio de óbitos por covid19

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.

Além da alta  taxa  de  ocupação de  UTIs,  outro  fator  que  muito  provavelmente  tem

elevado o número de mortes em enfermarias da rede SUS está associado ao baixo número de leitos

clínicos (enfermarias/estabilização) efetivamente disponíveis. 

Na rede privada, destinada a cerca de 20% da população sergipana (cf. dados atualizados

da Agência Nacional de Saúde Suplementar9), há proporcionalmente mais leitos de enfermaria (total

de 236) que na rede pública (total de 294, entre leitos estaduais e do Município de Aracaju), que é

utilizada por 80% da população em serviços de saúde relacionados a covid-19. Situação semelhante

ocorre com os leitos de UTI, já que o Estado de Sergipe disponibiliza 220 leitos de UTI adulto

exclusivos para Covid-19 no âmbito do SUS, enquanto o sistema privado oferta um total de 150

vagas de UTI10. 

9 https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais

10https://todoscontraocorona.net.br/  . Acesso em 10/04/2021.  
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Não é demais recordar que, conforme informação publicada pelo Estado de Sergipe em

12/04/2021, havia 51 pacientes aguardando leito de UTI na rede pública. Quanto ao aguardo de

leitos clínicos (enfermaria/estabilização) em situações como a verificada na fiscalização realizada

pelo Conselho Regional de Medicina (CREMESE) no Hospital Fernando Franco (Zona Sul), não se

tem conhecimento da fila de espera, eis que nem o Estado de Sergipe nem o Município de Aracaju

adotam medidas de transparência quanto a esses dados, causando prejuízos também em termos de

controle social quanto às medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. 

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).

Há que se registrar que  qualquer alegação defensiva, por parte da União ou do entes

públicos  locais,  no  sentido  de  que  já  vem  ampliando  o  número  de  leitos  é  completamente

inaceitável, por se mostrar absolutamente insatisfatória até o momento. Os números apresentados

em documentos oficiais do próprio Estado de Sergipe não deixam dúvidas de que mais de cinquenta

pacientes encontram-se atualmente em situação inadequada, sem receber o devido atendimento de

saúde, aguardando em fila de espera por um leito de UTI. 

Não se pode assistir a essa situação de maneira passiva. Tampouco se pode normalizar a

situação e se concluir que, em razão da grave condição de propagação do vírus SARS-COV-2, não

há o que se fazer e pessoas irão a óbito sem adequado tratamento de saúde. Isso não é natural, não é

aceitável e não é juridicamente defensável. 

Todos  esses  fatos  revelam que  os  entes  públicos  demandados  (das  três  esferas  de

gestão) não adotaram medidas suficientes e adequadas para ampliar o número de leitos de UTI e

clínicos de forma proporcional  ao crescimento do número de internações em Sergipe,  inclusive

levando  em  conta  as  medidas  de  distanciamento  que  se  escolheu  implementar  para  conter  a
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disseminação do vírus, ou seja, medidas incompatíveis com a capacidade de funcionamento de seu

sistema de saúde. Nota-se que, apesar de possuir um sistema visivelmente colapsado, o Estado de

Sergipe e o Município de Aracaju seguem adotando medidas de distanciamento brandas.  Desse

modo, as medidas postuladas nesta demanda perante os requeridos é o mínimo que se deve fazer

para salvaguardar a vida de cidadãos sergipanos que aguardam atendimento.

Em específico quanto à UNIÃO, é necessário frisar que, não obstante o atual estágio de

agudização  da  pandemia,  quando  alcançada  a  maior  taxa  de  hospitalizações  no  Estado,  sua

participação no co-financiamento dos leitos de Sergipe se mostra reduzido e desproporcional ao

papel  que  deve  ocupar  no  enfrentamento  à  pandemia,  por  ser  o  ente  com  maiores  condições

financeiras e estruturais de promover medidas coordenadas de assistência à saúde. Verifica-se que a

União  reduziu  o  número  de  leitos  habilitados  no  Estado  de  Sergipe  em relação  à  1ª  onda  da

pandemia, diminuindo dessa forma sua participação na prestação da assistência à população. Com

efeito,  no  último  ofício  (DOC.  07)  respondido  ao  MPF  pelo  Ministério  da  Saúde  acerca  da

habilitação de leitos de UTI Covid (ou seja, leitos já criados pelo Estado), em pleno mês de março

de 2021, com o sistema já colapsado, o ente federal ainda estava analisando a remessa de verbas

federais em relação a parte desses leitos. 

Conforme  tabela  extraída  do  site  do  Ministério  da  Saúde

(https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_LEITOS_2021UTI/

DEMAS_C19Insumos_LEITOS_2021UTI.html) a União só veio a autorizar leitos para Sergipe, no

ano de 2021, em março e em quantitativo correspondente a 139 leitos de UTI para todo o Estado,

número esse evidentemente insuficiente para atendimento da população sergipana no atual estágio

da pandemia. Vejamos:
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Essa participação reduzida da União na criação e manutenção dos  leitos  para

Covid-19 em Sergipe se mostra, deveras, inadmissível. Nesse sentido, em recente decisão tomada

na Ação Civil Originária nº 3.473, a Ministra Rosa Weber consignou entendimento absolutamente

consentâneo com a tese aqui sustentada, assentando que não se pode aceitar retrocesso na prestação

de políticas públicas, especificamente sobre o custeio de leitos de UTI:

O recrudescimento das taxas de contaminação, internação e letalidade em decorrência da pandemia da

COVID-19 é incontroverso e notório (CPC/2015, art. 374, I e III). O momento atual vem se mostrando

ainda  mais  desafiador  diante  das  evidências  científicas  de  novas  cepas,  mutações  e  variantes  do

Coronavírus.                                                                                                      

Em  condições  tais,  de  recrudescimento  da  pandemia  no  território  nacional,  não  é

constitucionalmente  aceitável  qualquer  retrocesso  nas  políticas  públicas  de  saúde,  como  por

exemplo, no ponto em que aqui importa, a que resulta em um decréscimo no número de leitos de

UTI habilitados (custeados) pela União. (decisão monocrática de 26.02.2021 nos autos da ACO 3.473).

É necessário, sem dúvidas, que os demandados ampliem a assistência aos sergipanos,

proporcionando a abertura de leitos de UTI e clínicos. Para isso, é também necessário que a União

aumente  sua  participação  no  co-financiamento,  a  fim  de  que  os  entes  locais  aumentem  sua

capacidade de montagem de estrutura e aquisição de equipamentos e equipes de profissionais, bem

como  que  remeta  diretamente  as  estruturas  necessárias  para  essa  abertura,  como  o  envio  de

equipamentos necessários para a montagem e estruturação desses leitos, a exemplo de respiradores,

monitores, demais equipamentos e insumos.
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Como é sabido, para ampliação dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva,  faz-se

necessário não apenas o repasse de valores por parte da União e aportes próprios dos demais entes

federados.  Há  a  necessidade  de  instalações  físicas  e  equipamentos  (ventiladores  pulmonares,

bombas de infusão etc) e, em especial, faz-se necessária a contratação de profissionais de saúde para

atuação na linha de frente de atendimento aos pacientes.

O gargalo da falta de profissionais de saúde, em especial de médicos, para atuar  na

assistência de pacientes internados com COVID-19 é fato que igualmente vem sendo abordado

pelos gestores de hospitais contratados pelo Poder Público para atuar no SUS sergipano, bem como

por representantes  das Secretarias de Saúde estadual e municipal em diversas reuniões realizadas

com os Ministérios Públicos no curso da pandemia. 

Assim, para alcançar o escopo da presente ação e garantir a integral assistência à saúde

aos  cidadãos  sergipanos,  é  necessário  não  só  que os  entes  locais  promovam a  contratação  de

profissionais de saúde para ampliação de sua rede hospitalar voltada ao enfrentamento da Covid-19,

mas que também a União realize a contratação desses profissionais de saúde, em número

necessário ao atendimento dos pacientes.

Em paralelo, e como medidas excepcionais destinadas a salvar vidas,  devem os entes

públicos  demandados  –  além de ampliar  a  rede hospitalar  até  o  limite  de  recursos  materiais  e

humanos – buscar  outras alternativas de emergência. Sabe-se, como já mencionado, que a rede

privada local  possui  proporcionalmente mais leitos disponíveis  do que o serviço público.  Além

disso,  desde 09/04/2021 vem informando que se encontra com fila  de espera por  leito  de UTI

zerada, ostentando taxa de ocupação de 106,8% de leitos de UTI Covid-19. Note-se que o sistema

privado  já  ostentou,  ao  longo  da  pandemia,  taxas  mais  altas  de  ocupação,  como  118%  em

22/03/2021, evidenciando que há leitos de contingência que podem e devem ser requisitados pelo

Poder Público, mediante pagamento de justa indenização.

Além dessa medida, é sabido que, não obstante o cenário de colapso nacional, os Estados

do Brasil que enfrentam a Covid-19 se encontram em estágios de velocidade de transmissão do

vírus diversos. Assim, com base no princípio da solidariedade e da unicidade do sistema de saúde

brasileiro, não há impedimentos – ao contrário, há inclusive previsões legais – para que pacientes
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sejam remanejados a outros estados. Veja-se que, recentemente, o Estado do Amazonas vivenciou

situação de superlotação dos hospitais, quando seu sistema de saúde colapsou por falta de oxigênio.

Também a região oeste de Santa Catarina sofreu desse mesmo drama. Naqueles casos, dentre outras

soluções adotadas, houve a transferência de pacientes a outros Estados, o que desafogou o sistema

local, além de garantir o direito a saúde dos doentes e salvar vidas.

A adoção de  medidas  de  emergência  com o objetivo  de  salvar  vidas  ora  postulada,

portanto, não é inovadora. A ampliação da rede hospitalar local, a requisição de leitos privados e a

transferência de pacientes para outros Estados são condutas que, inclusive, já deveriam estar sendo

adotadas em conjunto pelos entes demandados. 

