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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Tocantins

1ª Vara Federal Cível da SJTO

 

 

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1004314-07.2020.4.01.4300
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria)
POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL e outros
 

 

SENTENÇA

Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de antecipada em caráter
antecedente, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO TOCANTINS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em desfavor da UNIÃO e do ESTADO DO
TOCANTINS, objetivando, em suma, a regularização do abastecimento do estoque de todos os insumos
necessários para o funcionamento do Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO), notadamente de
Kits para extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo método de RT-PCR, bem como a
apresentação de plano de aquisição de insumos e comprovação dos meios de utilização para a referida
regularização.

Em síntese, extrai-se da exordial que:

a) foram instaurados pelos autores os Procedimentos Administrativos: MPF n°
1.36.000.000182/2020-62; MP-TO nº 2020.0001089; e PA-PROMO MPT nº 000046.2020.10.001/2, com o
objetivo de acompanhar e avaliar as medidas adotadas pelos órgãos públicos voltadas ao combate do
novo Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins;

b) em 18 de junho de 2020, foi expedida a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA nº 15 -
MPF/MP-TO/MPT, em decorrência de informações prestadas pelo LACEN/TO do aumento expressivo da
demanda de exames e da consequente necessidade de ampliação do número diário de análises
laboratoriais das amostras para testagem de SARS-Cov-2 pela metodologia RTPCR, circunstância que,
aliada à suspensão dos serviços de extração de RNA ofertados pelo Ministério da Saúde, resultou na
redução da capacidade de realização de testes e, consequentemente, na priorização de testagens a
óbitos e casos suspeitos, hospitalizados, para COVID-19;

) N d E l i LACEN/TO fi i d d b i
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c) em Nota de Esclarecimento, o LACEN/TO, confirmou a situação de desabastecimento
de Kits para a etapa de extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo método de RT-PCR, e a
priorização de testagens a óbitos e casos suspeitos, hospitalizados, para COVID-19;

d) em resposta à recomendação conjunta nº 15 - MPF/MP-TO/MPT, através do OFICIO
4639/2020/SES/GASEC, o Estado do Tocantins declarou que, com o desabastecimento dos insumos,
equipamentos e consumíveis necessários para a testagem da população tocantinense para a COVID-19,
com a realização de testes de RT-qPCR, “os critérios atuais as testagens são: 1) Pacientes
hospitalizados, na rede pública e privada, suspeitos para COVID-19; 2) Pacientes atendidos nas
Unidades de Pronto Atendimento do estado, sob suspeita de COVID-19; 3) Profissionais de saúde,
sintomáticos sob suspeita de COVID-19; 4) Profissionais da Segurança Pública, em atividade e
sintomáticos suspeitos da COVID-19; 5) Óbitos suspeitos para COVID-19”, informando, ao final, que a
Secretaria Estadual de Saúde (SES/TO) “está com um processo emergencial (SGD nº
2020/30550/003245) para aquisição dos itens que permitirão o retomada da confecção dos kits para as
coletas pela técnica de swabs combinados, além dos insumos e reagentes necessários para a fase
analítica dos exames de RTQPCR no LACEN/TO”;

e) contudo, a resposta apresentada pela SES/TO não está suficientemente esclarecida, ou
comprovada, a efetiva adoção pelo Estado do Tocantins de todas as providências possíveis, sob sua
responsabilidade, para garantir a regularidade do abastecimento em tela;

f) com decurso do tempo, o cenário de desabastecimento dos insumos, equipamentos e
consumíveis necessários para a testagem da população tocantinense para a COVID-19 pelo método RT-
qPCR tem se agravado, motivando o registro de notícias de fato perante o Ministério Público do Estado
do Tocantins, distribuídas à 27ª Promotoria de Justiça da Capital e processadas no bojo do Procedimento
Administrativo MP-TO nº 2020.0001089, contendo relato de situações em que a testagem deixou de ser
realizada em pessoas que buscaram atendimento nas unidades básicas de saúde;

g) o Ministério da Saúde informou, em 18/06/2020, que o Tocantins recebeu somente
73.304 (setenta e três mil, trezentos e quatro) testes PCR e 56.420 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e
vinte) testes rápidos para Coronavírus, e que esses montantes ou foram insuficientes ou estão em
contraste com as informações repassadas pelas autoridades estaduais;

