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DECISÃO

1. RELATÓRIO.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face
da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DE SERGIPE, do MUNICÍPIO DE ARACAJU, da FUNDACAO
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SERGIPE  e  da  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  SERVIÇOS
HOSPITALARES  -  EBSERH  visando  à  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  para
determinar:

a)  Que  o  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE
SERGIPE HU-UFS (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE e a
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH) retomem
de forma imediata as cirurgias oncológicas, regularizando sua
fila de espera de cerca de 300 pacientes com câncer, bem como
aqueles que sejam regulados nos meses seguintes pelo Município
de  Aracaju,  mediante  contraprestação  detalhada  no  item
seguinte;

b) Que o MUNICÍPIO DE ARACAJU, o ESTADO DE SERGIPE e a UNIÃO,
custeiem,  de  forma  solidária,  o  tratamento  oncológico  dos
pacientes que se encontram na fila de espera de cerca de 300
pacientes  com  câncer  do  HU-UFS,  bem  como  aqueles  que  sejam
regulados  nos  meses  seguintes  pelo  Município  de  Aracaju,
conforme  valores  previstos  na  Tabela  SUS  para  serviços
oncológicas;

c) Para garantia do cumprimento das obrigações previstas nos
itens "a"  e "b",  que seja  determinado o bloqueio em partes
iguais,  do  montante  necessário  para  custear  as  cirurgias
oncológicas dos 300 pacientes que constam da fila do HU-UFS,
estimados em R$ 845.454,54, segundo valores da Tabela SUS, em
partes iguais nas contas do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE e no FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, e depositados em conta judicial vinculada a
esse processo, com posterior liberação de parcelas mensais em
favor  do  HU-UFS,  mediante  prévia  comprovação  detalhada  da
produção efetivamente realizada;

d) Que o MUNICÍPIO DE ARACAJU, o ESTADO DE SERGIPE e a UNIÃO se
abstenham  de  realizar  qualquer  retenção,  desconto  ou
compensação dos valores bloqueados nos termos do item "c", em
detrimento  dos  valores  repassados  regularmente  ao  Hospital
Universitário referentes aos outros serviços de saúde prestados
por  força  da  contratualização  mantida  com  o  Município  de
Aracaju  (atualmente  o  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  nº
238/2014, já caducado);

e) Que o MUNICÍPIO DE ARACAJU, com a finalidade de evitar a
prejuízos  à  saúde  dos  pacientes  com  câncer,  permaneça
realizando  a  regulação  de  pacientes  para  realização  de
cirurgias  oncológicas  que  já  vinham  sendo  executadas  pelo
Hospital  Universitário  de  Sergipe,  abstendo-se  de  realizar
represamento de pacientes;
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f) Que a UNIÃO, o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU
promovam  ampliação  da  assistência  oncológica  de  alta
complexidade no Estado de Sergipe, através da adoção de todas
as providências necessárias para efetiva conclusão do processo
de habilitação do Hospital Universitário de Sergipe (HUUFS),
dentro  das  atribuições  correspondentes  a  cada  ente  público
envolvido;

g)  Que  o  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE
SERGIPE HU-UFS (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE e a
EMPRESA  BRASILEIRA  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES  -  EBSERH)  adote
todas  as  medidas  que  estejam  inseridas  dentro  de  sua
responsabilidade para conclusão do processo de habilitação do
Hospital  Universitário  de  Sergipe  (HU-UFS)  como  UNACON,  nos
termos  da  Portaria  1.399,  de  17  de  dezembro  de  2019,  do
Ministério da Saúde (ou outra que venha a substituí-la);

h) Que seja determinado à UNIÃO, ao ESTADO DE SERGIPE e ao
MUNICÍPIO DE ARACAJU o fornecimento do primeiro tratamento no
prazo estabelecido pela Lei 12.732/2012, ou seja, a submissão
de  todos  os  novos  pacientes  ao  tratamento  radioterápico,
quimioterápico ou procedimento cirúrgico, no prazo máximo de 60
dias a contar do dia em que foi firmado o diagnóstico de câncer
ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso
registrada em prontuário único;

