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1ª VARA FEDERAL - SE 

DECISÃO

1. Relatório.

Os  Ministérios  Públicos  Federal,  do  Trabalho  e  do  Estado  de
Sergipe apresentaram  pedidos  de  tutela  de  urgência  contra  o
Estado de Sergipe para:

a)  Que  proceda  à  imediata  correção  das  informações  sobre  o
número  de  leitos  de  UTI-Covid-19  adulto  disponibilizados  no
Hospital Regional de Estância divulgadas no panorama assistencial
do informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, bem como
em todos os demais canais oficiais do Estado em que a informação seja
veiculada,  incluídas  redes  sociais  oficiais,  para  que  sejam
computados  apenas  aqueles  efetivamente  ativos  no
momento, sendo um total de 10 leitos na UTI-Covid - 1, uma vez
que  a  UTI-Covid  -  2,  composta  por  8  leitos,  se  encontra
desativada;  Requer-se,  ainda,  que em caso de colocação  em efetivo
funcionamento  da  UTI  -  2,  o  Estado  proceda  à  sua  comprovação
documental nesses autos, inclusive mediante a juntada de fotografias e
das respectivas escalas;

b) Que não contabilize no cálculo das taxas de ocupação de leitos
de UTI-Covid-19, geral e da rede pública, os leitos desativados
discriminados no item "a", corrigindo as informações divulgadas no
panorama  assistencial  do  informe  epidemiológico  da  Secretaria  de
Estado da  Saúde,  bem como em todos  os  demais  canais  oficiais  do
Estado  em  que  a  informação  seja  veiculada,  incluídas  redes
socais oficiais;

Narraram e aduziram o seguinte:

Como  é  de  conhecimento  deste  D.  Juízo,  os  Ministérios  Públicos
ingressaram  com  a  presente  demanda  formulando,  dentre  os
requerimentos,  o  seguinte  pleito  em  face  do  ESTADO  DE
SERGIPE,  concernente  à  adequação  e  eficiência  das  medidas  de
distanciamento  social  adotadas  para  conter  a  pandemia,  para
que  estas  sejam baseadas  em critérios  técnicos  e  objetivos  (pedido
a.3),  bem  como  para  que  a  UNIÃO  fosse  obrigada  a  fornecer  o
necessário apoio técnico-científico para a tomada dessas decisões pelo
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gestor local (conforme pedido a.5).

Sobre  o  ponto,  o  pedido  a.3,  formulado  contra  o  ESTADO,  foi  o
seguinte:

"a.3)  ao  Estado  de  Sergipe,  que  se  ABSTENHA  de  autorizar
atividades  não  essenciais,  enquanto  durar  o  Estado  de
Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional
(ESPIN)  decorrente  do  coronavírus,  sem  a  observância  das
seguintes condicionantes: i) prévia apresentação de justificativa
técnica  fundamentada,  embasada  em  evidências  científicas  e
análises sobre as informações estratégicas em saúde no Estado
de  Sergipe,  em  especial  decorrentes  de  testagem  em  massa  e
projeções baseadas em estudos de cenário, em pleno compromisso com
o direito à informação e o dever de justificativa dos atos normativos e
medidas  de  saúde;  ii)  estabelecimento  da  responsabilidade  das
empresas que não seguirem as normas sanitárias e o detalhamento de
como será feita a fiscalização pelo poder público para assegurar que as
medidas de precaução serão cumpridas; iii)  demonstração de  que
finalizou  a  estruturação  dos  serviços  de  atenção  a  saúde  da
população para atender a demanda Covid-19 em seu período de
pico, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde, bem
como o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes
laboratoriais)  e  equipes  de  saúde  (médicos,  enfermeiros,  demais
profissionais de saúde e outros) em quantitativo suficiente, conforme
estudos de cenário realizados;"

Observa-se que o Estado de Sergipe instituiu, no Decreto 40.615, de
15  de  junho  de  2020,  um  Sistema  de  Distanciamento  Social
Responsável - SDSR, no qual fixou parâmetros e protocolos de saúde
para  a  retomada progressiva  das  atividades  econômicas,  o  qual  que
integra, ao lado de outras questões, o objeto desta demanda, conforme
requerimento "a.3" acima transcrito.