h) a redução da capacidade de realização de testes tem sido o principal fator de
inviabilização da realização de testes em larga escala para a COVID-19 e, consequentemente, da
consecução de dados fidedignos;

i) o desabastecimento de insumos e reagentes necessários para a fase analítica dos
exames de RTQPCR no LACEN/TO, responsável pelo processamento dos exames de diagnóstico de
casos do novo Coronavírus em todo o território tocantinense, implica, no retardamento da divulgação dos
resultados dos testes laboratoriais, o que compromete a qualidade do atendimento aos pacientes com
sintomas associados à COVID-19, bem como o adequado acompanhamento da prevenção de contágio,
por meio do monitoramento de contactantes e, também, no aumento do risco de contaminação dos
profissionais do LACEN/TO, uma vez que a segunda fase da realização do exame, consubstanciada na
extração do RNA, tem sido efetuada de forma manual em razão da ausência de kits de extração de RNA
automatizada;

j) bl á i l ê i d l i fi iê i d d l
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j) a problemática em tela sugere a ocorrência de eventual ineficiência do ente estadual em
obter os insumos em referência, ou mesmo do mercado local em provê-los, bem como a existência de
evidências de que a União estaria omissa em oferecer assistência ao Estado nas referidas
circunstâncias.

Por sua vez, o despacho de ID 269284867 determinou a intimação, com urgência, das
partes requeridas para manifestarem-se no prazo de 72 (setenta e duas) horas acerca do pedido de
tutela de urgência, conforme assevera o art. 2° da Lei 8.437/1992.

Em seguida, a União manifestou-se em ID 271698431, aduzindo, em resumo, que:
compete aos Estados a gestão dos estoques e abastecimento dos outros insumos necessários ao
funcionamento dos LACENs;  não cabe ao Poder Judiciário definir a política pública a ser adotada, mas
sim ao poder público federal;  todos os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) dos 26 estados
e do Distrito Federal estão aptos a realizarem exames para o coronavírus como parte do esforço no
enfrentamento à doença; e que o Ministério da Saúde vem envidando todos os esforços possíveis no
combate à endemia, o que inclui a disponibilização de um quantitativo cada vez maior de testes.

Por seu turno, o Estado do Tocantins apresentou manifestação em ID 272014382,
alegando, em suma, o princípio da separação dos poderes; a necessidade de adoção de medidas
coordenada para o combate da pandemia; que tem buscado a autuação do necessário procedimento
para a compra dos insumos, objetivando ampliar a atividade laboratorial do LACEN/TO durante o período
da pandemia; bem como o óbice legal relativo à concessão de liminares em desfavor do ente público
demandado que esgote o objeto da ação.

 Decisão de ID 271996884 deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente,
para determinar, de forma solidária, que a União e o Estado do Tocantins:

a) comprovem nestes autos a regularização, no prazo de 05 (cinco) dias, do
abastecimento do estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento
do Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO), notadamente de Kits para
extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo método de RT-PCR;

b) apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, plano de aquisição dos insumos
necessários para os testes em referência (ou de alguma outra tecnologia
equivalente e/ou mais adequada) realizados pelo LACEN/TO, definindo a quem
caberá tal aquisição, de modo que tais insumos não faltem de  forma alguma no
atendimento dos pacientes que deles necessitem, em todo o Estado do Tocantins;

c) indique e comprove em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os meios
possíveis de que já se utilizaram ou estão a utilizar para regularizar o abastecimento
dos insumos para necessários à realização dos testes laboratoriais pelo LACEN/TO;

Após, a UNIÃO manifestou-se em evento de ID 277103857, comunicando acerca do
protocolo do agravo de instrumento (n° 1021819-10.2020.4.01.0000) interposto contra a referida decisão,
requerendo, assim, em juízo de retratação, a revogação da liminar. Subsidiariamente, pugnou para que
seja aumentado o prazo para cumprimento da determinação judicial, em prazo não inferior a 30 dias. 

Por conseguinte, foi mantida a decisão que deferiu da tutela antecipada requerida, bem
como indeferido os pedidos formulados pela União no evento de Id 277103857 (ID 282093378). 