i)  Que  seja  determinado  à  UNIÃO  que  promova,  por  meio  do
DENASUS,  a  fiscalização  do  cumprimento  das  Portarias  n.º
874/2013  e  n.º  876/2013,  bem  como  do  "Plano  de  ação  para
organização  da  rede  de  atenção  à  saúde  para  o  controle  do
câncer  em  Sergipe",  aprovado  pela  Deliberação  do  Colegiado
Interfederativo  Estadual  nº  001/2017,  em  especial  para  que
apresente  em  Juízo  relatório  com  diagnóstico  da  capacidade
instalada e da adequação dos serviços de assistência oncológica
no Estado de Sergipe, com vistas a viabilizar o planejamento da
ampliação  das  ações  e  serviços  necessários  para  atender  a
população e operacionalizar a contratualização destes.

j) A cominação de MULTA DIÁRIA para caso de descumprimento da
decisão  liminar,  no  valor  não  inferior  a  R$  50.000,00
(cinquenta mil reais), para cada um dos demandados na hipótese
de  descumprimento,  valor  que  deverá  ser  revertido  ao  Fundo
Federal de Proteção aos Direitos Difusos ou aplicada a outra
destinação social para resolução de demanda de saúde pública.

Aduz o MPF, em sua inicial, o seguinte:

A  presente  Ação  Civil  Pública  insurge-se  contra  a  inércia
administrativa da União, por meio do Ministério da Saúde, do
Município de Aracaju e do Estado de Sergipe, por meio de suas
Secretarias de Saúde, em adotar medidas eficazes à garantia do
direito à saúde dos pacientes com câncer, através do acesso
tempestivo e equitativo ao tratamento em unidades hospitalares
que  prestem  serviços  de  alta  complexidade  em  oncologia  no
Estado de Sergipe.

Assim,  pretende-se  a  obtenção  de  provimento  judicial  que
determine  medidas  concretas  e  eficientes  para  assegurar  a
ampliação e o efetivo funcionamento dos serviços de assistência
oncológica  de  alta  complexidade  no  Estado  de  Sergipe,  em
quantitativo  suficiente  para  suprir  a  demanda  existente  e
futura,  uma  vez  que,  nos  termos  da  Portaria  SAES/MS  nº
1.399/2019  do  Ministério  da  Saúde,  essa  unidade  federativa
necessita de 4 (quatro) UNACONs ou CACONs para atender a toda a
sua população, mas conta com apenas 02(duas).

Além  disso,  objetiva-se,  em  caráter  de  máxima  urgência,  a
retomada  imediata  dos  atendimentos  oncológicos  pelo  Hospital
Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), em

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

2 of 9 10/11/2020 19:37



especial as cirurgias que se encontram suspensas há mais de 6
meses, gerando fila de espera de mais de  300 pacientes que
aguardam tratamento cirúrgico para variados tipos de câncer,
fazendo-se  necessário,  para  tanto,  que  a  União,  Estado  de
Sergipe e Município de Aracaju, custeiem os serviços prestados
segundo os valores fixados na tabela SUS para cada procedimento
oncológico.

Por fim, também se almeja que, em caráter de urgência, seja
determinado aos réus que diligenciem a conclusão do processo de
habilitação do Hospital Universitário da Universidade Federal
de  Sergipe  (HU-UFS)  como  UNACON,  na  forma  da  legislação
infraconstitucional e normativos do Ministério da Saúde.

Descreve, ainda, histórico de procedimentos extrajudiciais realizados, com a
informação de tramitação dos Inquéritos Civis de n. 1.35.000.001018/2017-12 e
1.35.000.001347/2019-17.

Invoca, em favor de sua tese, dispositivos da CF/88 e da Lei n. 8.080/90.