Dessa forma, para evitar que ocorram mais mortes de pessoas a espera de leitos de UTI e

clínicos em Sergipe, em especial considerando que existe fila de mais de 50 pacientes aguardando

leito de UTI no âmbito do SUS, urge a adoção das seguintes medidas em conjunto, pelos entes

públicos demandados:

a) ampliar a rede de assistência hospitalar pública local (medida de implementação em
curto prazo);

b) providenciar a transferência desses pacientes para leitos de UTI disponíveis na rede
privada  local  mediante  requisição  e  pagamento  de  justa  indenização,  seguindo  o  critério  da
gravidade de saúde, mantendo nos hospitais públicos o quantitativo que possa ser atendido pelo
sistema de saúde de Sergipe (medida de implementação imediata);

c) providenciar a transferência desses pacientes para leitos de UTI disponíveis em outros
Estados da Federação, seja em unidades públicas (com garantia de pagamento de TFD - Tratamento
Fora de Domicilio), seja em hospitais privados (mediante requisição da União e pagamento de justa
indenização) seguindo o critério da gravidade de saúde, mantendo nos hospitais locais apenas o
quantitativo que possa ser atendido pelo sistema de saúde de Sergipe (medida de implementação
imediata);

Nota-se,  inclusive,  que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  reforçou  essa  possibilidade

na Nota Técnica Nº 24 de 12/05/2020 (DOC. 8), dirigida “ao Poder Executivo Federal, aos Poderes

Executivos  Estaduais  e Municipais  e ao Procurador-Geral  da República para manifestar-se pela

adoção de medidas de gestão voltadas à prevenção da Judicialização da Saúde durante a pandemia
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da Covid-19”.  No documento, o CNJ consignou que:

“Se a capacidade de leitos à disposição do SUS estiver esgotada, e a rede assistencial

privada  não  se  interessar  por  um contrato  público  com o  gestor  do  SUS,  os  leitos

deverão ser requisitados, com base na Lei nº 13.079/2020 e no Decreto nº 10.283/2020”.

                                     

Também o Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da Recomendação nº 26, de 22

de abril de 2020 (DOC. 9),  recomenda aos  gestores  do SUS (Ministério  da Saúde,  Secretarias

Estaduais e Municipais de Saúde), em seu âmbito de competência, que requisitem leitos privados,

quando necessário,  e procedam à sua regulação única a fim de garantir  atendimento igualitário

durante a pandemia.                      

As medidas postuladas visam, portanto, além de preservar o direito à vida e à saúde,

também evitar  o  aumento  da  judicialização  da  saúde  em  Sergipe.  Isso  porque,  muito  embora

algumas dessas demandas sejam atendidas  administrativamente, em muitos dos casos só resta aos

cidadãos o ajuizamento de ações  individuais.  Insta  consignar  que nessas  situações,  com ordem

judicial determinando a internação, ocorrem distorções na regulação dos leitos disponíveis, eis que

o paciente que obtém a decisão “passa na frente” dos demais pacientes em fila de espera, ainda que

esses preenchessem os requisitos de prioridade.

III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

III.1.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DA  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA

UNIÃO, DO ESTADO DE SERGIPE E DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

                                                                                                                           

Nos termos do art. 109, I, da CF/88, compete a Justiça Federal processar e julgar as

causas  em que a  União,  entidade autárquica  ou  empresa  pública  federal  forem interessadas  na

condição de autoras, réus, assistentes ou oponentes. No caso em tela, a própria União Federal, figura

no polo passivo da ação, além do próprio MPF no polo ativo, cuja presença já indica a presença de

interesse federal a ser tutelado.
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Como é sabido, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos

Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (art. 23, inciso II, da Constituição Federal). A

competência legislativa quanto à proteção da saúde também é concorrente (art. 24, inciso XII, da

Constituição Federal). Certo que, nos termos do artigo 198, “caput” e inciso I, as ações e serviços

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,

organizado de acordo com diretrizes de descentralização, com direção única em cada esfera de

governo, regulamentada através da Lei n. 8.080/90. 

Ademais,  o  sistema  único  de  saúde  é  financiado  com  recursos  do  orçamento  da

seguridade da União, nos moldes do art. 198, §1º, da Constituição Federal. Não obstante, é diretriz

das ações e serviços públicos de saúde a conjugação de recursos financeiros, materiais da União,

dos Estados e dos Municípios a prestação de serviços de assistência à saúde da população, conforme

art. 7º, inciso XI, da Lei nº 8.080/90. 

Assim sendo,  cabe  à  União,  aos  Estados  e  aos  Municípios  financiar  e  executar  as

políticas de saúde, com controle e fiscalização de aplicação de verbas e implementação de políticas.

Neste sentido também dispôs a Lei nº 8.080/90 (Lei do SUS) que a direção do Sistema Único de

Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde (art. 9, inciso I).

A Constituição Federal  também estabelece competir  à  União planejar  e promover  a

defesa permanente contra a calamidade pública (art. 21, inciso XVIII). A Lei Orgânica da Saúde,

por sua vez, ainda preconiza que a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e

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

possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde ou que representem

risco de disseminação nacional (art. 16, parágrafo único, da Lei nº 8.080/1990). No exercício da

competência,  o  Ministério  da  Saúde  declarou  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por

meio da Portaria MS n° 188, de 03 de fevereiro de 2020 (Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de

2011). Ulteriormente, o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretária de Vigilância em Saúde,

ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19) com o objetivo

de nortear a atuação do Ministério da Saúde. O COE-COVID-19, por seu turno, elaborou o Plano
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de Contingência Nacional para Infecção Humana por Coronavírus COVID-19, o qual prevê,

entre as medidas de assistência:

 Apoiar  a  ampliação  de  leitos,  reativação  de  áreas  assistenciais  obsoletas,  ou

contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de SG, SRAG e da infecção

humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Orientar, em caso de surto ou epidemia de casos de novo coronavírus, a organização

da  rede  de  atenção  à  saúde  para  disponibilidade  de  UTI  que  atenda  a  demanda  de  cuidados

intensivos para casos graves, garantido adequado isolamento dos mesmos. 

Nesta  linha  de  raciocínio,  com  o  escopo  de  coordenar  a  execução  de  ações  para

combater  agravos  à  saúde  que  representa  risco  de  disseminação  nacional,  como  o  combate  à

pandemia, o Ministro da Saúde editou a Portaria GM/MS nº 568/2020 que autoriza a habilitação de

leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico para atendimento exclusivo de pacientes

com COVID-19. O art.  2º.  do referido ato normativo estabelece que os recursos orçamentários

correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde. Além disso, recentemente também foi

publicada a Portaria nº 237, de 18 de março de 2020, na qual se prevê o repasse da parcela federal

para o financiamento dos leitos de UTI COVID-19, inclusive garantindo o pagamento retroativo a

janeiro de 2021 pelo Ministério da Saúde, mantendo o valor da diária em R$ 1.600, transferidas em

parcelas mensais correspondentes ao número de leitos habilitados.

Assim,  considerando  que  restou  à  União  efetivar  a  descentralização das  ações  para

estados  e  municípios,  mas,  em  contrapartida,  deveria  prestar  apoio  técnico  e  financeiro  para

implantar as ações (o que ocorre,  dentre outras formas, por meio da publicação de portarias pelo

Ministério da Saúde que instituem políticas públicas de saúde e determinam quanto caberá à União

repassar aos Estados e Municípios para execução dos serviços), conclui-se que a operacionalização

da saúde pública é competência comum dos entes federados. Tal circunstância reforça o aspecto da

responsabilidade solidária, e torna necessária também a inclusão da União na presente lide.

Quanto  ao  Estado  de  Sergipe,  sua  legitimidade  passiva  decorre,  inicialmente,  da
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Constituição Federal, segundo a qual, a competência quanto aos cuidados da saúde, é comum entre

os entes federativos, em seus arts. 23 e 196.

Além disso, a Lei nº 8.080/90, por sua vez, disciplina a organização, direção e gestão do

Sistema Único de Saúde, nos seguintes moldes:

Art. 9o - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da

Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II  -  no  âmbito  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  pela  respectiva  Secretaria  de  Saúde  ou  órgão

equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou

órgão equivalente (grifo acrescido).                                                                                  

No caso desta ação, que trata de oferta de assistência hospitalar para pacientes com

Covid-19  (Leitos  de  UTI  e  enfermaria),  a

responsabilidade está também direcionada ao Estado de Sergipe, o qual deve figurar como parte

passiva legítima, uma vez que a decisão postulada projetará efeitos diretos sobre sua respectiva

esfera  jurídica,  definida  na  legislação  e  nas  pactuações  firmadas  na  Comissão  Intergestores

Bipartite, cuja Resolução define o Estado como ente responsável pela assistência hospitalar, e nas e

metas pactuadas na Programação Pactuada Integrada da Assistência.

Destaca-se que essa legitimidade também encontra respaldo na Portaria nº 1631, de 1º

de Outubro de 2015, que aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações

e serviços de saúde no âmbito do SUS.

Assim, não resta dúvida de que o Estado de Sergipe tem legitimidade para figurar no

polo  passivo  da  presente  demanda,  incumbindo-lhe  a  obrigação  de  financiar,  contratualizar  e

estruturar  unidades  de  saúde  de  média  e  alta  complexidade,  com a  consequente  ampliação  no

número de leitos  clínicos  (enfermaria)  e  de UTI,  incumbindo-lhe o desempenho de ações  para

contratação  de  profissionais  de  saúde,  equipamentos  e  insumos  hospitalares  adequados  ao

atendimento dos pacientes.
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No  que  concerne  ao  município,  a  Lei  8.080/90,  em  seu  artigo  18,  destinou  a

competência para executar, diretamente, as ações e serviços de saúde de acordo com as políticas

nacionais sanitárias, mas por meio de um financiamento tripartite, recaindo sobre os entes federal e

estadual cooperação técnica e financeira para que seja possível e adequada a prestação dos serviços

de saúde.