O f di à i i i i l (ID 283 8 849) f l
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 Os autores ofereceram o aditamento à petição inicial (ID 283787849), com fulcro no art.
303, §1º, inc. I, do CPC, a fim de confirmar os seguintes pedidos de tutela final: a.1) regularizar o
abastecimento do estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central
do Tocantins (LACEN/TO), notadamente de Kits para extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo
método de RT-PCR; a.2) apresentar plano de aquisição dos insumos necessários para os testes em
referência (ou de alguma outra tecnologia equivalente e/ou mais adequada) realizados pelo LACEN/TO,
definindo a quem caberá tal aquisição, de modo que tais insumos não faltem de forma alguma no
atendimento dos pacientes que deles necessitem, em todo o Estado do Tocantins, e a.3) indicar e
comprovar em juízo todos os meios possíveis de que já se utilizaram ou estão a utilizar para regularizar o
abastecimento dos insumos para necessários à realização dos testes laboratoriais pelo LACEN/TO.

Em seguida, o ESTADO DO TOCANTINS manifestou-se no evento de ID 284994467,
noticiando  a adoção de medidas para o cumprimento da liminar proferida, juntando documentos,
requerendo a reconsideração da decisão de ID nº 271996884, de maneira a revogar tutela de urgência
concedida, ou, subsidiariamente, para que seja ampliado para 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para o
Estado do Tocantins regularizar as atividades do LACEN/TO, bem como para que seja relevada a
aplicação da multa diária arbitrada. 

A UNIÃO, por sua vez, manifestou-se no evento de ID 288513361, informando que
recebeu informações inconclusivas do Ministério da Saúde (DLOG), bem como requerendo que eventual
dilação de prazo e não aplicação da multa também seja estendida à União. 

Foi recebido aditamento à petição inicial, bem como restou determinada a citação dos
requeridos (ID 285725907).

Instados a manifestarem acerca do inteiro teor da manifestação do ESTADO DO
TOCANTINS (ID 284994467) e da UNIÃO (ID 288513361), os autores apresentaram manifestação em ID
293155881.

A seguir, a decisão de ID 295257868 indeferiu os pedidos formulados pelo Estado do
Tocantins e pela União Federal, bem como manteve a tutela urgência deferida, e a fixação das
astreintes.

A UNIÃO ofereceu contestação (ID 318370855), arguindo, em suma, acerca da atuação
Ente no enfrentamento da Covid-19/Coronavírus; que não cabe ao Poder Judiciário definir a política
pública a ser adotada, mas sim ao poder público federal; que, atualmente, a medida de isolamento já tem
sido recomendada para todas as pessoas que estejam sintomáticas, independentemente da realização
do teste; a necessidade de prévia avaliação dos lotes dos insumos diagnósticos pelo INCQS; e que,
atualmente, todos os Laboratórios Centrais de Saúde Pública(LACEN) dos 26 estados e do Distrito
Federal estão aptos a realizarem exames para o coronavírus como parte do esforço no enfrentamento à
doença.

Por sua vez, o ESTADO DO TOCANTINS contestou (ID 325978849), alegando, em
síntese: a inexistência de omissão estatal, que a Administração Estadual adotou as providências
necessárias para adquirir, via dispensa de licitação (PA nº 2020/30550/003245) 30.000 kits para extração
do material genético do SARS-Cov-2, bem como os demais insumos e reagentes necessários para o
regular funcionamento do LACEN/TO, e que tal aquisição buscou regularizar o funcionamento das
atividades do LACEN/TO por mais 90 (noventa) dias, considerando a média atual de 10.000 análises
laboratoriais/mês realizadas pela citada repartição pública no atual contexto epidemiológico. Além da

f id i i Ad i i E d l bé já i i i di á i li i
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referida aquisição, a Administração Estadual também já iniciou o procedimento necessário para licitar a
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que, no futuro, viabilizará a compra de todos os insumos e reagentes
que se fizerem necessários para o funcionamento do LACEN/TO, consoante se verifica pelo Termo de
Referência nº 20/2020/SES/SVPPS/DLCSP/GAL.

Ademais, sustentou que trata-se de impossibilidade fática de aquisição de bens e serviços
em larga escala, simplesmente porque inexiste disponibilidade no mercado para tanto; e que não há
justificativa razoável para a intervenção do Poder Judiciário na política pública hoje desenvolvida pelo
Estado do Tocantins para o controle da pandemia.

Os autores ofereceram réplica às contestações (ID 368363888).

É o relato do necessário. DECIDO.

De partida, verifico a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
regular do processo.  