Ao final, requer:

a)  a  confirmação  em  sentença  da  tutela  antecipada  acima
formulada, além dos pedidos a seguir delineados;

b) A condenação da UNIÃO, do ESTADO DE SERGIPE e do MUNICÍPIO
DE ARACAJU, com base nas Portarias n.º 874/2013 e n.º 876/2013
do Ministério da Saúde (ou outras que venham a substituí-las),
a promover a ampliação do quantitativo de Centros e Unidades de
Assistência em Alta Complexidade de Oncologia (CACON e UNACON)
no Estado de Sergipe, de acordo com os parâmetros da Portaria
1.399,  de  17  de  dezembro  de  2019,  do  Ministério  da  Saúde,
segundo a qual o Estado de Sergipe deve dispor de pelos menos
04 (quatro) serviços habilitados, em especial através da adoção
urgente de todas as providências necessárias para conclusão do
processo de habilitação do Hospital Universitário de Sergipe
(HU-UFS), dentro das atribuições correspondentes a cada ente
público envolvido;

c) A condenação do ESTADO DE SERGIPE e do MUNICÍPIO DE ARACAJU
a implementar efetivamente o "PLANO DE AÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA O CONTROLE DO CÂNCER EM SERGIPE",
aprovado pela Deliberação do Colegiado Interfederativo Estadual
nº  001/2017,  datado  de  07/03/2017  (ou  outro  que  venha  a
substituí-lo), mediante adequação e ampliação dos serviços de
assistência  oncológica  no  Estado  de  Sergipe,  adotando  as
seguintes medidas: i) definir estratégias de articulação com as
direções municipais do SUS com vistas à elaboração de planos
regionais; ii) realizar o diagnóstico da capacidade instalada
com vistas a identificar os espaços territoriais sem serviços
de saúde especializados em oncologia, planejar e programar as
ações  e  os  serviços  necessários  para  atender  a  população,
operacionalizar a contratualização dos mesmos, quando estiver
no  seu  âmbito  de  gestão,  e  pactuar  na  respectiva  Comissão
Intergestores;  iii)  pactuar  regionalmente,  por  meio  dos
Colegiados  Interfederativos  Regionais  (CIR),  do  Colegiado
Interfederativo Estadual (CIE), todas as ações e os serviços
necessários para a prevenção e controle do câncer; iv) promover
o apoio necessário à organização da prevenção e controle do
câncer nos Municípios sergipanos; v)  garantir e monitorar o
cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art.
2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis,
quando necessário, de acordo com suas responsabilidades; e vi)
apoiar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de
atenção  da  rede  de  atenção  à  saúde,  visando  à  garantia  da
referência e da contrarreferência regionais, de acordo com as
necessidades de saúde dos usuário;

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

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

3 of 9 10/11/2020 19:37



DE ARACAJU a equipar os estabelecimentos de saúde que prestam
atendimento às pessoas com câncer em Sergipe com infraestrutura
adequada, recursos humanos capacitados e qualificados, recursos
materiais,  equipamentos  e  insumos  suficientes,  em
compatibilidade à demanda existente e futura, de acordo com os
termos da Portaria n.º 874/2013 e 1.399/2019 do Ministério da
Saúde (ou outras que venham a substituí-las);

e) A condenação da UNIÃO, por meio do Ministério da Saúde, à
obrigação de i)prestar apoio e cooperar  tecnicamente  com os
gestores do Estado de Sergipe e dos Municípios sergipanos para
organização dos serviços de saúde em oncologia; ii) monitorar o
cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art.
2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis,
quando necessário, de acordo com as suas responsabilidades; e
iii)  promover,  por  meio  do  DENASUS,  a  fiscalização  do
cumprimento das Portarias n.º 874/2013 e n.º 876/2013, bem como
do "Plano de ação para organização da rede de atenção à saúde
para  o  controle  do  câncer  em  Sergipe",  aprovado  pela
Deliberação do Colegiado Interfederativo Estadual nº 001/2017,
datado de 07/03/2017 (ou outro que venha a sucedê-lo), mediante
a apresentação de relatório de auditoria em juízo;

Com a inicial, junta documentos que entende ser necessários ao feito.

Foi  determinada  a  oitiva  do  representante jurídico  dos  requeridos  para  se
manifestarem  em  72h,  bem  como  foi designada  audiência de  conciliação, id.
4058500.4203663.