Além  disso,  a  Lei  8080/90  designou  ao  município,  “participar  do  planejamento,

programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde

(SUS), em articulação com sua direção estadual” (art. 18, II).

Diante dessas especificações, verifica-se que nenhum dos entes federativos está isento

de participar da construção e operacionalização do sistema público de saúde, devendo existir um

esforço conjunto entre eles para que a prestação de saúde aconteça. Não há como se furtar a esse

papel constitucional e legalmente determinado.

Somado  a  isso,  quanto  às  competências  e  atribuições  comuns  a  União,  Estados  e

Municípios,  na  estruturação  da  saúde,  a  Lei  8080/90  traz  a  função  de  “fomentar,  coordenar  e

executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial” (art. 15, XXI).

Sem dúvida, o contexto pandêmico atualmente vivido em âmbito mundial caracteriza

um projeto de atendimento emergencial que necessita de modo muito mais intenso da articulação

dos entes  federados para sua execução rápida e resolutiva,  valendo-se do princípio do SUS de

utilização da epidemiologia para alocação de recursos e estabelecimento de prioridades.

Nesse  ínterim,  é  preciso  ter  em mente,  embora  isto  não exima os  demais  entes  da

responsabilidade de financiamento e cooperação, que o modelo de gestão plena da saúde determina

que o município compartilhe a responsabilidade pela execução da prestação sanitária integral a seus

munícipes  (arts.  7º,  IX,  a,  e  18,  I,  da Lei  8080/90),  seja  em sua própria  rede,  seja  em outros

municípios por meio das pactuações para referenciamento de pacientes.

Demais disso, diante do contexto de excepcionalidade, a União, por meio de portarias

ministeriais, destinou recursos financeiros extras também aos municípios especificamente para o

enfrentamento da COVID-19, os quais devem ser aplicados em todos os níveis de complexidade da

assistência,  visto  que o  SUS é  um sistema integral  e  universal.  Desta  feita,  necessário  que os
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recursos distribuídos aos municípios sejam também empregados da melhor forma ao combate da

pandemia, isto é, também na ampliação dos leitos clínicos e de UTI.

III. 2. O DIREITO À VIDA E À SAÚDE NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) compreende

que o direito à vida, prescrito no art. 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é  o

direito  supremo do qual  não permite  suspensão alguma,  nem sequer  em situações  de  conflito

armado ou outras situações de emergência pública que ameacem a vida da nação e que o direito à

vida constitui em si mesmo o valor mais precioso cuja proteção efetiva é um requisito indispensável

para o desfrute de todos os demais direitos humanos (Comentário Geral nº 36).

A garantia do direito à vida está inscrita na Constituição Federal, no  caput do art. 5º,

como direito fundamental e cláusula pétrea. Muito além de assegurar a vida enquanto preservação

da  existência,  quer  a  Constituição  garantir  que  ela  seja  mantida  com  dignidade,  devendo-se

interpretar sistematicamente o caput do art. 5º com o art. 1º, III, da Carta Maior.

Nesse contexto, o direito à saúde assume papel fundamental, como meio de promoção e

de manutenção de uma vida digna. Por tal razão, o Constituinte de 1988 inseriu o direito à saúde no

rol dos direitos fundamentais socais, reconhecendo-lhe formalmente a relevância.                          

Por isso, visando garantir às pessoas uma vida com dignidade, a Constituição Federal de

1988 insere a saúde como um direito coletivo, dispondo, em seu artigo 196, 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.

Desta forma,  a garantia  da saúde,  enquanto direito público subjetivo e bem jurídico

constitucionalmente tutelado, é dever do Estado, em sentido lato. Diz o Constituinte Originário que

a forma de garantia desse direito subjetivo é a efetivação de 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 a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em sendo assim, não obstante o caráter
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programático da norma do art. 196, reconhece-se que esta possui força normativa, sendo este um

dos pilares do novo constitucionalismo. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal assim reconhece

desde o ano 2000, quando da prolação do histórico voto do Min. Celso de Melo, no RE 271.286-

AgR:

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas –

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode

mostrar-se  indiferente  ao  problema  da  saúde  da  população,  sob  pena  de  incidir,  ainda  que  por

censurável  omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional.  A  interpretação  da  norma

programática  não  pode  transformá-la  em  promessa  constitucional  inconsequente.  O  caráter

programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes

políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não

pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento

de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que

determina a própria Lei Fundamental do Estado.” - RE 271.286-AgR - RS, Rel. Min. Celso de Mello,

julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000. Destaques de nossa autoria.

Passando para o nível legal, a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

dos serviços correspondentes, além de outras providências, em consonância com os artigos 196 e

197 da Constituição Federal, também dispõe, em seu artigo 2°, sobre o dever do Poder Público de

garantir o direito à saúde, e ainda dispõe como princípio do SUS a integralidade e assistência:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de

políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros

agravos  e  no  estabelecimento  de  condições  que  assegurem  acesso  universal  e
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igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

[grifamos]

III.3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PAPEL CENTRAL

DA UNIÃO NO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19

                                                          
Os entes da federação, em decorrência da competência comum prevista na Constituição

Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de acordo

com critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

Por isso, visando garantir às pessoas uma vida com dignidade, a Constituição Federal de

1988 insere a saúde como um direito coletivo, dispondo, em seu artigo 196, 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.

Sendo assim, o tratamento médico adequado à população se insere no rol dos deveres do

Estado,  sendo responsabilidade solidária  dos  entes  federados,  podendo figurar  no  polo  passivo

qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

É  certo  que,  nos  termos  do  artigo  198,  “caput”  e  inciso  I,  as

ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e

constituem um sistema único, organizado de acordo com  diretrizes de descentralização, com

direção única em cada esfera de governo, regulamentada através da Lei n. 8.080/90. 

Ao disciplinar o Sistema Único de Saúde (SUS), a  Lei nº 8.080/90 universalizou o

acesso aos sistemas de saúde em todos os níveis, bem como garantiu a integralidade de cobertura

aos que dele necessitem, conforme disposto em seu art. 7º:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados  que  integram o  Sistema Único  de  Saúde  (SUS),  são  desenvolvidos  de
acordo com as  diretrizes  previstas  no art.  198 da Constituição  Federal,  obedecendo
ainda aos seguintes princípios:
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I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

 
Ademais,  o  sistema  único  de  saúde  é  financiado  com  recursos  do  orçamento  da

seguridade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos

moldes do art. 198, §1º, da Constituição Federal.

Nesses termos, os entes federados tem a obrigação não apenas de regulamentar as ações

e serviços de saúde como também a de concretizar – por execução direta ou através de terceiros – o

pleno exercício do direito fundamental à saúde. É dever do Estado criar e implementar condições

objetivas que viabilizem ao cidadão o efetivo acesso ao direito à saúde. 

A Lei  Orgânica  da  Saúde  (Lei  nº  8080/90)  institui  a  distribuição  de  competências

dentro do Sistema Único de Saúde, nos termos dos seus artigos 15 a 18.

No art. 16 da Lei nº 8.080/1990, é estabelecida a competência da direção nacional do

Sistema Único de Saúde exercida, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde (art. 9º, inciso I).

Ainda consta da LOS que compete à União a direção nacional do SUS, cabendo-lhe, nos termos do

art. 16, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de

rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária (inciso

III);  coordenar  e  participar  na  execução  das  ações  de  vigilância  epidemiológica  (inciso  VI);

formular,  avaliar,  elaborar  normas e participar  na  execução da política  nacional  e  produção de

insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais (inciso

X); prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o

aperfeiçoamento da sua atuação institucional (inciso XIII); acompanhar, controlar e avaliar as ações

e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais (inciso XVII).

Já no art. 17 da Lei nº 8.080/1990 são estabelecidas as atribuições do  ente estadual,

consignando a responsabilidade destes na execução das ações e serviços de saúde:

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
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(…)
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde
(SUS);
(...)
IX  -  identificar  estabelecimentos  hospitalares  de  referência  e  gerir  sistemas
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;     
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e
serviços de saúde; 

No art.  18 da Lei nº 8.080/1990 são estabelecidas as atribuições do ente municipal,

consignando a responsabilidade destes na execução das ações e serviços de saúde:

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir  e
executar os serviços públicos de saúde;

II  -  participar do planejamento,  programação e organização da rede regionalizada e
hierarquizada  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  em articulação  com sua  direção
estadual;

IV - executar serviços:

(..)

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a
saúde;

(...)

X -  observado o disposto no art.  26 desta  Lei,  celebrar contratos e convênios  com
entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua
execução;”

Somado a isso, quanto às competências e atribuições comuns a União, Estados e

Municípios, na estruturação da saúde, a Lei 8080/90 traz a função de “fomentar, coordenar e

executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial” (art. 15, XXI).

Sendo ainda mais específica, a mesma lei prevê expressamente o direito a assistência

hospitalar:
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Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 

6º consiste em:

(...)

II  -  oferta  de  procedimentos  terapêuticos,  em  regime  domiciliar,  ambulatorial  e

hospitalar,  constantes de tabelas  elaboradas pelo gestor  federal  do Sistema Único de

Saúde  -  SUS,  realizados  no  território  nacional  por  serviço  próprio,  conveniado  ou

contratado.

A  mesma  Lei  Orgânica  da  Saúde  (Lei  nº  8080/90)  institui  a  distribuição  de

competências dentro do Sistema Único de Saúde, nos termos dos seus artigos 15 a 18.