Nota-se que dentro  da sistemática de faseamento do distanciamento
social instituída pelo Estado restou estabelecido no art. 8º, incisos
I,  II  e  III  do  Decreto  40.615,  de  15  de  junho  de
2020, determinados requisitos de passagem de fase, dentre os
quais a taxa de ocupação de Leitos de UTI, bem como que "Em
todas as transições de fases,  além dos gatilhos previstos nos incisos
anteriores, deverá o COGERE considerar em sua deliberação o número
de  pacientes  confirmados  em leitos  de  UTI's,  a  incidência  de  novos
casos  confirmados,  o  número  de  óbitos,  além de  outros  indicadores
complementares" (art. 8º, §1º);

Verifica-se  que  o  mencionado  Decreto  40.615/2020  foi
posteriormente  alterado  pelo  Decreto  40.636  de  29  de  julho  de
2020,  que  realizou  ajuste  metodológico  no  Plano  de  Retomada
Econômica, inserindo no primeiro Decreto o "art. 8º-A" e o "Capítulo III-
A", contendo os "arts. 8º-B" e "8º-C", de forma a "estipular critérios de
progressão de faseamento consentâneo com o controle da pandemia e
capacidade instalada do sistema de saúde".

Essa  alteração  proporcionou  a  inserção  de  requisitos  cumulativos  a
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serem  considerados  para  avanço  entre  fases  no  "CAPÍTULO  III-A",
intitulado  "DO  ÍNDICE  DE  CAPACIDADE  UTILIZADA  DE  LEITOS
COVID-19  E  SEU  MODELO  DE  AVALIAÇÃO",  no  que  se  insere
a  "Taxa  de  Ocupação  de  Leitos  COVID-19 da  Rede SUS",  nos
termos do art. 8º-B, incisos II e IV:

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

I - Data de Avaliação: data em relação à qual o Índice de Capacidade
Utilizada de Leitos COVID-19 está sendo avaliado;

II - Taxa de Ocupação de Leitos COVID-19 da Rede SUS:  valor
atribuído  a  uma  determinada  data  que  consiste  na  razão  entre  a
quantidade  de  leitos  ocupados  e  o  número  total  de  leitos,  ambos
considerando aqueles destinados à COVID-19 da rede SUS no Estado;

(...)

IV - Índice de Capacidade Utilizada de Leitos COVID-19:  Valor
atribuído  a  uma determinada  data  que  consiste  no  produto  entre  o
número 10 (dez) e a média ponderada entre a Taxa de Ocupação de
Leitos  COVID-19  da  Rede  SUS  e  a  Taxa  de  Ocupação  de  Leitos
COVID-19 da Rede Privada, ambas referentes a essa mesma data, em
que  a  primeira  contribui  com  85% (oitenta  e  cinco  por  cento)  e  a
segunda com 15% (quinze por cento) na formação da média;" (grifo
nosso)

Além disso,  o  art.  8º,  §1º,  do Decreto  40.636/2020 também dispõe
que  para  fins  de  cálculo  das  Taxas  de  Ocupação  de  Leitos
COVID-19  da  Rede  SUS  e  da  Rede  Privada  a  que  se  referem,
respectivamente, os incisos II e III desse artigo, serão considerados
os leitos clínicos/enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs),  adultos,  neonatos  e  pediátricos,  conforme  a  tipologia
divulgado no panorama assistencial do informe epidemiológico
da Secretaria de Estado da Saúde, além de outras tipologias de leitos
hospitalares que venham a ser destinadas à COVID-19.

Esse  panorama  assistencial  de  leitos  de  UTI,  bem  como  de  leitos
clínicos/enfermaria  vem  sendo  divulgado  diariamente  pela
Secretaria de Estado da Saúde em seu site1 e redes sociais oficiais,
sendo  constantemente  replicados  pela  imprensa,  dado  o  evidente
interesse público da matéria.

No dia 05 de março de 2021, sexta-feira última, o Estado de Sergipe
divulgou os seguintes dados referentes aos Leitos de UTI da Rede
Pública (SUS):

[...]

Observa-se  que  nos  dados  publicados  naquela  data,  indica-se  a
existência  de  20  leitos  de  UTI-Covid  disponíveis  para  a
população no Hospital  Regional  de Estância,  também conhecido
como  Hospital  Regional  Dr.  Jessé  Fontes,  dos  quais  7  estariam
ocupados, resultando numa taxa de ocupação de 35% nesse hospital e
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uma taxa geral de ocupação no SUS do Estado de 70,3% (entre leitos
adultos e pediátricos).

No início do ano em curso,  o MPF solicitou ao Conselho Regional de
Medicina  de  Sergipe que  realizasse  vistoria  nas  Unidades  de  Terapia
Intensiva (UTI) destinadas a pacientes com Covid-19. Em atendimento
ao  solicitado,  o  CRM  -  SE  encaminhou  ao  MPF  o  RELATÓRIO  DE
VISTORIA  30/2021/SE  (anexo),  referente  a  vistoria  realizada  em
15/01/2021 no Hospital  Regional  de Estância/  Jessé Fontes,  no qual
registrado  que:  "Na UTI  -  1  só  há  10  leitos  ativos,  apesar  da
existência de 12 leitos, por ter apenas 01 médico na unidade.
Esses profissionais, geralmente, realizam plantões de 24 horas".
Quanto à UTI - 2, registrou-se que "apesar de possuir 08 leitos,
nunca foi ocupada".