O Estado de Sergipe se manifestou, id. 4058500.4219508, alegando que desconhece
a fila de pacientes oncológicos citada, tendo em vista que ela é regulada pelo
Município de Aracaju e pelo Hospital Universitário. Sublinha a competência do
ente público municipal nessa regulação, e destaca que, que estando de boa fé e
compreendendo a urgência da demanda, se compromete a custear UM TERÇO DO VALOR
REQUERIDO NESTA DEMANDA, qual seja, R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove
mil reais), desde que seja assegurado (1) o respeito aos preços praticados no
SUS (Tabela Sigtap); (2) o direito de regresso, nestes autos, em face da União;
e  (3)  seja  estabelecido  prazo  para  regularização  da  situação,  inclusive
mediante a instituição repasses federais (habilitação como Unacon). Enfatizou
tratar-se  de  mera  liberalidade  do  Estado  de  Sergipe,  preocupado  com  as
condições de saúde dos pacientes, apesar de não ter informações a respeito de
seu estado de saúde e da real extensão da fila, e não por concordar com sua
inclusão no polo passivo desta ação em relação a alguns pedidos, posto que não
há nenhum ilícito a ele imputável - o Estado é estranho a toda a celeuma de
habilitação  e  à  regulação  dos  300  pacientes.  Requereu,  ao  final:  a)  O
indeferimento  da  tutela  de  urgência  em  relação  ao  Estado  de  Sergipe,
considerado  o disposto no  item "b" e "g"; b) a intimação do MPF para se
manifestar sobre a proposta de acordo, qual seja, custeio imediato de um terço
do valor requerido, qual seja, R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil)
pelo Estado de Sergipe para a realização de cirurgias no HU, respeitado o valor
da tabela SUS, com fixação de prazo para instituição de financiamento federal e
assegurado o direito de regresso nestes mesmos autos, com esteio no Tema de
Repercussão Geral 793.

O Município de Aracaju alegou, id. 4058500.4223376, a ausência de requisitos
para a concessão da tutela de urgência, bem como que as provas acostadas não
revelam a probabilidade do direito e o perigo do dano, informando que o ente
municipal não se manteve inerte, que vem adotando todas as medidas necessárias
para habilitar o Hospital Universitário como UNACON, sendo de responsabilidade
do Estado de Sergipe e da União Federal, vez que o Município de Aracaju intenta
ampliar o atendimento oncológico no Estado por meio do HU/UFS, entretanto,
aguarda  posicionamento  do  Ministério  da  Saúde,  e  do  Estado  de  Sergipe.
Informou, ainda, que a lista de espera de AIH oncológica de pacientes oriundos
do Hospital Universitário fora devidamente encaminhada para a Secretaria de
Estado da Saúde através do ofício n 3669/2020, datado de 15/10/2020, a fim de
que os mesmos fossem atendidos nos 02 serviços oncológicos habilitados, cuja
gestão é da SES e que A partir do envio da relação para a SES, o NUCAR não tem
condições de informar o status atual destes usuários visto que a regulação dos
procedimentos é realizada pelo SIGAU. Ao final, requereu o indeferimento da
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liminar ou que o seu cumprimento seja direcionado ao Estado de Sergipe.

A UFS apresentou manifestação, id. 4058500.4224321, informando que, conforme a
própria manifestação do MPF na inicial, ela não administra mais o Hospital
Universitário, que é administrado há sete anos pela EBSERH, tendo sido incluída
na demanda em razão de o HU ainda funcionar como "Hospital escola" para a UFS.
Alegou que todo o processo de habilitação do HU como UNACON é realizado por
demanda inicial da EBSERH junto ao Município de Aracaju, ao Estado de Sergipe e
à União (Ministério da Saúde), como resta evidente, inclusive, da causa de
pedir desta ação civil pública. E requereu que não haja qualquer deferimento de
tutela provisória de urgência em face da UFS, pois está completamente fora de
sua gestão todo o processo de habilitação do HU como UNACON.