Ao dispor sobre a Política de Alta Complexidade/Custo no SUS, a Norma Operacional

da Assistência à  Saúde – NOAS/SUS nº  01/2002,  editada pela Portaria  GM no 373,  de 27 de

fevereiro de 2002, e resultante de negociação dos gestores da saúde em todos os níveis federativos,

contando com as contribuições do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Nacional

de Secretários Municipais de Saúde, no item 23.1, fixou a responsabilidade solidária da União e

dos Estados-membros, por intermédio, respectivamente, do Ministério da Saúde e das Secretarias

Estaduais  de  Saúde,  para  a  garantia  de  acesso  da  população  aos  procedimentos  de  alta

complexidade. Vejamos:

23.1.  A  garantia  de  acesso  aos  procedimentos  de  alta  complexidade  é  de

responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde

dos estados e do Distrito Federal. (Grifo nosso)

Aliás, o Título X da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017

(que versa sobre cuidados intensivos no SUS), contém os requisitos para habilitação de leitos de

UTIs por ato do gestor federal (Anexo I, Capitulo V, item 41, II), entre os quais está o seguinte

(Anexo I, Capítulo III, Seção II, subseção III, item 22):  
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22. Para habilitação no SUS, a Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto deverá

dispor, minimamente, dos materiais e equipamentos descritos nos apêndices I e II desta

Portaria.

Ao  definir  e  coordenar  a  rede  integrada  de  assistência  de  alta

complexidade, o Ministério da Saúde estabeleceu regras para custeio de leitos de terapia intensiva

(Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011, do Gabinete do Ministro da Saúde). Além disso, diante

da grave crise de saúde pública enfrentada em razão da pandemia, o Ministério da Saúde publicou

as Portarias Nº 414,de 18 de março de 2020 e  nº 568, de 26 de março de 2020, que autorizam a

habilitação  de  leitos  de  Unidade  de  Terapia  Intensiva  Adulto  e  Pediátrico,  para  atendimento

exclusivo dos pacientes COVID-19, bem como a Portaria MS/SAES nº 237, de 18 de março de

2020,  que  inclui  leitos  e  procedimentos  na  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,

Próteses  e  Materiais  Especiais  (OPM)  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  para  atendimento

exclusivo dos pacientes com COVID-19.

Tudo não bastasse, a União, nos termos do art. 21, inciso XVIII, da Constituição

Federal, tem competência para promover a defesa permanente contra a calamidade pública.

Art. 21. Compete a União:
XVIII  -  planejar  e  promover  a  defesa  permanente  contra  as  calamidades
publicas, especialmente as secas e as inundações;

Do mesmo modo, o legislador constituinte lhe atribuiu competência para, por  medida

provisoria,  abrir  crédito  extraordinário,  para  custeio  de  gastos  oriundos  de  calamidade pública.

(artigo 167, §3o c/c artigo 62 da CF):

Art. 167: § 3o. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender
a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.
Art. 62.  Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisorias, com forca de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. 
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A União detém ainda outros mecanismos legais e estruturais para planejar e executar

atividades que a Constituição lhe determinou em caso especial de calamidade pública e catástrofes.

Não se pode aceitar nenhuma pessoa sem leito, nenhum paciente sem tratamento adequado, nem

mesmo com o argumento de que não há capacidade orçamentária, ou invocando-se a tese de reserva

do possível. O momento de calamidade reiteradamente reconhecido pelos poderes políticos do país

afastam a  possibilidade  de  alegação da  reserva  do  possível,  em especial  diante  dos  termos  da

Emenda Constitucional nº 106. 

A prevalência do direito  à  saúde,  mormente em momento de pandemia  de tamanha

gravidade, foi reconhecido pelo STF em recente julgado, em que se entendeu possível inclusive o

afastamento  de  regras  de  responsabilidade  fiscal  instituídas  pela  Lei  Complementar  101/2020,

conforme se colhe da ementa da decisão que referendou a Medida Cautelar na ADI 6357:

1. A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu um i novador modelo regulatório das finanças públicas,
baseado  em  medidas  gerais  de  transparência,  de  programação  orçamentária,  de  controle  e  de
acompanhamento da execução de despesas e de avaliação de resultados, destinadas, entre outros pontos, a
incrementar  a  prudência  na  gestão  fiscal  e  a  sincronizar  as  decisões  tomadas pelos  Estados  e  pelos
Municípios com os objetivos macroeconômicos estabelecidos nacionalmente pela União.
2.  No entanto,  existem situações nas  quais  o  surgimento de condições supervenientes  absolutamente
imprevisíveis afetam radicalmente a possibilidade de execução do orçamento planejado. Inteligência do
art. 65 da LRF.
3.  O  surgimento  da  pandemia  de  COVID-19  representa  uma  condição  superveniente  absolutamente
imprevisível  e  de  consequências  gravíssimas,  que  afetará,  drasticamente,  a  execução  orçamentária
anteriormente planejada.
4. O excepcional afastamento da incidência dos arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114, caput, in fine, e § 14,
da LDO/2020, durante o estado de calamidade pública e para fins exclusivos de combate integral da
pandemia de COVID-19, não conflita com a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário intertemporal
consagrados pela LRF. Realização de gastos orçamentários destinados à proteção da vida, da saúde e da
própria subsistência dos brasileiros afetados pela gravidade da situação vivenciada.
5. Medida cautelar referendada.

Ademais, o reconhecimento da prevalência do direito à saúde e a adoção de medidas

fiscais, financeiras e de contratação extraordinária de profissionais já está constitucionalizada, uma

vez que o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 106, em 07 de maio de 2020,

por  meio  da  qual  instituiu  “regime  extraordinário  fiscal,  financeiro  e  de  contratações  para

enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia.”
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Neste  contexto,  considerando  que  foi  reconhecido  o  estado  de  calamidade  pública

decorrente do coronavírus (covid-19), pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, bem

como que foi declarada emergência em saúde pública de importância internacional em decorrência

da infecção humana pelo novo coronavírus (Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020), o

Ministério  da  Saúde  elaborou  o  Plano  de  Contingencia  Nacional  para  Infecção  Humana  por

Coronavírus COVID-1911.Tal Plano conta com um capítulo denominado "Medidas de resposta ao

novo  coronavírus  (COVID-19)",  incluindo  os  aspectos  de  assistência.  Dentre  todas  as

recomendações constantes do documento, citem-se as seguintes:

Assistência
(…)
• Apoiar  a  ampliação  de  leitos,  reativação  de  áreas  assistenciais  obsoletas,  ou
contratação de leitos  com isolamento para o  atendimento  dos  casos  de  de  SG,
SRAG e da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
• Orientar,  em  caso  de  surto  ou  epidemia  de  casos  de  novo  coronavírus,  a
organização da rede de atenção à saúde para disponibilidade de UTI que atenda a
demanda de cuidados intensivos para casos graves, garantido adequado isolamento
dos mesmos.

Sobre a possibilidade de utilização da requisição administrativa para salvaguardar vidas

humanas em meio ao colapso do sistema de saúde, necessário recordar que o o Art. 5º, inciso XXV,

da Constituição Federal prevê a possibilidade, no caso de iminente perigo público, da autoridade

competente usar propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, em caso de

dano. De forma similar o Art. 5º, inciso XXIII, e o Art. 170, inciso III da Constituição Federal de

1988 estabelecem que o direito  à  propriedade privada deve ser  exercido em observância à  sua

função social.

São essas disposições que dão fundamento constitucional  ao art. 15, inciso XIII, da

Lei  nº  8.080/1990 consigna  que,  para  atendimento  de  necessidades  coletivas,  urgentes  e

transitórias,  decorrentes  de  situações  de  perigo  iminente,  de  calamidade  pública  ou  de

irrupção  de  epidemias,  a  autoridade  competente  da  esfera  administrativa  correspondente

poderá requisitar bens e serviços,  tanto de pessoas naturais como de jurídicas,  sendo-lhes

11 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
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assegurada justa indenização.

Além disso, a Lei nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019, cria nova hipótese de requisição pública, específica para fazer o enfrentamento à

pandemia,  e autoriza qualquer ente federado a lançar mão da requisição de bens e  serviços  de

pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização

justa:

                                                                              

Art.  3º   Para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de
2020)

(...)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

Sobre a vigência da citada Lei, o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a medida

cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski para estender a vigência de dispositivos da

Lei  13.979/2020  que  estabelecem  medidas  sanitárias  de  combate  à  pandemia  da  Covid-19.  A

decisão, por maioria de votos, se deu na sessão virtual encerrada em 5/3, no exame da Ação Direta

de Inconstitucionalidade (ADI) 6625, ajuizada pela Rede Sustentabilidade.

Em adendo, o Estado de Sergipe também editou o Decreto Nº 40798 DE 25/03/2021,

que  declara  “situação  anormal,  caracterizada  como  "Estado  de  Calamidade  Pública"  nos

Municípios  do  Estado  de  Sergipe,  decorrente  de  desastre  natural  classificado  como  grupo

biológico/epidemias  e  tipo  doenças infecciosas  virais  (COVID-19) -  COBRADE 1.5.1.1.0 e  da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme

previsto na Lei (Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020”. Por meio do citado Decreto o

Estado está autorizado a realizar dispensa de licitação para atender necessidades urgentes e realizar

requisições de bens e serviços para o enfrentamento da pandemia:
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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, tais como:

I - Nos casos de efetiva demonstração de urgência,  as aquisições de bens e serviços

podem ser feitas com dispensa de procedimentos licitatórios, autorizando a assunção de

despesas com flexibilidade às normas de empenho orçamentário;

II  -  A  requisitar  bens  móveis  e  imóveis  privados,  serviços  pessoais  e  utilização

temporária de propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente necessários

a minorar o grave e iminente perigo público, observadas as demais formalidades legais.

                                  
O  Estado  também  editou  a  PORTARIA  SES  Nº63/2020,

de13 de Maio de 2020, que Institui o Credenciamento nº 01/2020 para formalização do Cadastro

Estadual  de  Prestadores  Privados  de  Serviços  de  Saúde  para  atendimento  a  pacientes

comprovadamente acometidos de covid-19 em ambiente de internação hospitalar.  Por meio desse

credenciamento,  diversos  hospitais  privados  foram  contratados  para  integrar  o  Plano  de

Contingência para Covid 19 com oferta de leitos de UTI e enfermaria na Rede Pública de Sergipe.

Todos os hospitais contratados (quase todos filantrópicos que já atuavam no SUS) se credenciaram

voluntariamente.