Diante do progressivo agravamento da pandemia e da manutenção de
baixas taxas de ocupação nas UTIs-Covid situadas em Estância - com
impacto direto  no cálculo  das taxas de ocupação de toda a rede de
saúde  e  nas  decisões  dos  entes  públicos  sobre  medidas  de
distanciamento - os Ministérios Públicos deliberaram por realizar, com
auxílio  do Sindicato  dos  Enfermeiros  de Sergipe (SEESE),  em 05  de
março de 2021 (última sexta-feira), fiscalização no Hospital Regional
de Estância/Jessé Fontes (hospital estadual) e no Hospital Amparo de
Maria (hospital filantrópico contratualizado com o Estado de Sergipe).

Durante a diligência, foi apurado que, diversamente do que vem sendo
divulgado  pelo  Estado  de  Sergipe  há  vários  meses,  o  Hospital
Regional de Estância/Jessé Fontes dispõe em sua estrutura de
02 (duas) UTIs destinadas aos pacientes com Covid-19, sendo a
UTI -1 composta por 10 (dez) leitos ativos e em funcionamento e
a UTI - 2 composta por 08 (oito) leitos inativados por falta de
pessoal (UTI fechada).

A  diligência  de  fiscalização  em  comento  foi  devidamente  gravada,
encontrando-se acessível a este Juízo no link https://zoom.us/rec/share
/cE3OfpMPBhLpiLABqBHWpKZUmY31UQkV43pw7YsMOe8_j5GUbYmq2_
OfghLopKbp.b3PmCf2b9l8xRyuL?startTime=1614952849000 ,bem como
a transcrição de excertos do áudio gravado e fotografias se encontram
no RELATÓRIO DE INSPEÇÃO em anexo.

Necessário  pontuar  que  durante  a  fiscalização  restou  devidamente
constatado que a inativação da UTI - 2 não é algo recente (ocorrido nos
últimos dias, por exemplo) ou pontual, e sim de um fato que ocorreu ao
final  do ano  passado e  já  se  prolonga há  vários  meses,  sem que o
Estado  de  Sergipe  informe  corretamente  à  população  sergipana  que
essa unidade de saúde, em realidade, só disponibiliza, com possibilidade
de efetiva ocupação por pacientes, 10 leitos de UTI-Covid.

Destacamos,  os  seguintes  excertos  do  RELATÓRIO  DE  INSPEÇÃO
MPF/MPT (íntegra em anexo):

[...]

"1.3 Das UTIs para atendimentos de pacientes com covid-19.
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Foram identificadas duas UTIs para pacientes COVID, sendo que uma
delas está desativada por falta de pessoal, conforme a seguir:

a)     Na primeira UTI, há leitos para 10 pacientes e possui os serviços
descritos  no  Anexo  I  -  Checklist  Complementar  para  Inspeção  (o
preenchimento  do  Checklist  foi  registrado  em  vídeo,  conforme  link
acima). As escalas de trabalho da referida UTI encontram-se no Anexo
II  -  Estalas  de  Trabalho  do  presente  relatório.  Tal  UTI  estava  em
plena atividade durante a inspeção, conforme registro abaixo.

Primeira UTI para pacientes com covid-19 em plena atividade.

[...]

b)  A  segunda UTI,  por  sua  vez,  não estava  em atividade,  conforme
registro fotográfico a seguir:

[...]

Em entrevista durante a inspeção, o Coordenador de Enfermagem Diogo
Antônio Barreto dos Santos, às perguntas do MPF, com a presença do
MPT  e  do  SEESE,  afirmou  que  a  segunda  UTI  não  está  em
atividade por falta de pessoal e durante toda a pandemia ficou
dessa maneira, conforme trechos transcritos a seguir:

(...)"

No  RELATÓRIO  DE  INSPEÇÃO  MPF/MPT  (em  anexo)  consta,
ainda,  à  disposição  desse  Juízo,  a  transcrição  de  trechos  das
entrevistas  realizadas  durante  a  fiscalização,  concernentes  à
questão  da  desativação  da  UTI-2  (UTI  fechada)  e  da  sua
indisponibilidade para utilização imediata pela população.

Em síntese,  afere-se  do  citado  Relatório  que  o  Hospital  Regional  de
Estância possui, em realidade, em sua estrutura, os seguintes leitos de
UTI-Covid:

UTI 1: 10 leitos de UTI Adulto ATIVOS
UTI 2: 8 leitos de UTI Adulto INATIVOS POR FALTA DE PESSOAL (UTI
fechada)
Total: 10 leitos de UTI Adulto ATIVOS

Inequívoca, portanto, a necessidade de correção dos dados que vem
sendo divulgados há várias semanas pelo Estado de Sergipe em seus
Boletins Epidemiológicos, uma vez que a UTI- 2, composta por 8 leitos,
se encontra desativada (fechada) há vários meses por falta de pessoal
médico,  havendo  indícios  de  que  nunca  tenha  sido  colocada  em
funcionamento.