A EBSERH se manifestou, informando que o HU não é um hospital "porta aberta"
que realiza procedimentos de urgência e emergência, ao inverso, o HU-UFS faz
apenas procedimentos de complexidade correlacionados a sua grade curricular e
formação acadêmica, de forma agendada e eletiva. O Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe é tão somente um dos prestadores de serviço
contratualizados na Rede SUS para o Município de Aracaju. Alegou que, por não
ser habilitado como UNACON, para realização de procedimentos cirúrgicos em
pacientes  oncológicos,  precisa  utilizar  o  código  de  procedimento  não
oncológico,  o  que  implica  o  recebimento,  a  menor,  do  valor  devido  pelo
procedimento,  bem  como  na  ausência  de  notificação  de  realização  desses
procedimentos cirúrgicos oncológicos no HU. Informou a possibilidade de retomar
os  procedimentos  cirúrgicos  oncológicos  realizados  conforme  demonstrado  na
petição  inicial  do MPF,  desde  que seja  assegurado o  regular  financiamento
desses procedimentos dentro do fluxo operacional demonstrado e que vem adotando
todas as medidas que estejam inseridas dentro de sua responsabilidade. Em razão
disso,  entende  ser  desnecessário  qualquer  tutela  provisória  em  relação  à
EBSERH. 

A União Federal apresentou manifestação prévia, id. 4058500.4230445, alegando
que  a  habilitação  de  estabelecimentos  de  saúde  na  alta  complexidade  em
oncologia no  âmbito do  SUS, é atribuição do Ministério da Saúde, MEDIANTE
SOLICITAÇÃO  DOS  GESTORES  LOCAIS  DO  SUS,  que  devem  formular  os  pedidos  de
instalação  ou  ampliação  da  rede  de  atendimento,  obedecendo  os  critérios
previstos na Portaria SAES/MS nº 1.399, de 2019, que cabe aos gestores locais
planejarem e definirem suas necessidades de atendimento oncológico, solicitando
ao Ministério da Saúde, se assim entenderem conveniente, a habilitação de novos
CACONs e/ou UNACONs e que o Ministério da Saúde não interfere no mérito das
escolhas  dos  gestores  locais,  analisando,  apenas,  se  foram  cumpridos  os
aspectos formais da solicitação. Informou, ainda, que o processo de habilitação
do HU foi conduzido  pelo  Município  de Aracaju, mas  que é  indispensável a
participação  do  Gestor Estadual  no procedimento,  em  razão do  princípio  da
universalidade do atendimento, como  também, o Estado centraliza ou deveria
centralizar  a  regulação  dos  pacientes  por  ser  o  gestor  dos  dois  UNACONs
existentes no Estado. Alegou, ainda, que não estão presentes os requisitos para
a  concessão  da  tutela  de  urgência,  ao  menos  na  amplitude  pleiteada  pelo
Ministério Público Federal. Por entender inexistir qualquer omissão da União,
bem como que o custeio do tratamento cirúrgico já é por ela realizado por meio
de APACs, entende a União que não há interesse processual em determinar que a
União custeio os tratamentos, uma vez que isso já é feito, desde que o Estado
de Sergipe  e/ou Município de Aracaju enviem corretamente as informações.

O MPF promoveu a juntada da lista de pacientes para cirurgias oncológicas para
o HU atualizada, id. 4058500.4233885.

Realizada  a  audiência  de  conciliação,  id.  4058500.4238938,  as  partes  não
chegaram a um acordo.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

Para  concessão  da  tutela  de  urgência  cautelar  ou  da  tutela  de  urgência
antecipada,  o  CPC/2015  exige  que  a  parte  requerente  comprove  (mediante
elementos probatórios idôneos): (a) probabilidade do direito alegado e o (b)
perigo  de  dano  ou  risco  ao  resultado  útil  do  processo,  além  da  (c)
reversibilidade dos efeitos da decisão em se tratando de tutela satisfativa.
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Tem-se, na hipótese, ação civil pública que versa sobre a alegada insuficiência
da rede de atenção oncológica no Estado de Sergipe e, em especial, acerca da
realização de procedimentos cirúrgicos oncológicos pelo Hospital Universitário
da  Universidade  Federal  de  Sergipe  (HU-UFS).  A  demanda  apresenta  relativa
complexidade, como revela a extensão da petição inicial, o volume de documentos
com ela juntados e o teor das manifestações preliminares dos requeridos. O
exame do  pedido de tutela provisória  não  constitui,  bem por isso,  a sede
adequada  para  analisar,  na  profundidade  e  na  extensão  necessárias,  a
controvérsia posta a julgamento. A probabilidade do direito alegado será aqui
analisada, pois, apenas no que se revelar necessário ao exame da tutela de
urgência requerida, nos limites próprios da cognição sumária.