Ocorre  que  a  Portaria  prevê  que  o  cadastro  dos  hospitais  privados  localizados  em

Sergipe  (Cadastro  Estadual  de  Prestadores  Privados  de  Serviços  de  Saúde  do  SUS/SE  para

atendimento em ambiente de internação hospitalar a pacientes comprovadamente acometidos pelo

vírus COVID-19 oriundos da rede pública de saúde e por ela referenciados segundo as regras de

regulação determinadas ao Complexo Regulatório do Estado de Sergipe) é impositivo e temporário

e vigorará até que cesse o estado de emergência sanitária .Prevê-se, ainda, na Portaria a  inclusão

compulsória dos hospitais privados com vagas (ou com capacidade para abertura de vagas) para

que atendam a demanda do SUS durante a pandemia:

Art. 2º.  As entidades privadas prestadoras de serviços ambulatoriais e hospitalares no
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estado  de  Sergipe  com capacidade instalada  para  prestar  atendimento  hospitalar  em
regime  de  internação  a  pacientes  comprovadamente  acometidos  pelo  COVID-19
passam a compor, compulsoriamente, a rede temporária de prestadores de serviços
ambulatoriais  e  hospitalares  para  atendimento  em  ambiente  de  internação
hospitalar  a  pacientes  comprovadamente  acometidos  pelo  vírus  COVID-19
oriundos da rede pública de saúde e por ela referenciados, nos termos definidos
nesta Portaria.
Art. 3º 
(…) 
Parágrafo  sexto  –  Embora  o  credenciamento  seja  compulsório,  num  primeiro
instante,  a  decisão  de ofertar ou  não  leitos  privados  ao  SUS nos  termos  desta
Portaria  cabe  exclusivamente  à  Unidade.  Entretanto,  havendo  necessidade,  a
Secretaria de Estado da Saúde decretará a requisição administrativa dos leitos das
unidades privadas de saúde do estado de Sergipe com capacidade instalada para
prestar  atendimento  hospitalar  em  regime  de  internação  a  pacientes
comprovadamente acometidos pelo COVID-19, cadastrando-os compulsoriamente
no Sistema Interfederativo de Garantia de Acesso Universal- SIGAU.

A Portaria prevê, ainda, a forma de pagamento pela utilização dos leitos privados em seu

Art. 5º, nos termos e valores pactuados na  Deliberação nº 215/2020 do Colegiado Interfederativo

Estadual (CIE), a partir da efetiva disponibilização ao SIGAU.

A medida compulsória, porém, nunca foi implementada quanto aos hospitais privados,

não obstante a própria Secretaria de Estado da Saúde informe que possui apenas no aguardo de

leitos  de  UTI  mais  de  50  pacientes.  Tais  medidas  devem  ser  implementadas  paralelamente  à

ampliação de leitos da rede pública.

Assim, observa-se que os entes públicos demandados são solidariamente responsáveis e

detém os instrumentos necessários para atuar, dentro de suas respectivas esferas de atribuição, pela

disponibilização à população de ações e serviços adequados para garantir a saúde e a vida, e, no

momento atual de notória crise no sistema de saúde, veem acentuado o seu papel de garantir o

acesso  dos  usuários  dos  SUS  aos  recursos  exigidos  pela  adequada  assistência  dos  pacientes

acometidos pela COVID-19.

De outro giro, há muito, os Tribunais Superiores possuem firme posicionamento quanto

à solidariedade dos entes federativos no que concerne ao direito à saúde, de maneira que, para

assegurá-lo, quaisquer deles podem ser demandados judicialmente, isolada ou conjuntamente, nos
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termos dos seguintes precedentes:

                                  
STF - Tema de Repercussão Geral nº 793
Os entes  da  federação,  em decorrência  da  competência  comum,  são  solidariamente
responsáveis  nas  demandas  prestacionais  na  área  da  saúde,  e  diante  dos  critérios
constitucionais  de  descentralização  e  hierarquização,  compete  à  autoridade  judicial
direcionar  o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  SÚMULA  7/STJ  AFASTADA.
OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA.  LEGITIMIDADE  DO  ESTADO-MEMBRO.
ORIENTAÇÃO  RATIFICADA  PELO  STF.  TEMA  793/STF.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente
efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada
pelo  ente  público  em  fornecê-la  fundamentou-se  nos  critérios  de  repartição  das
responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal
contexto,  a  discussão  travada  no  apelo  especial  possui  natureza  eminentemente  de
direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o
entendimento  segundo  o  qual  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  possuem responsabilidade  solidária  nas  demandas  prestacionais  na
área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente
pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema
793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o
ente  responsável  a  partir  dos  critérios  constitucionais  de  descentralização  e
hierarquização  do  SUS,  relaciona-se  ao  cumprimento  de  sentença  e  às  regras  de
ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do
provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa
seria  afastar  o  caráter  solidário  da  obrigação,  o  qual  foi  ratificado  no  precedente
qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020). [grifamos]

Diante de toda a argumentação trazida,  resta claro que o Sistema Público de Saúde

brasileiro foi criado para oferecer um atendimento satisfatório à população, devendo proporcionar

os tratamentos de saúde indicados para atender a demanda da coletividade. 

No caso em epígrafe, essa garantia se traduz no direito de todos os pacientes com

suspeita  ou  com  infecção  confirmada  pelo  novo  coronavírus  de  receberem  tratamento
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adequado, com suporte médico que lhes ampliem as chances de cura e recuperação, mediante

vaga em leito hospitalar de UTI ou clínico (conforme a sua necessidade),  medicamentos e

respiradores.

Ora,  a  partir  desse arcabouço constitucional  e  infraconstitucional,  resta  clara a total

inadmissibilidade da permanência do quadro fático narrado na exordial, urgindo a necessidade de

que os demandados, cada um em sua esfera de atribuições, garantam a abertura de leitos de UTI e

clínicos,  com sua integral  operacionalização através  da disponibilização de equipes  de pessoal,

equipamentos,  serviços  e  insumos  próprios  para  assistência  aos  pacientes  com  Covid-19.

Paralelamente, devem ser também adotadas medidas emergenciais de requisição de leitos no sistema

privado  local  e  a  transferência  de  pacientes  para  outras  unidades  da  Federação (para  hospitais

públicos ou privados, nesse último caso mediante requisição da União) onde haja vaga disponível.

Tudo com a finalidade de preservar a vida e a saúde daqueles que esperam por uma vaga de UTI na

rede pública de Sergipe,

Nessa  esteira,  ressalta-se  que  o  princípio  da  proporcionalidade,  na  sua  vertente  de

vedação  à  proteção  deficiente,  exige  que  sejam  tomadas  as  medidas  adequadas,  necessárias  e

eficientes para resguardar o direito fundamental envolvido, no caso o direito à vida e à saúde.

A vinculação principiológica limita a liberdade de atuação do gestor, demandando-se o

controle pelo Poder Judiciário. No atual estágio da pandemia, não há medida substitutiva para

o caso concreto ora trazido à apreciação judicial, já que há risco para a vida e saúde dos

pacientes que aguardam leitos de UTI, sendo urgentemente necessária a implementação das

medidas pleiteadas.

III.4. MEDIDAS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Como é sabido, para ampliação dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva,  faz-se

necessário não apenas o repasse de valores por parte da União e aportes próprios dos demais entes

federados.  Há  a  necessidade  de  instalações  físicas  e  equipamentos  (ventiladores  pulmonares,
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bombas de infusão etc) e, em especial, faz-se necessária a contratação de profissionais de saúde para

atuação na linha de frente de atendimento aos pacientes.

O gargalo da falta de profissionais de saúde, em especial de médicos, para atuar  na

assistência de pacientes internados com COVID-19 é fato que igualmente vem sendo abordado

pelos gestores de hospitais contratados pelo Poder Público para integrar o SUS sergipano, bem

como  por  representantes  das  Secretarias  de  Saúde  estadual  e  municipal  em  diversas  reuniões

realizadas com os Ministérios Públicos no curso da pandemia. 

Outra demonstração da grave falta de profissionais, sobretudo de profissionais médicos

no Estado de Sergipe, é o fato de que os Ministérios Públicos, durante a primeira onda da pandemia,

ingressaram com ação civil  pública com pedido de tutela  de urgência,  em face da União e do

Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (autos nº 0802393-93.2020.4.05.8500) para

viabilizar ao município de Aracaju a contratação “de médicos brasileiros e estrangeiros que tenham

diploma de medicina emitidos por instituições de ensino estrangeiras e habilitação para o exercício

da  profissão  no  país  onde  formados,  mas  que  se  encontrem  impossibilitados  de  atuar

profissionalmente  no  Brasil  em  decorrência  da  não  realização  do  Exame  Nacional  Revalida,

apenas durante o período de calamidade pública declarado pelas autoridades públicas nacionais e

estaduais, com o fim de que possam trabalhar no Hospital de Campanha, voltado exclusivamente

para assistência de baixa e média complexidade a pacientes de Covid-19”. 

Há que se ressaltar que a carência de médicos no país não é fato novo e, por evidente,

acentua-se em grau desesperador no atual momento de colapso do sistema de saúde. O próprio

Conselho Federal de Medicina reconhece o problema, conforme se extrai do documento intitulado

DEMOGRAFIA MÉDICA NO BRASIL: Estudo de Projeção - “Concentração de Médicos no Brasil

em 2020”12.

Esse estudo, do próprio Conselho Federal de Medicina, deixa claro que embora conte

com taxa de 2,2 médicos por mil habitantes, o Brasil ainda está muito abaixo da média de países

desenvolvidos ou mesmo de países em desenvolvimento, conforme registrado na edição anterior do

estudo demográfico, datado do ano de 201813, em que os Conselhos de Medicina consignaram que:

12  https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/estudo_demografia_junho.pdf. Acesso em 12/04/2021.
13 Disponível em <https://amb.org.br/wp-content/uploads/2018/03/DEMOGRAFIA-M%C3%89DICA.pdf >
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O Brasil, com taxa de 2,1 médicos por mil habitantes, embora próximo de Coreia do

Sul,  México  e Japão,  está  abaixo de todos  os  países  considerados no  levantamento

(Figura 31), com exceção da Turquia, que possui 1,8 profissional por mil habitantes.