Em não havendo questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação e
considerando o desinteresse e a desnecessidade de produção de outras provas, passo doravante ao
julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 

Conforme relatado, os autores buscam, com fulcro no art. 303, §1º, inc. I, do CPC, a
confirmação dos seguintes pedidos de tutela final: a.1) regularizar o abastecimento do estoque de todos
os insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO),
notadamente de Kits para extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo método de RT-PCR; a.2)
apresentar plano de aquisição dos insumos necessários para os testes em referência (ou de alguma
outra tecnologia equivalente e/ou mais adequada) realizados pelo LACEN/TO, definindo a quem caberá
tal aquisição, de modo que tais insumos não faltem de forma alguma no atendimento dos pacientes que
deles necessitem, em todo o Estado do Tocantins, e a.3) indicar e comprovar em juízo todos os meios
possíveis de que já se utilizaram ou estão a utilizar para regularizar o abastecimento dos insumos para
necessários à realização dos testes laboratoriais pelo LACEN/TO.

Por ocasião do provimento que apreciou o pedido de tutela de urgência, restou decidido
que: 

“Nos termos do art. 12, da Lei n.º 7.437/85, nas ações civis públicas, “poderá o juiz
conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
agravo”. Por sua vez, dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, que “a tutela
de urgência”, incluída a medida liminar pleiteada em Ação Civil Pública, “será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A tutela jurisdicional reivindicada busca, em suma, a regularização do
abastecimento do estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento
do Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO), notadamente de Kits para
extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo método de RT-PCR, a
apresentação de plano de aquisição de insumos, bem como a comprovação dos
meios de utilização para a referida regularização.

I i i l t i d i t é t t i d d i á l
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Inicialmente, impende registrar que é patente o perigo de dano irreparável
(periculum in mora) no processo em epígrafe, em virtude da grave e emergencial
situação de saúde pública provocada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), bem como como do iminente agravamento da epidemia no Estado do Tocantins
na hipótese de impossibilidade de realização de testes necessários para
identificação do referido patógeno, o que traduz em grave risco à saúde de toda a 
coletividade, inclusive dos profissionais da área da saúde.

Frise-se que o Congresso Nacional já reconheceu o estado de calamidade pública
no país com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de
março de 2020, consoante assevera o Decreto Legislativo n° 6 de 2020.

Ademais, é notória a preocupação da comunidade científica mundial com as ações
direcionadas à saúde, depois de declarada a transmissão sustentada ou comunitária
do novo Coronavírus (COVID-19) no país, consoante se observa exaustivamente
nos veículos de comunicação.

De igual modo, revela-se presente a probabilidade do direito invocado.

Explico.

O direito à saúde traduz-se em garantia fundamental de todo ser humano,
consoante destaca a Declaração Universal dos Humanos de 1948, artigo XXV,
possuindo caráter essencial e irrenunciável, pois está intrinsecamente ligado ao
direito à vida.

Sob o viés constitucional pátrio, o direito à saúde encontra-se positivado como
direito social fundamental (art. 6º). Adiante, a vigente Constituição Federal constitui
como dever do Estado garantir “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” (art. 196).

As ações e serviços de saúde ostentam relevância pública na Carta Magna de 1988
(art. 197), a qual ainda traz diversas normas gerais de financiamento e organização
do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de assegurar a efetividade do direito à
saúde, face a sua magnitude.

Nesse jaez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca que “o direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar –
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar” (RE
716.777/RS).

Por sua vez, a Lei n° 8.080/1990 cumpriu a finalidade de regular as ações e serviços
de saúde, dispondo acerca das condições para promoção, proteção e recuperação
da saúde, bem como a organização e funcionamento dos respectivos serviços,
destacando, mais uma vez, o papel garantidor do Estado na vertente do direito à
saúde, sobretudo no papel de reduzir os riscos de doenças:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O d d E t d d ti úd i t f l ã ã d
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§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Quanto à responsabilidade pelas ações de saúde, registre-se que o Supremo
Tribunal Federal, no (RE 855.178, Tema 793), assentou a tese de que os "entes da
federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (...)”, sem prejuízo
de compensação de eventual ônus financeiro suportado, conforme as regras de
repartição de competências.

Além do mais, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos Entes requeridos na
presente demanda (União e Estado do Tocantins), sobretudo em razão dos
primados da universalidade e da integralidade Sistema Único de Saúde, bem como
da exigência máxima de colaboração de todo o Estado no atual momento de grave 
crise epidemiológica, conforme exposto a seguir.