Principio,  nesse  sentido,  pela  análise  da  realização  de  procedimentos
cirúrgicos  oncológicos  pelo  HU-UFS,  a  que  se  relaciona  a  maior  parte  dos
pedidos de tutela provisória (alíneas "a" a "g"). O MPF alega - e os réus não
negam - que o HU-UFS, embora não haja, até o momento, sido habilitado perante o
Ministério  da  Saúde  como  Unidade  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em
Oncologia (UNACON), tem realizado cirurgias oncológicas ao longo dos últimos
anos, o que tem sido relevante para expandir a rede de atenção oncológica no
Estado de Sergipe. Ocorre, porém, que, por não estar habilitado como UNACON, o
HU-UFS  historicamente  registrou  as  cirurgias  oncológicas  pelo  código  de
cirurgias gerais, cuja remuneração é inferior, conforme a Tabela SUS. Com a
suspensão das cirurgias eletivas, imposta pela pandemia do coronavírus, também
as cirurgias oncológicas foram suspensas no HU-UFS. Porém, com a retomada das
cirurgias,  o  nosocômio  informou  que  não  voltaria  a  realizar  as  cirurgias
oncológicas, tendo em vista falta de habilitação como UNACON e a consequente
remuneração insuficiente dos procedimentos realizados.

Pelo que se depreende dos autos, é possível afirmar que o HU-UFS efetivamente
assumiu  papel  relevante  na  realização  de  cirurgias  oncológicas,  tanto  que
chegou,  em  2019,  a  realizar  aproximadamente  35%  de  todas  as  cirurgias
oncológicas  no  Estado  (id.  4058500.4194615).  Isso,  ressalte-se,  sem  estar
habilitado a fazê-lo como UNACON, já que os únicos hospitais habilitados a
tanto são o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE) e o Hospital de Cirurgia.
Trata-se de aparente irregularidade - passível, inclusive, de apuração pelos
órgãos de controle -, já que apenas os estabelecimentos habilitados como UNACON
deveriam realizar essas cirurgias.

O ponto, todavia, não é apenas esse. Isso porque a situação consolidada ao
longo  dos anos  -  com,  frise-se,  a  anuência  dos  entes  públicos  -  levou  a
população do Município de Aracaju e do Estado de Sergipe, de modo geral, a
depender, em grande parte, dos procedimentos cirúrgicos oncológicos levados a
cabo  pelo  HU-UFS.  Como  consequência,  a  abrupta  interrupção  das  cirurgias
oncológicas deixou, inicialmente, por volta de trezentos pacientes em fila de
espera, que deveriam ser redirecionados ao HUSE e ao Hospital de Cirurgia - já
sobrecarregados. Conforme informações prestadas pelo HU-UFS após o ajuizamento
da demanda, inicialmente havia 336 pessoas em fila de espera, das quais dez já
vieram a óbito e ainda persistem, aguardando a realização do procedimento, 293
pessoas (id. 4058500.4233884). É dizer: a  súbita  interrupção das  cirurgias
oncológicas no HU-UFS deu ensejo a um problema de saúde pública, o que é não
indiferente do ponto de vista jurídico.

Com efeito, o direito à saúde da população assistida (art. 196, Constituição
Federal) foi diretamente fragilizado. Além disso, a mudança abrupta compromete
a  continuidade  do  serviço  público,  assegurada  pelo  art.  6º,  §1º,  da  Lei
8.987/1995 e um dos princípios a orientar a prestação dos serviços públicos.
Por isso, a interrupção do serviço, ainda que esteja formalmente justificada,
não pode ser implementada repentinamente. É preciso que haja um planejamento
capaz de garantir a continuidade do serviço, a adequada absorção dos pacientes
pelo SUS etc. Nada disso, ao que consta, foi realizado no presente caso.