Dos  34  países  selecionados,  23  têm taxas  acima  de  3  médicos  por  mil  habitantes.

Abaixo estão, por exemplo, Reino Unido (2,8), Estados Unidos e Canadá (2,7).  Cabe

ressaltar  que  esses  dados  gerais  não  consideram  a  distribuição  desigual  nos

territórios nem a distribuição de médicos e serviços nos sistemas de saúde14.

A desigualdade  na  distribuição  desses  profissionais  foi  melhor  retratada  no  estudo

Demografia Médica publicado no ano de 201815 pelo CFM, que aponta que há grande desigualdade

na distribuição da população médica entre regiões, estados, capitais e interior.

O sudeste é a região com maior razão de médicos por 1.000 habitantes (2,81) contra 1,16,

no  Norte,  e  1,41,  no  Nordeste. Somente  o  estado  de  São  Paulo  concentra  21,7%  da

população e 28% do total de médicos do País. Por sua vez, o Distrito Federal tem a razão

mais alta, com 4,35 médicos por mil habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 3,55.

Assim,  constata-se  a  desproporcionalidade  na  distribuição  de  médicos  no  território

nacional, sendo que  a região Nordeste apresenta o segundo menor índice por mil habitantes

(1,41), ficando atrás apenas a região Norte (1,16)16. Em Sergipe, o estudo demográfico citado

apontou a existência de 1,66 médicos por cada mil habitantes. Além disso, o Estudo de Projeção

“Concentração de médicos  no Brasil  em 2020”,  consigna que essa realidade não será alterada,

permanecendo a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil.

Há notória desigualdade entre as regiões brasileiras e é imprescindível que as políticas

públicas  formuladas  estejam  atentas  a  essa  realidade.  O  momento  requer  conjugação  total  de

esforços.

14  h ttp://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/DemografiaMedica2018%20(3).pdf, p. 122
15 Disponível em <https://amb.org.br/wp-content/uploads/2018/03/DEMOGRAFIA-M%C3%89DICA.pdf >.

16 Disponível em <https://amb.org.br/wp-content/uploads/2018/03/DEMOGRAFIA-M%C3%89DICA.pdf >. Acesso 

em 07/06/2020.
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Além disso, em Boletim Epidemiológico nº 8 do Ministério da Saúde17, publicado no

início da pandemia,  em 09/04/2020,  já  salientava que:  “Há carência  de trabalhadores  de saúde

capacitados  para  manejo  de  equipamentos  de  ventilação  mecânica,  fisioterapia  respiratória  e

cuidados avançados de enfermagem direcionados para o manejo clínico de pacientes  graves de

COVID-19 e trabalhadores treinados na atenção primária para o manejo clínico de casos leves de

Síndrome Gripal.” 

Assim, para alcançar o escopo da presente ação também e garantir a integral assistência

à  saúde  aos  cidadãos  sergipanos,  é  necessário  não  só  que  os  entes  locais  promovam  a

contratação  de  profissionais  de  saúde  para  ampliação  de  sua  rede  hospitalar  voltada  ao

enfrentamento  à  Covid-19,  mas  que  a  União  também  realize  a  contratação  desses

profissionais de saúde, em número necessário ao atendimento dos pacientes.

Para adoção de tal medida há instrumentos jurídicos a disposição dos entes públicos,

bem como programas criados pela União e que podem ser utilizados para a imediata contratação e

alocação de profissionais de saúde no Estado de Sergipe. Porém, o Executivo Federal não vem

colocando em prática esses programas,  tendo demonstrado execução ineficiente e letárgica,  em

nítido prejuízo das demandas de saúde da população.

De início, cumpre destacar que a Portaria nº 188, expedida pelo Ministro de Estado da

Saúde  em  03  de  fevereiro  de  2020,  declarou  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância

Nacional (ESPIN). A mencionada portaria, dentre outras disposições, estabeleceu:

Art. 2º Estabelecer o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-
nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no
âmbito nacional.

(...) 

Art. 3º Compete ao COE-nCoV:

V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde:

17 Disponível  em:  <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf >.  Acesso  em

07/06/2020.
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a)  o  acionamento  de  equipes  de  saúde  incluindo  a  contratação  temporária  de
profissionais,  nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; (Grifou-se)

A autorização para contratação temporária de profissionais, em razão de decretação de

emergência sanitária,  também encontra amparo no artigo 11, III  do Decreto nº 7.616, de 17 de

novembro de 2011:

Art. 11. Declarada a ESPIN, o Ministério da Saúde poderá: 
(…)                                                      
III - contratar, em conjunto com o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão,  profissionais  de  saúde,  por  tempo  determinado  e  em  razão  de  excepcional
interesse público, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745,
de 1993.

Visando concretizar a contratação desses profissionais de saúde, conforme previsto pelo

Decreto  7.616/2011 e pela Portaria  MS nº  188/2020,  o  Ministério  da Saúde e o Ministério  da

Economia editaram a Portaria Interministerial nº 12.683, de 25 de maio de 2020, a qual estabelece:

Art. 1º Autorizar a contratação por tempo determinado, nos termos desta Portaria, do
quantitativo máximo de 5.158 (cinco mil, cento e cinquenta e oito) profissionais, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na forma do inciso II
do art. 2º da Lei n° 8.745, de 1993, conforme detalhado no Anexo.
                                                      
Parágrafo único. Os profissionais de que trata o caput poderão ser contratados a partir de
maio de 2020 para atuar nas atividades de assistência e apoio à assistência à saúde, nas
cidades do país que fazem frente ao combate do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º O prazo de validade dos contratos será de até seis meses, conforme previsto no
inciso I do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, limitados os respectivos termos finais a 31 de
dezembro de 2020.

Art. 3º As despesas com as contratações autorizadas por esta Portaria correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas no Grupo de Natureza de Despesa - GND "1 -
Pessoal e Encargos Sociais", tendo em vista que visam à substituição de servidores e
empregados públicos, nos termos do § 1º do art. 105 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2020.
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Art.  4º  Enquanto  perdurar  o  estado  de  calamidade  pública  de  que  trata  o  Decreto
Legislativo nº 6, de 2020, as contratações de que trata o art.  1º serão custeadas com
recursos  orçamentários  oriundos  da  publicação  de  Medida  Provisória  destinada  a
abertura de crédito extraordinário para enfrentamento do estado de calamidade pública
de que trata o referido Decreto Legislativo. 

Art.  5º  O  Ministério  da  Saúde  definirá  a  remuneração  dos  profissionais  a  serem
contratados em conformidade com o inciso II do art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993.

Art.  6º  Caberá  ao  Ministério  da  Saúde  a  distribuição  do  quantitativo  máximo  de
profissionais a que se refere esta Portaria nas cidades de que trata o parágrafo único do
art. 1º desta Portaria.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Portanto, já há previsão administrativa e orçamentária para a contratação de profissionais

de saúde e lotação deles em unidades de saúde do Estado de Sergipe. Resta ao Ministério da Saúde

implementar aquilo que ele próprio previu.

Ainda  que  possa  a  União  vir  a  argumentar  em  sua  defesa  a

eventual perda de vigência desses atos normativos, cumpre-nos invocar aqui a linha de raciocínio

adotada pelo Supremo Tribunal  Federal  (STF),  que referendou a medida cautelar  deferida pelo

ministro Ricardo Lewandowski para estender a vigência de dispositivos da Lei 13.979/2020 que

estabelecem medidas sanitárias de combate à pandemia da Covid-19. A decisão, por maioria de

votos, se deu na sessão encerrada em 5/3/2021, no exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade

(ADI) 6625 MC/DF, ajuizada pela Rede Sustentabilidade.

Em seu voto, o Ministro discorre:

“Pois bem. Goffredo Telles Junior, ao estudar o fenômeno da vigência das leis, no plano
doutrinário, ensina que o seu término ocorre ou por autodeterminação ou por revogação.
Esta última se dá quando uma lei  posterior revoga a anterior.  É o que normalmente
acontece no dia-a-dia legislativo.  Já a situação sob exame nestes autos enquadra-se
na segunda hipótese, desdobrável em distintos casos, dentre os quais se destaca o
fim da  vigência  resultante  “da  volta  à  normalidade  de  uma  situação  de  crise,
conjuntura  anormal  que  a  lei  acudiu  com  medidas  de  exceção”.  A  título
exemplificativo,  cita  “a  lei  sobre  providências  especiais,  para  um  estado  de
emergência ou de calamidade pública”. Assim, conclui que: “Superada a crise, as
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medidas de exceção deixam de ser necessárias: a  própria lei  as suprime,  e sua
vigência se exaure”.

No mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz Junior, ao debruçar-se sobre o tema, assenta
que  uma  norma  pode  perder  a  validade  por  caducidade,  sem  que  tenha  de  ser
necessariamente  revogada.  Isso  ocorre  pela  superveniência  de  uma  razão  temporal,
tipicamente quando ela deixa de existir ao término de seu prazo de vigência, ou de uma
condição de fato, verbi gratia quando uma lei “editada para fazer frente à calamidade
que, deixando de existir, torna inválida a norma”. Na sequência, porém, adverte: 

“Em ambas  as  hipóteses,  a  superveniência  da  situação  terminal  é  prevista  na
própria norma. Mas, do ângulo da decidibilidade, há diferença: quando a condição
é um dado  certo (uma data) não há o que discutir. Quando envolve imprecisão,
exige argumentação (por exemplo: quando deixa de existir a calamidade prevista,
com todas as suas sequelas?)”. 

Na  espécie,  embora  a  vigência  da  Lei  n°  13.979/2020,  de  forma  tecnicamente
imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo n° 6/2020, que decretou
a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, repita-se, vencendo em 31
de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, próprio
da presente fase processual, a conjectura segundo a qual a verdadeira intenção dos
legisladores  tenha  sido  a  de  manter  as  medidas  profiláticas  e  terapêuticas
extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à
superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição
não lhes era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença.