Com efeito,  no dia  da  fiscalização realizada (05/03/2021),  quando o
Estado  de  Sergipe  divulgou  em  seu  site
"https://todoscontraocorona.net.br/"  que  o  Hospital  Regional  de
Estância disponibilizava 20 leitos, deveria ter informado à população que
este só possui, em realidade 10 leitos em efetivo funcionamento (UTI -
1), o que impacta diretamente no cálculo da taxa de ocupação da rede
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pública de saúde.

A divergência entre a realidade e aquilo que é informado à sociedade,
nesse caso, além de ofender ao princípio da transparência (art. 37, CF)
e a dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11),  tem
impacto direto na análise da adequação e eficiência das medidas
de distanciamento adotadas pelo Estado.

Não foi por outro motivo que, realizada a mencionada fiscalização no dia
05/03/2021,  os  Ministérios  Públicos  expediram,  na  mesma  data,
Recomendação  Conjunta  MPF/MPT/MPSE  (anexa),  para  que  o
Estado realizasse a correção no número de leitos divulgados quanto ao
Hospital Regional de Estância, bem para que não incluísse os 10 leitos
inativos (e, portanto, indisponíveis para imediata ocupação) no cálculo
da taxa de ocupação das UTIs.

Diante da gravidade dos fatos, fixou-se, no documento, o prazo de 24
horas para que o ente público informasse o acatamento e adotasse as
providências  necessárias,  em  especial  a  correção  imediata  dos
dados. Apesar disso, até o momento não houve resposta do ente
estadual  acerca  do  recomendado  e  tampouco  a  correção  do
número de leitos divulgados diariamente, com impacto direto na
taxa de ocupação das UTIs.

Situações como a presente geram inequívocas distorções na taxa de
ocupação  e  desinformação  à  sociedade,  já  que,  infelizmente,  o
cumprimento  voluntário  das  normas  sanitárias  não  tem  ocorrido
plenamente, interpretando-se qualquer autorização de funcionamento,
por grande parte da população, como simples retomada das atividades
regulares.

É  urgente  que  se  garanta  a  gestão  transparente  da  informação,
propiciando  amplo acesso  a  ela  e  sua  divulgação  (art.  6º,  I,  Lei  de
Acesso à Informação), bem como a proteção da informação, garantindo-
se sua disponibilidade, autenticidade e integridade (art. 6º, II, Lei de
Acesso à Informação).

Se,  por  um lado,  isso se mostra necessário  porque que os cidadãos
precisam estar cientes da gravidade da situação e passem a observar as
medidas  de  distanciamento  social,  também  é  um  imperativo  que
decorre  da  necessidade  de  que  o  Estado  cumpra  e  atue  de
acordo  com  seus  próprios  Decretos  (40.615/2020  e
40.636/2020) e compute apenas leitos efetivamente disponíveis
no cálculo daquilo que estabeleceu ser um dos fatores técnicos
considerados para a tomada de decisões acerca da suspensão e
retomada de atividades.

Cumpre recordar, mais uma vez, que a taxa de ocupação dos leitos é
um dos principais requisitos analisados pelo ente público para passagem
de fase no Sistema de Distanciamento Social Responsável - SDSR, que
integra o objeto desta demanda, nos termos do art. 8º, incisos I, II e III
do Decreto 40.615, de 15 de junho de 2020, bem como de seu art. 8º-A
e de seu Capítulo III-A, contendo os arts. 8º-B e 8º-C, inseridos pelo
Decreto  nº  40.636  de  29  de  julho  de  2020,  cuja  adequação  e
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eficiência (requisitos do ato administrativo),  são questionados
pelos Ministérios Públicos nessa demanda.

No  último  boletim  publicado  (08/03/2021)  em  seu  site  oficial
(https://todoscontraocorona.net.br/),  o  Estado  de  Sergipe  informou
que sua taxa de ocupação de UTI Adulta da Rede Pública (SUS)
era de 80%, e seguiu computando nesse cálculo 10 (dez) leitos de UTI
do  Hospital  Regional  de  Estância  que  estão,  em  realidade,
desativados, como não deixam dúvidas as imagens da estrutura
física  da  UTI  -  2  acima  inseridas,  o  Relatório  de  Inspeção
anexado, bem como a gravação disponibilizada no link acima já
informado (a partir do minuto 00:34:40).

O Código de Processo Civil garante a possibilidade de deferimento da
tutela provisória de urgência, desde que esteja comprovada a existência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300
do CPC.