De  outro  lado,  há  processo  de  habilitação  do  HU-UFS  pendente  perante  o
Ministério de Saúde. É preciso verificar, por certo, o efetivo preenchimento
dos requisitos para a habilitação - o que tem lugar na seara administrativa.
Porém, enquanto o processo administrativo está pendente, é necessário que as
cirurgias  oncológicas  sejam  retomadas  pelo  HU-UFS,  mormente  porque  não  há
notícia de que haja algum óbice técnico ou sanitário à realização de ditas
cirurgias  pelo  nosocômio.  A  determinação,  nesse  particular,  deve  ser
direcionada à EBSERH, que atualmente administra o HU-UFSE - e não à UFS.
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A questão que se coloca, então, é como custear a retomada dos procedimentos
cirúrgicos. Nessa linha, entendo que não se pode impor ao HU-UFS o ônus de
realizar  as  cirurgias  oncológicas  sem  ser remunerado  por  elas,  conforme  a
Tabela SUS. Considerando a solidariedade entre os entes públicos na proteção da
saúde (art. 23, II, CF), incumbe a todos os entes públicos demandados arcar com
o custo dos procedimentos cirúrgicos represados, estimado em R$ 845.454,54. O
Estado de Sergipe, inclusive, já ofereceu o depósito de um terço desse valor,
sem prejuízo de posteriormente reivindicar o ressarcimento dos demais entes.

Deve ser repelida, no particular, a alegação do ente público municipal de que
seria parte ilegítima. Além da solidariedade já apontada no que toca ao direito
à saúde, sobressai o protagonismo do Município de Aracaju, como gestor pleno do
sistema, na regulação  dos pacientes submetidos ao  HU-UFS. É dizer: o ente
municipal esteve diretamente envolvido na concepção do problema, de modo que
deve, igualmente, se envolver na sua solução.  

Desse modo, justifica-se o deferimento dos pedidos formulados pelo autor nas
alíneas "a" a "e".

No que concerne aos pedidos formulados nas alíneas "f" e "g" - no sentido de
que os réus adotem "todas as providências necessárias" e "todas as medidas que
estejam inseridas dentro de sua responsabilidade" para a conclusão do processo
de habilitação do HU-UFS -, o pleito é excessivamente amplo, sendo inviável a
fiscalização do cumprimento. Desse modo, em primeiro lugar, é preciso delimitar
a fase atual em que se encontra o processo administrativo, com a sua juntada,
na íntegra, pela União. Cumpre ao ente público federal, na mesma oportunidade,
informar se há pendências a serem cumpridas pelo HU-UFS ou pelos outros entes
públicos.  Não  havendo,  cabe  à  União  proferir  decisão  no  processo
administrativo, no prazo de trinta dias (art. 49, Lei 9.784/99).

No que tange ao pedido da alínea "h" - determinação de que os entes públicos
federal, estadual e municipal assegurem o fornecimento do primeiro tratamento
oncológico no prazo máximo de sessenta dias -, nota-se uma ampliação do objeto
da demanda, já que não se trata apenas de cirurgias oncológicas a cargo do HU-
UFS,  mas  de  todo  e  qualquer  tratamento  oncológico  prestado  no  Estado  de
Sergipe. Nesse ponto, tenho que não há elementos capazes de autorizar, neste
momento, a concessão da medida. É que, embora a Lei 12.732/2012 preveja esse
prazo - o que confere, em princípio, respaldo jurídico à pretensão autoral -,
há questões de fato que demandam esclarecimento. Assim, por exemplo, é preciso
identificar se esse prazo tem sido descumprido, quais as razões do possível
descumprimento e quais as possíveis consequências à organização do sistema de
saúde na eventual determinação  de imediata observância desse  prazo. Enfim,
cuida-se de tema sensível, afigurando-se-me prudente aguardar o aprofundamento
da  instrução  para  uma  compreensão  mais  acurada  das  circunstâncias  fáticas
subjacentes.

Por derradeiro, não há óbice ao acolhimento do pedido da alínea "i",  pois
destinado a assegurar a fiscalização, pela União, das Portarias n.º 874/2013 e
n.º 876/2013, bem como do "Plano de ação para organização da rede de atenção à
saúde para o controle do câncer em Sergipe. Cuida-se de medida adequada ao
aprimoramento  da  rede  de  assistência  oncológica  e  que  já  é  imposta  pelos
compromissos assumidos pelo próprio ente público federal.