Tal fato, porém, segundo demonstram as evidências empíricas, ainda está longe de
materializar-se. Pelo contrário, a insidiosa moléstia causada pelo novo coronavírus
segue infectando e matando pessoas, em ritmo acelerado, especialmente as mais
idosas,  acometidas  por  comorbidades  ou  fisicamente  debilitadas.  Por  isso,  a
prudência - amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem
reger  as  decisões  em  matéria  de  saúde  pública  -  aconselha  que  as  medidas
excepcionais abrigadas na Lei n° 13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar
o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia. 

Em face do exposto, defiro parcialmente a cautelar requerida, ad referendum do Plenário
desta Suprema Corte, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da
Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu
âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C,
3°-D, 3°-E,  3°-F,  3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e
alíneas.”
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A fundamentação jurídica acima transcrita pode ser transposta para a presente demanda

porquanto  a  situação de  fato  ora enfrentada  é  de evidente colapso  do sistema de saúde,  como

narrado no “Item 2” da inicial, com o país enfrentando o pior momento vivido desde o início da

pandemia em termos de números de óbitos e internações pela Covid-19.

Desse modo, diante da inércia da União em prorrogar formalmente tais atos normativos

ou editar novos atos para o enfrentamento da crise sanitária vivida, o requerimento que se realiza

nessa demanda é de que a obrigação de realizar contratações temporárias de profissionais de saúde

– necessários para a ampliação do número de leitos de UTI e Clínicos de Sergipe –  advenha de uma

decisão  judicial  voltada  a  corrigir  o  ilícito  (violação do direito  à  saúde e  à  vida  pela  falta  de

assistência) nesse caso concreto, nos termos do art. 2º, incisos I e II, da Lei 8.745, de 9 de dezembro

de  1993,  que  dispõe  sobre  a  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição

Federal, e dá outras providências.

Isso porque a Constituição  estabelece que cabe aos entes federados assegurar aos seus

administrados os direitos fundamentais à vida e à saúde contemplados nos arts. 5°, 6° e 196 do texto

constitucional, encontrando-se demonstrado nessa exordial que pessoas estão em risco de óbito em

Sergipe em filas de espera por leitos de UTI.

É  ilustrativo  mencionar  que  no  Boletim  Epidemiológico  Especial  –  Doença  pelo

Coronavírus  COVID-19  nº  55,  publicado  pelo  Ministério  da  Saúde  referente  à  semana  14/3  a

20/3/2021 (DOC. 12), Sergipe foi apontado como o Estado do Nordeste com mais alta incidência

(7.098,0 casos/100 mil hab.) e mortalidade (140,5 casos/100 mil hab.) da região: 

“A região Nordeste teve uma incidência de 4.806,8 casos/100 mil hab. e mortalidade de 111,2 óbitos/100 mil hab.,

com o estado de Sergipe apresentando a maior incidência (7.098,0 casos/100 mil hab.) e mortalidade (140,5 casos/100

mil hab.) da região. 

(…)”

Assim, reiteramos que, para alcançar o escopo da presente ação e garantir a integral

assistência à saúde aos cidadãos sergipanos, é necessário não só que os entes locais promovam a

contratação  de  profissionais  de  saúde  para  ampliação  de  sua  rede  hospitalar  voltada  ao
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enfrentamento à Covid-19, mas que a União também realize a contratação desses profissionais

de saúde, em número necessário ao atendimento dos pacientes.

O  apoio  do  Ministério  da  Saúde  é  urgente,  diante  da  dificuldade  do  Estado  e  do

Município de Aracaju na contratação de profissionais de saúde. 

III.5. A  POSIÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  A  PROPÓSITO  DAS

ATRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA

Recentemente,  a  propósito  das  divergências  entre  Estados  e  União  com  relação  às

respectivas atribuições no combate à pandemia, decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, do

Supremo Tribunal  Federal,  na  MC-ACO 3.473/DF,  sintetizou  os  posicionamentos  do  órgão na

matéria:

O recrudescimento das taxas de contaminação, internação e letalidade em decorrência

da pandemia da COVID-19 é incontroverso e notório (CPC/2015, art. 374, I e III). O

momento  atual  vem  se  mostrando  ainda  mais  desafiador  diante  das  evidências

científicas de novas cepas, mutações e variantes do Coronavírus.

Em  condições  tais,  de  recrudescimento  da  pandemia  no  território  nacional,  não  é

constitucionalmente aceitável qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde (…)

Em  defesa  da  população  no  ensejo  da  pandemia,  ‘a  solução  de  conflitos  sobre  o

exercício da competência deve pautar-se  pela melhor realização do direito à saúde,

amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial

da Saúde’  (ADI N.  6341,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  redator  p/acórdão  Min.  Edson

Fachin,  Plenário).  À  União  compete  planejar  e  promover  a  defesa  permanente

contra as calamidades públicas (art. 21, XVIII, da CF) - v.g. ADPF 756, ADI 6.586 e

6.587, todas de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski; e ADPF 709-MC, Rel. Min.

Roberto Barroso. 
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Em tema de saúde coletiva, o elã do federalismo de cooperação impõe ao Governo

Federal    ‘  atuar  como  ente  central  no  planejamento  e  coordenação  de  ações  

integradas  (...),  em  especial  de  segurança  sanitária  e  epidemiológica  no

enfrentamento à pandemia da COVID-19,     inclusive no tocante ao financiamento e  

apoio logístico aos órgãos regionais e locais de saúde pública  ’   (ADPF 672, Rel. Min.

Alexandre de Moraes, Plenário).

Nesse  contexto,  uma vez  identificada  omissão estatal  ou gerenciamento  errático  em

situação de emergência, como aparentemente ora se apresenta, é viável a interferência

judicial  para  a  concretização  do  direito  social  à  saúde,  cujas  ações  e  serviços  são

marcadas constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6º e 196).

(...)

No limite e em tese, as ações administrativas erráticas que traiam o dever de preservar

vidas podem configurar comportamentos reprimíveis sob as óticas criminal e do direito

administrativo sancionador. 

(destaques nossos)

IV. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

 Expostos os fatos e fundamentos jurídicos nesta Ação Civil Pública para promoção do

direito à saúde da população e do resguardo da sua vida e integridade física, faz-se necessário, a fim

de garantir a efetividade da tutela dos direitos transindividuais aqui tratados e a eficácia no plano

dos fatos do provimento final, o deferimento de tutela provisória de urgência, nos termos delineados

ao final. Para tanto estão devidamente presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

A  probabilidade  do  direito é  evidente,  uma  vez  que  a  escassez  de  leitos  e  seus

impactos danosos são fatos materializado nos números e dados trazidos no “Item II” dessa petição,
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seja pela existência de mais de 50 pacientes com Covid-19 na fila dos leitos de UTI, seja em razão

do significativo aumento do número de óbitos nos leitos de enfermaria (demonstrando a necessidade

de que esses pacientes tivessem sido transferidos a tempo para leitos de cuidados intensivos), seja

pela  demonstração  de  que  faltam  também  leitos  clínicos  (enfermaria  e  estabilização),  como

retratado, por exemplo, no Relatório de Fiscalização promovido pelo CREMESE (DOC. 3), também

detalhado no “Item II” da exordial, a título de exemplo da superlotação das portas de urgência para

Covid-19 em Sergipe.

Demonstrado, também o risco de dano grave e irreversível, já que a manutenção da

situação  de  fato  narrada  implicará,  inexoravelmente,  risco  à  vida  e  à  saúde  dos  pacientes  que

aguardam uma vaga na rede pública sergipana. 

No caso em exame, resta claro que não basta apenas compelir os requeridos a ampliar a

oferta de leitos de cuidados intensivos e de leitos clínicos, mas também, compeli-los a manter esse

serviço para atender a demanda de sua responsabilidade, de forma ininterrupta, de modo a assegurar

a assistência integral, nesse nível de atenção à saúde, durante toda a pandemia. Além disso, do ponto

de vista  imediato,  necessário  que os  entes  demandados adotem mediadas  urgentes  e de caráter

excepcional  para  salvaguardar  a  vida  dos  pacientes,  como  a  realização  de  requisições

administrativas e transferência para outros Estados.

A postergação de  tais  medidas  para  pacientes  graves  e  críticos  com Covid-19  que

aguardam uma vaga pode resultar dano irreparável (óbito) ou de difícil reparação (sequelas graves

que  poderiam  ter  sido  evitadas)  para  os  pacientes  que  já  se  encontram  com  o  atendimento

prejudicado,  aguardando  acessar  uma  vaga  em  leito  adequado  para  o  seu  quadro  clínico  (em

especial nas UTIs, com acesso a respiradores, medicamentos e assistências especializadas, como a

hemodiálise, por exemplo). Assim, quanto mais tempo os pacientes aguardam para acessar esses

leitos, maior o risco à vida, tendo em vista o progressivo agravamento de seus quadros de saúde,

fazendo com que a assistência a destempo seja ineficaz.

Dessa forma, no caso em apreço, verifica-se o inquestionável direito que justifica o

pleito  dos  demandantes,  através  da  robusta  documentação  comprobatória,  e  o  receio  de  dano

irreparável ou de difícil reparação. 
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Para  afastar  o  ilícito  demonstrado  (desassistência)  e  evitar  danos  graves  ou

irreversíveis, urge que os réus adotem providências para ampliar a oferta de leitos de UTI e clínicos,

em tempo oportuno, por meio da rede pública ou privada, dentro ou fora do Estado, a todos os

pacientes com prescrição de UTI demandados para o setor de regulação da Secretaria de Estado da

Saúde, permanentemente (já demandados e que virem a ser),  nos termos dos artigos arts. 294 e

seguintes e 300, do Código de Processo Civil.