Com  efeito,  o  exame  do  caso  em  tela  demonstra  que  estão
presentes  os  dois  requisitos:  a  probabilidade  do  direito  e  o
perigo  de  dano  ou  o  risco  ao  resultado  útil  do  processo,  já
que parte de seu objeto concerne à adequação e eficiência das
medidas  de  distanciamento  social  adotadas  pelo  ente
estadual, matéria esta que resta prejudicada por distorções no
cálculo da taxa de ocupação dos Leitos de UTI, um dos principais
requisitos  considerados  para  a  tomada  da  decisão  do  ente
público, nos termos do Decreto 40.615/2020, com as alterações
promovidas pelo Decreto 40.636/2020.

Juntaram documentos.

É o relatório. Decido. 

2. Fundamentação.

Conforme já assinalado na decisão proferida em 07/07/2020 (id.
4058500.3911323),  a  presente  Ação  Civil  Pública  pretende
assegurar que as medidas de flexibilização a serem tomadas pelo
Estado de Sergipe garantam aos sergipanos,  no mínimo, que as
unidades básicas de saúde e os leitos hospitalares, especialmente,
quanto à existência de leitos de UTI, estejam devidamente
equipados e com suporte humano para atendimento.  Nesse
ponto, transcrevo o pedido constante no item a.3 da peça inicial:

a.3) Ao Estado de Sergipe, que se ABSTENHA de autorizar atividades
não essenciais,  enquanto durar o Estado de Emergência  em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPIN) decorrente do coronavírus,
sem a observância das seguintes condicionantes: i) prévia apresentação
de  justificativa  técnica  fundamentada,  embasada  em  evidências
científicas  e  análises  sobre  as  informações  estratégicas  em
saúde no Estado de Sergipe, em especial decorrentes de testagem
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em massa  e  projeções  baseadas  em  estudos  de  cenário,  em  pleno
compromisso com o direito à informação e o dever de justificativa dos
atos  normativos  e  medidas  de  saúde;  ii)  estabelecimento  da
responsabilidade  das  empresas  que  não  seguirem  as  normas
sanitárias e o detalhamento de como será feita a fiscalização pelo
poder  público  para  assegurar  que  as  medidas  de  precaução  serão
cumpridas;  iii)  demonstração de que finalizou a  estruturação  dos
serviços  de  atenção  à  saúde  da  população  para  atender  à
demanda  Covid-19  em  seu  período  de  pico,  com  consequente
proteção do Sistema Único de Saúde, bem como o suprimento de
equipamentos  (leitos,  EPI,  respiradores  e  testes  laboratoriais)  e
equipes  de  saúde  (médicos,  enfermeiros,  demais  profissionais  de
saúde e outros) em quantitativo suficiente, conforme estudos de cenário
realizados, conforme estudos e cenários;

Na  referida  decisão,  com  esteio  nas  manifestações  prévias  do
Estado  de  Sergipe  e  da  União,  especificamente  em relação  aos
pedidos de tutela apresentados na peça inicial,  ressaltei que, na
primeira decisão proferida, os pedidos de tutela foram indeferidos
pela impossibilidade de o Poder Judiciário interferir, naquele
momento,  nas  políticas  públicas  de  enfrentamento  da
pandemia.

Como os novos pedidos apresentados pelos autores basearam-se
no  efetivo  número  de  leitos  de  UTI  disponíveis  e  em  pleno
funcionamento no Estado de Sergipe para  tratamento dos  casos
mais graves da Covid-19 apresentados pelo Estado, e considerando
que o sistema de saúde dava sinais de estar em seu limite, com a
taxa de ocupação dos leitos de UTI extremamente elevada, bem
assim que os  pedidos guardavam relação com os constantes no
item  "a.3",  "iii",  deferi  a  tutela  para  suspender  os  efeitos  da
Portaria nº 86/2020 que liberou as atividades previstas para a Fase
Bandeira Laranja.

Contra  a  decisão,  o  Estado  de  Sergipe  interpôs  Agravo  de
Instrumento  (proc.  0808511-74.2020.4.05.0000),  no  qual  o  DD.
Relator  fundamentou  o  seu  voto  nos  seguintes  termos  (id.
4050000.21667312):

[...]

13. Ocorre que, apesar de a taxa de ocupação pública adulto dos leitos
de  UTI  ter  sido  de  67,9%  em  23.06.2020,  conforme  boletim
epidemiológico  extraído  do  sítio  www.todoscontraocorona.net.br,
alimentado pelo Governo do Estado de Sergipe, a taxa de ocupação na
rede  privada  adulto  era  de  119,8%,  de  modo  que  não  se  pode
considerar  o  atendimento  do  requisito  estabelecido  pelo  decreto  em
comento em tal data.