A hipótese, portanto, é de concessão, em parte, da tutela provisória postulada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para determinar:

a) ao Hospital Universitário (HU-UFS), gerido pela EBSERH, que
realize  as  cirurgias  oncológicas  pendentes,  bem  como  as  de
novos  pacientes  que  sejam  encaminhados  nos  próximos  meses,
devendo fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, cronograma com
data estimada  para a realização das  cirurgias dos pacientes
atualmente em fila de espera;

b) à União, ao Estado de Sergipe e ao Município de Aracaju, que
custeiem,  de  forma  solidária,  o  tratamento  oncológico  dos
pacientes que se encontram na fila de espera do HU-UFS, bem
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como  aqueles  que  sejam  regulados  nos  meses  seguintes  pelo
Município de Aracaju, conforme valores previstos na Tabela SUS
para serviços oncológicas;

c) à União, ao Estado de Sergipe e ao Município de Aracaju,
que, para assegurar o cumprimento dos itens "a" e "b", em 5
(cinco) dias, depositem, em conta vinculada a este processo, um
terço  da  quantia  necessária  estimada  para  a  realização  dos
procedimentos cirúrgicos represados (R$ 845.454,54), sob pena
de bloqueio de valores;

d) à União, ao Estado de Sergipe e ao Município de Aracaju, que
se  abstenham  de  realizar  qualquer  retenção,  desconto  ou
compensação dos valores repassados nos termos do item "c", em
detrimento  dos  valores  transferidos  regularmente  ao  Hospital
Universitário referentes aos outros serviços de saúde prestados
por  força  da  contratualização  mantida  com  o  Município  de
Aracaju;

e)  ao  Município  de  Aracaju,  que  permaneça  realizando  a
regulação de pacientes para realização de cirurgias oncológicas
que já vinham sendo executadas pelo Hospital Universitário de
Sergipe,  abstendo-se  de  realizar  represamento  de  pacientes,
enquanto não houver decisão em sentido diverso deste juízo;

f) à UNIÃO, que informe, no prazo de 10 (dez) dias, a situação
atual do processo administrativo de habilitação do HU-UFS como
UNACON, bem como junte cópia do referido procedimento a estes
autos, esclarecendo se existe alguma providência pendente a ser
cumprida  pelo  Hospital  ou  pelos  demais  entes,  devendo,  se
inexistir pendência, concluir sua análise no prazo máximo de 30
(trinta) dias.

g) à UNIÃO, que promova, por meio do DENASUS, a fiscalização do
cumprimento das Portarias n.º 874/2013 e n.º 876/2013, bem como
do "Plano de ação para organização da rede de atenção à saúde
para  o  controle  do  câncer  em  Sergipe",  aprovado  pela
Deliberação do Colegiado Interfederativo Estadual nº 001/2017,
em  especial  para  que  apresente  em  Juízo  relatório  com
diagnóstico da capacidade instalada e da adequação dos serviços
de assistência oncológica no Estado de Sergipe, com vistas a
viabilizar o planejamento  da ampliação das ações  e serviços
necessários  para  atender  a  população  e  operacionalizar  a
contratualização destes.

Na hipótese de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a qual deverá ser revertida ao Fundo Federal de Proteção aos Direitos
Difusos.

Intimem-se pessoalmente para cumprimento, com urgência.

Citem-se os demandados para, querendo, ofertar desde logo a sua resposta, no
prazo legal (CPC/2015, arts. 183, caput e §1º, 231, inc. V, e 335).

Caso  haja  oferecimento  de  contestação  e  esta  traga  "fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor" (CPC/2015, art. 350), promova a
juntada de documentos ou deduza questões prévias (CPC/2015, arts. 337 e 351),
intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham-me conclusos, quer para julgar antecipadamente o pedido (CPC/2015,
art. 355), quer para sanear e organizar o feito e designar instrução, se for o

caso (CPC/2015, art. 357).

Aracaju/SE, datado eletronicamente conforme rodapé deste documento.

Assinado eletronicamente
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