                           

                                                                     

V. PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer-se:

                              

a) o recebimento da petição inicial, com a observância das prerrogativas do Ministério

Público;

b) a adoção do rito comum, nos termos do disposto no art. 19, da Lei 7.347/85 c/c  Lei

8.078/90 e o  Código de Processo Civil;

c)  a concessão liminar de  TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, dispensada a

notificação dos réus, consistente na imposição de obrigação de fazer, para determinar:

c.1) Que o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU adotem, no prazo de 5

(cinco)  dias,  as  providências  para realizar a abertura de  leitos  de UTI e  clínicos para

pacientes com Covid-19, em estruturas próprias ou mediante contratualização, até que a fila de

pacientes em espera por vaga esteja comprovadamente zerada no Estado/Município;

c.2) Que a UNIÃO realize em 5 dias o repasse financeiro para viabilizar a ampliação dos

leitos requerida no tem “c.1”, bem como a remessa ao Estado de Sergipe de equipamentos,
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insumos hospitalares, medicamentos e instalações físicas necessárias à referida ampliação;

c.3) Que a  UNIÃO efetue em 5 dias a contratação de profissionais de saúde de todas as

áreas  necessárias (médicos,  enfermeiros,  fisioterapeutas,  nutricionistas,  técnicos  de

enfermagem etc)  para viabilizar a ampliação dos leitos requerida no item “c.1” (inclusive

através  de  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de

excepcional  interesse público,  mantida enquanto durar  a pandemia), levando-se em conta  a

proporção de profissionais  necessários  para  cada leito  de terapia  intensiva que venha a ser

instalado,  tomando-se como parâmetro  o quantitativo mínimo de  50 (cinquenta)  leitos,  em

razão da atual fila de espera de pacientes que aguardam vaga no Estado;  

c.4) Que a UNIÃO, o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU apresentem

relatórios, a cada 5 (cinco) dias, indicando o número de leitos de UTI e clínicos  que foram

efetivamente implantados a cada dia, contendo a unidade de saúde em que estão funcionando

e apresentando, também, relação atualizada de pacientes em fila de espera de leitos de UTI e

clínicos (enfermaria/estabilização);

c.5)  Que  a  UNIÃO,  o  ESTADO  DE  SERGIPE  e  o  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU

providenciem em 24 horas a contar da decisão a transferência dos pacientes que aguardam

na fila de leitos de UTI para a rede privada local  (via requisição administrativa,  com

posterior justa indenização) ou para hospitais públicos fora do Estado (com garantia de

ressarcimento  ao  ente  federado  receptor  utilizando-se  a  sistemática  usada  em TFD –

Tratamento Fora do Domicílio),  a todos os pacientes com prescrição de UTI demandados

para os setores de regulação, permanentemente (já demandados e que vierem a ser), mantendo-

se em Sergipe apenas o quantitativo que possa ser atendido de forma adequada pelo sistema

local;  Caso  haja  utilização  de  contratação  da  rede  privada,  que  seja  observada  a  justa

indenização, integrados os valores repassados pela União e gastos pelo Estado e Município.

c.6) Que para a transferência de pacientes na fila de UTI para hospitais de outros Estados, a

UNIÃO seja obrigada a coordenar, implementar e custear as medidas de identificação das

vagas e a logística de transferência (em especial  realização de contratações dos meios de
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transporte necessários, como UTIs aéreas para a efetivação de voos entre Sergipe e as cidades

onde estiverem localizadas as unidades hospitalares, em caso de não execução pela União por

meios próprios);

c.7) Que para a transferência de pacientes na fila de UTI para hospitais de outros Estados, o

ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU sejam obrigados a fornecer todo

o suporte material e humano necessário para implementação das medidas de coordenação

determinadas à União;

c.8) Que, para a transferência de pacientes na fila de UTI para hospitais de outros Estados, não

havendo vagas em hospitais públicos, que a UNIÃO seja obrigada a, no prazo de 24 horas após

a decisão, requisitar leitos de UTI em hospitais particulares de qualquer localidade no país

que esteja apta a receber os pacientes cujo direito a vida se pretende assegurado pela

tutela ora requerida, vindo a ser beneficiados pela observância da ordem da fila de espera do

Estado, decorrência natural da regulação de leitos de UTI ser estadualizada;

c.9) Que, caso não haja condições materiais e de pessoal em hospitais públicos e privados em

distância exequível segundo os protocolos de remoção de pacientes graves, seja via aérea ou

terrestre,  seja  determinado  à  UNIÃO,  o  ESTADO  DE SERGIPE e  o  MUNICÍPIO  DE

ARACAJU a  implementação  de  estruturas  hospitalares  provisórias  de  emergência,

enquanto durar a situação de calamidade pública, com capacidade e adequação para atender

os  pacientes  com  insuficiência  respiratória  aguda  grave  com  necessidade  de  ventilação

mecânica e os pacientes que estejam na iminência de atingir esta condição (leitos de UTI e

clínicos),  devendo  ser  assegurados  equipamentos,  insumos,  medicamentos,  equipes

profissionais  e  o  fornecimento  aos  profissionais  que  exercerão  suas  funções  no  local  de

equipamentos de proteção;

c.10) Que a UNIÃO e o ESTADO DE SERGIPE adotem as providências necessárias para

habilitar os leitos de UTI que atualmente compõe os serviços de UTI-Covid-19 em Sergipe

e que não estejam habilitados, a fim de que a União participe do seu cofinanciamento

(artigo 198, § 1º da CF) (art.  2º,  parágrafo 2º Portaria 3432/98,  que estabelece critérios de
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classificação para UTI – habilitação pelo gestor e Portaria nº 237, de 18 de março de 2020, na

qual se prevê o repasse da parcela federal para o financiamento dos leitos de UTI COVID-19);

c.11)  Para  aumentar  a  efetividade  e  a  margem  de  segurança  do  provimento  jurisdicional

pretendido, requer-se ainda, com arrimo no art. 84, § 5º, do CDC c/c. art. 536 e art. 139, inciso

IV,  do  Código  de  Processo  Civil,  como medida  necessária  a  implementação  da  decisão  a

aplicação de qualquer medida que obrigue o seu cumprimento, a exemplo de multas diárias e

bloqueio de valores;

d) A citação  da  UNIÃO,  do  ESTADO  DE  SERGIPE  e  do  MUNICÍPIO  DE

ARACAJU, para que, caso queiram, contestem o pedido no prazo legal;

e) a intimação pessoal das Secretárias de Saúde do Estado de Sergipe e do Município de

Aracaju e do Secretário Executivo do Ministério da Saúde, para o cumprimento de decisão judicial,

conforme art. 536 do CPC, advertindo-os de que o descumprimento pode implicar em violação ao

art. 77 do CPC, caracterizado como atentatório contra a dignidade da justiça; 

f)  a  produção de  todas  as  provas  em direito  admitidas,  pois,  embora  já  tenham os

autores,  prova pré-constituída do alegado, fazendo-se desdes já a juntada dos autos do Inquérito

Civil nº  1.35.000.000759/2020-73,  protestam, outrossim, pela  produção de prova documental,

testemunhal,  pericial  e,  até  mesmo,  inspeção  judicial,  que  se  fizerem  necessárias  ao  pleno

conhecimento  dos  fatos,  inclusive,  no transcurso  do contraditório  que se vier  a  formar,  com a

apresentação de contestação;

g) seja determinada a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 21, da Lei Federal

nº 7.347/85 c/c art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº 8.078/90, ante a verossimilhança das alegações

apresentadas;

h)  A isenção  do  pagamento  de  taxas  e  emolumentos,  adiantamentos  de  honorários
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periciais e quaisquer outras despesas processuais, nos termos do art. 18, da Lei Federal nº 7.347/85;

i)  postulam, por fim, a título de  TUTELA DEFINITIVA, a PROCEDÊNCIA DOS

PEDIDOS, para:

i.1) confirmar, em sentença, todos os pedidos formulados em sede de Tutela de Urgência,

de  modo  que  a  UNIÃO,  o  ESTADO  DE SERGIPE e  o  MUNICÍPIO  DE ARACAJU

garantam de forma imediata e ininterrupta a oferta de leitos de UTI e clínicos, por meio

da rede pública ou privada, dentro ou fora do Estado, a todos os pacientes demandados

para o setores de regulação da Secretaria de Estado da Saúde do Estado e do Município,

por meio de prescrição médica, com relação aos pacientes que já se encontram regulados e

os futuros pacientes que venham necessitar; e além disso:

i.2)  Que  o  ESTADO  DE SERGIPE e  o  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU  mantenham  em

funcionamento  leitos  de  UTI  e  clínicos,  em  estruturas  próprias  ou  mediante

contratualização, em quantitativos compatíveis com a evolução do cenário epidemiológico

do Estado e do Município,  em especial considerando-se fatores como taxa de transmissão,

crescimento semanal do número de internações e óbitos, durante todo o período da pandemia

de Covid-19;

i.3) Que o  UNIÃO autorize e mantenha o custeio dos leitos abertos em cumprimento ao

“item i.2”, em quantitativos compatíveis com a evolução do cenário epidemiológico do

Estado  e  do  Município,  em  especial  considerando-se  fatores  como  taxa  de  transmissão,

crescimento semanal do número de internações e óbitos, durante todo o período da pandemia

de Covid-19;

j)  a  condenação, em caso de descumprimento das obrigações contidas no provimento

final, com fulcro no art. 11, da Lei nº 7.347/85, em multa  a ser fixada pelo prudente arbítrio de

Vossa Excelência.                                                                                                                   
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l) Com base no art. 319, VII, do Código de Processo Civil, informa a parte autora que

tem interesse na realização de audiência de conciliação visando à composição entre as partes.

Dá-se à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nesses Termos,                                                                     

Pedem deferimento.                                                      

  

Martha Carvalho Dias de Figueiredo

Procuradora da República

 

Ramiro Rockenbach da S. M.T. de Almeida

Procurador da República

                                                                                                                                                    

Emerson Albuquerque Resende

Procurador do Trabalho    

Alexandre Magno M. B. De Alvarenga

Procurador do Trabalho

  

              
Alessandra Pedral de S. Suzart

Promotora de Justiça

José Rony Silva Almeida

Promotor de Justiça
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