14. Em que pese a alegação do Estado de Sergipe de que não teria
ingerência sobre os leitos de UTI da rede privada, o fato é que, diante
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do esgotamento de tais leitos, o público usuário do serviço hospitalar
privado terá de ser, necessariamente, redirecionado ao setor público, a
fim de atender os pacientes que necessitam de leitos de UTI.

15.  No  dia  26.06.2020,  a  taxa  de  ocupação  de  UTI  pública  adulto,
isoladamente,  já  passou  dos  70%,  atingindo  75,5%,  enquanto  que,
naquela data, a taxa de ocupação na rede privada era de 130,8%, não
tendo havido, desde então, redução significativa de tais índices, sendo
que, em conformidade com o boletim divulgado em 21.07.07, a taxa de
ocupação  da  rede  pública  estava  em  82,5% e  da  rede  privada  em
97,6%.

16. Dessa forma, verifica-se que a situação observada em 23.06.2020,
ainda que se considerando apenas os leitos disponíveis na rede pública,
como pretende o agravante, não mais subsiste, sendo que desde o dia
26.06.2020  a  taxa  de  ocupação  dos  leitos  de  UTI  da  rede  pública
ultrapassou os 70% fixados no Decreto nº 40.615, de 15 de junho de
2020,  sendo  que,  na  ata  de  reunião  do  COGERE  realizada  em
14.07.2020, não se fez menção às taxas de ocupação dos leitos de UTI,
apenas tendo se consignado que "as enfermarias e UTI's SUS mantém
ocupação média estável" (Id. 4050000.21552433).

17.  É  extreme  de  dúvidas,  como  já  mencionado,  que  compete  ao
COGERE a decisão sobre o enquadramento das atividades econômicas e
territórios  nas  fases  de  retomada,  sendo  que  o  próprio  instrumento
normativo que lhe confere tal atribuição traz os requisitos que devem
ser observados para a passagem/manutenção de cada fase, sendo que
para a primeira fase (Bandeira Laranja), exige-se que a proporção de
Leitos de UTI do Estado ocupados seja igual ou menor a 70% (setenta
por cento), estabelecendo, ainda, o mencionado decreto que "em todas
as  transições  de  fases,  além  dos  gatilhos  previstos  nos  incisos
anteriores, deverá o COGERE considerar em sua deliberação o número
de  pacientes  confirmados  em leitos  de  UTI's,  a  incidência  de  novos
casos  confirmados,  o  número  de  óbitos,  além de  outros  indicadores
complementares"  (art.  8º,  §  1º),  o  que,  prima  facie,  ainda  não  se
alcançou no território sergipano.

18. Ressalte-se que não pretende este Tribunal substituir a autoridade
administrativa em seu mister,  vez que a ela  compete estabelecer  os
regramentos  para  enfrentamento  da  pandemia,  como  já  salientado;
entretanto, uma vez estabelecidos tais regramentos, e verificado o seu
desatendimento, pode o Judiciário intervir para impor a observância das
normas fixadas pela própria autoridade administrativa, como ocorre in
casu.

19. Veja-se que a necessidade de que os leitos de UTI estejam com
ocupação inferior a 70% foi criada pelo próprio Decreto nº 40.615, de
15 de junho de 2020,  que  poderia,  inclusive,  ter  disposto  de forma
diversa sobre a matéria, e até não ter estabelecido tal critério, podendo,
ainda,  o  Governador  do  Estado  revogar  o  referido  normativo  ou  o
dispositivo  específico,  ou  atribuir-lhe  nova  redação,  determinando  a
observância a requisitos outros.

20. Não o tendo feito, no entanto, resta o Governo do Estado de Sergipe
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vinculado  às  normas  que  ele  próprio  editou,  enquanto  as  mesmas
estiverem vigentes, justificando-se a excepcional intervenção do Poder
Judiciário em tal seara, diante da violação vislumbrada.

21.  Entretanto,  há que se consignar  que o  critério  estabelecido pelo
Estado de Sergipe, relativamente à taxa de ocupação dos leitos de UTI,
não é absoluto, sendo possível dispor de forma diversa.

22. Tendo o Estado de Sergipe fixado o critério de taxa de ocupação dos
leitos  de  UTI  inferior  a  70% para  passagem para  a  fase  "Bandeira
Laranja",  constata-se  que  a  decisão  agravada,  tal  qual  a  presente,
apenas se limitou a dar cumprimento às normas editadas pelo próprio
Estado de Sergipe, não implicando retirada do controle do Executivo de
sua competência administrativa nem violação ao princípio da separação
dos poderes, estatuído no art. 2º da CF/88.

23. Não se vislumbra, assim, a presença do fumus boni iuris necessário
ao deferimento da tutela recursal liminar requestada, sendo dispensável
a análise do periculum in mora.

24.  Ante  o  exposto,  ausentes  os  requisitos  autorizadores,  indefiro  o
pedido de tutela recursal liminar, mantendo a decisão recorrida até o
julgamento do mérito deste recurso pela Turma Julgadora.

25. Saliente-se, por fim, que permanece com o Estado de Sergipe a
atribuição  de  analisar  a  questão  fática  e  enquadrá-la  nos  atos
normativos vigentes, diante das constantes alterações na situação da
pandemia naquele Estado, podendo, ainda, se assim considerar devido,
alterar os próprios critérios estabelecidos pelo Decreto nº 40.615, de 15
de  junho  de  2020,  para  flexibilização  do  distanciamento  social  e
reabertura de setores econômicos, não estando tais análises/alterações
normativas vedadas pela presente decisão.

26. Ciência imediata desta decisão à parte agravante,  bem como ao
Juízo de origem.

Pois bem. A situação ora apresentada pelos autores não diverge
da analisada na aludida decisão. Segundo os autores, os leitos de
UTI-Adulto informados nos boletins epidemiológicos emitidos pelo
Estado  de  Sergipe,  especificamente,  os disponibilizados  no
Hospital Regional de Estância, não retratam a realidade.

Alegam que, com base nas informações do boletim epidemiológico
do  dia  05/03/2021,  o  MPF  e  o  MPT  resolveram  promover  uma
fiscalização  in  loco  no  referido  hospital,  na  mesma  data,
devidamente  gravada  no  link  https://zoom.us/rec/share
/cE3OfpMPBhLpiLABqBHWpKZUmY31UQkV43pw7YsMOe8_j5GUbYm
q2_OfghLopKbp.b3PmCf2b9l8xRyuL?startTime=1614952849000.

Na  fiscalização,  foi  revelado  que  dos  20  leitos  de  UTI-Adultos,
citados diariamente nos boletins epidemiológicos, apenas 10 dos 12
existentes na UTI-1 estão ativos, em pleno funcionamento, e os da
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UTI-2, em um total de 8 leitos, apesar de devidamente equipados,
não estão disponíveis por falta de recursos humanos, em especial,
de profissionais médicos.

Durante  a  fiscalização,  que  contou  com  a  presença  de  alguns
profissionais de saúde, restou esclarecido que o não funcionamento
dos demais leitos decorre da ausência de profissionais da saúde,
especialmente  da  área  médica.  Além  disso,  não  foi  necessário
utilizar tais leitos, considerando que os ativos sempre se mostraram
suficientes mesmo nos momentos mais críticos da pandemia.

Atualmente,  todo  o  país  passa  por  um  momento  de  grandes
dificuldades,  especialmente,  pelo  colapso  das  redes  públicas  e
privadas dos Estados, não sendo diferente em nosso Estado.

Sergipe registrou aumento no número de casos e de ocupação de
leitos  de  UTI,  conforme  amplamente  divulgado  nos  diversos
veículos  de  imprensa,  inclusive  retratado  nos  boletins
epidemiológicos. Abaixo, transcrevo os dados referentes aos dias
01 a 09 de março:

Casos
Confirmados

Óbitos Taxa de ocupação de leitos de
UTI-Adulto  e  Leito
Clínico/Enfermaria

01/03 152.003 2.969 Rede pública (UTI): 58,8%

Rede pública (Enfermaria): 50,3%

Rede privada (UTI): 91,3%

Rede privada (Enfermaria):
107,1%

02/03 152.367 2.976 Rede pública (UTI): 63,0%

Rede pública (Enfermaria): 54,8%

Rede privada (UTI): 92,2%

Rede privada (Enfermaria): 96,8%

03/03 152.986 2.984 Rede pública (UTI): 63,6%

Rede pública (Enfermaria): 50,3%

Rede privada (UTI): 96,5%

Rede privada (Enfermaria): 94,4%
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04/03 153.482 2.993 Rede pública (UTI): 67,3%

Rede pública (Enfermaria): 62,4%

Rede privada (UTI): 97,8%

Rede privada (Enfermaria): 99,1%

05/03 154.031 3.003 Rede pública (UTI): 72,7%

Rede pública (Enfermaria): 62,4%

Rede privada (UTI): 95,9%

Rede  privada  (Enfermaria):
102,1%

06/03 154.175 3.013 Rede pública (UTI): 75.2%

Rede pública (Enfermaria): 59,9%

Rede privada (UTI): 94,5%

Rede privada (Enfermaria): 98,6%

07/03 155.384 3.023 Rede pública (UTI): 79,4%

Rede pública (Enfermaria): 61,5%

Rede privada (UTI): 91,3%

Rede  privada  (Enfermaria):
105,4%

08/03 156.109 3.032 Rede pública (UTI): 82,4%

Rede pública (Enfermaria): 63,5%

Rede privada (UTI): 104,0%

Rede  privada  (Enfermaria):
109,5%
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09/03 156.491 3.043 Rede pública (UTI): 76,1%

Rede pública (Enfermaria): 61,8%

Rede privada (UTI): 104,8%

Rede  privada  (Enfermaria):
113,4%

Tais dados confirmam o que vem acontecendo nos últimos dias: a
suspensão de atendimento em hospitais privados pela lotação total
dos leitos exclusivos para pacientes com COVID-19.

Ora,  se  não  há  vagas  na  rede  privada,  todas  as  pessoas,
indistintamente,  devem  ser  tratadas  na  rede  pública,  diante  da
universalidade de atendimento que é dado pelo SUS, ou seja, sem
distinções e restrições.

Assim, se o Estado de Sergipe divulga como disponível determinado
quantitativo de leitos de UTI-Adulto para tratamento adequado dos
cidadãos com Covid-19, tais leitos devem atender às necessidades,
ou seja, devem estar em pleno funcionamento, pois nada adianta
divulgar a existência de 20 leitos de UTI-Adultos em determinado
hospital, se desses leitos apenas 10 funcionam a contento.

No caso sob análise, no Hospital Regional de Estância, dos 20 leitos
disponíveis, apenas 10 estão em pleno funcionamento. Os demais,
por ausência de recursos humanos, em especial, de médicos, não
funcionam.  Assim,  se  os  10  leitos  de  UTI-Adulto  estiverem
ocupados, o referido hospital, embora tenha leitos equipados para
atendimento, não terá capacidade para absorver outros pacientes
em estado grave.

Os boletins epidemiológicos devem retratar essa realidade para que
os  cidadãos  tenham pleno  conhecimento  da  real  quantidade  de
leitos de UTI-Adultos, devidamente estruturados com equipamentos
e recursos humanos, estão disponíveis para atender efetivamente
quem deles precisar.

A forma como vem sendo publicado o boletim epidemiológico,  a
taxa de ocupação e os leitos disponíveis estão equivocados, e tais
dados  são  essenciais  para  a  mudança  ou  retroação  das  fases
estabelecidas  para  a  retomada  das  atividades  econômicas  no
Estado, conforme Decreto nº 40.615 de 15 de junho de 2020, arts.
8º-A ao 8º-C.

Além disso, causa nos cidadãos a impressão de que a estrutura
dada pelo Estado suporta o atendimento, pelo número de leitos de
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UTI-Adulto disponíveis na rede pública.

Assim, a divulgação correta dos leitos de UTI-Adulto disponíveis e
aptas ao atendimento  na rede pública  é  valiosa para  que todos
tenham  conhecimento  e  cumpram  as  regras  de  distanciamento
social, da utilização efetiva das máscaras de proteção, para evitar o
colapso de toda a rede de saúde.

3. Dispositivo.

De todo  o  exposto,  presentes  os  requisitos  da  probabilidade  do
direito e o perigo da demora, previstos no art. 300 do CPC, defiro
os pedidos ora apresentados para determinar ao Estado de
Sergipe, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no importe de R$ 200,00:

a) Que proceda à imediata correção das informações sobre o
número de leitos de UTI-Covid-19 adulto disponibilizados no
Hospital  Regional  de  Estância  divulgadas  no  panorama
assistencial do informe epidemiológico da Secretaria de Estado da
Saúde, bem como em todos os demais canais oficiais do Estado em
que  a  informação  seja  veiculada,  incluídas  redes
sociais oficiais,  para que sejam computados apenas aqueles
efetivamente  ativos  no  momento,  sendo  um  total  de  10
leitos na UTI-Covid - 1, uma vez que a UTI-Covid - 2, composta
por 8 leitos, se encontra desativada; que em caso de colocação em
efetivo  funcionamento  da  UTI  -  2,  o  Estado  proceda  à  sua
comprovação  documental  nesses  autos,  inclusive  mediante  a
juntada de fotografias e das respectivas escalas;

b) Que não contabilize no cálculo das taxas de ocupação de
leitos  de  UTI-Covid-19,  geral  e  da  rede  pública,  os  leitos
desativados  discriminados  no  item  "a",  corrigindo  as
informações  divulgadas  no  panorama  assistencial  do  informe
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, bem como em
todos os demais canais oficiais do Estado em que a informação seja
veiculada, incluídas redes socais oficiais.

Por fim, considerando que o pedido de habilitação requerido pelo
SINDUSCON foi indeferido no despacho proferido em 14/12/2020
(id. 4058500.4369949), não tendo até a presente data notícia de
qualquer  interposição  de  Agravo  ou  pedido  de  reconsideração,
excluir o referido sindicato da autuação do feito.

Intimar. Cumprir com urgência.

Telma Maria Santos Machado 

Juíza Federal
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