Pois bem.

A problemática trazida à baila traduz-se em crise de abastecimento dos insumos
indispensáveis à realização de testes para identificação do COVID-19 no
Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), responsável pelos
“diagnósticos laboratoriais de agravos de interesse de saúde pública, controle de
qualidade das análises de saúde pública realizados nos municípios, controle de
qualidade ambiental e de produtos, capacitação de profissionais multidisciplinares e
supervisão na rede estadual de laboratórios” (1).

Segundo os autores, “com decurso do tempo, o cenário de desabastecimento dos
insumos, equipamentos e consumíveis necessários para a testagem da população
tocantinense para a COVID-19 pelo método RT-qPCR tem se agravado, motivando
o registro de notícias de fato (docs. 11-14) perante o Ministério Público do Estado do
Tocantins, distribuídas à 27ª Promotoria de Justiça da Capital e processadas no bojo
do Procedimento Administrativo MP-TO nº 2020.0001089, contendo relato de
situações em que a testagem deixou de ser realizada em pessoas que buscaram
atendimento nas unidades básicas de saúde apresentando sintomas da COVID-19,
e até mesmo de uma criança que, segundo informações do seu genitor, teve contato
direto com a avó, diagnosticada com COVID-19.”

Em sequência, acrescentam que “a escassez desses insumos tem implicado não só
na redução da capacidade de processamento de testes, consoante informações
prestadas pelo LACEN/TO e pela SES/TO, mas também no aumento do risco de
contaminação dos profissionais do LACEN/TO, uma vez que a segunda fase da
realização do exame, consubstanciada na extração do RNA, tem sido efetuada de
forma manual em razão da ausência de kits de extração de RNA automatizada.”

Com efeito, o conjunto probatório acostado aos autos revela a verossimilhança da
narrativa autoral, especialmente os documentos integrantes dos Procedimentos
Administrativos: MPF n° 1.36.000.000182/2020-62 e MP-TO nº 2020.0001089, que
evidenciam irregularidades nas ações de saúde no âmbito do Estado do Tocantins,
consubstanciadas no desabastecimento de insumos necessários para testes de
verificação da COVID-19 no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins
(Lacen-TO).

N d Ofí i 36/2020/SES/SVS/DLCSP (ID 269222872) itid l
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Nessa senda, o Ofício 36/2020/SES/SVS/DLCSP (ID 269222872), emitido pela
própria diretoria do LACEN/TO, é capaz de demonstrar a ineficiência do entes
demandados em prestarem adequado serviço de saúde, porquanto revela a
insuficiência de insumos e equipamentos necessários para testagem da
população tocantinense, pelo método RT-PCR, além do aumento expressivo da
demanda de exames em razão da pandemia do COVID-19. 

Do citado ato de comunicação expedido pelo LACEN/TO, também é possível
constatar a suspensão do abastecimento da Rede de Laboratórios de Saúde
Pública pelo Ministério da Saúde/Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde
Pública (CGLAB), fato que aponta, prima facie, conduta omissiva da UNIÃO,
quanto ao dever de assistência à saúde ao Estado do Tocantins, ainda mais no atual
estado de pandemia.

Além do mais, o aludido documento aventa a possibilidade iminente, e drástica,
de interrupção na prestação dos serviços de diagnóstico laboratorial para os
casos suspeitos da COVID-19, no âmbito do Sistema de Saúde do Tocantins,
na hipótese de não aquisição de novos insumos e equipamentos solicitados para
realização dos testes.

Nessa perspectiva, verifica-se que a resposta da Secretaria da Saúde do Estado do
Tocantins à Recomendação Conjunta Nº 15 - MPF/MP-TO/MPT (ID 269222872)
coaduna com as informações firmadas pelo LACEN/TO, uma vez que também
aponta a necessidade de ampliação do número diário das análises laboratoriais das
amostras para COVID-19, pela metodologia RT-qPCR no LACEN/TO, bem como
relata a suspensão do abastecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública
pelo Ministério da Saúde / Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública
(CGLAB).

Some-se isso tudo a existência nos autos de diversas denúncias processadas no
bojo dos Procedimentos Administrativos MPF n° 1.36.000.000182/2020-62 e
MP-TO nº 2020.0001089, as quais indicam graves irregularidades no serviço de
saúde prestado no âmbito do Estado do Tocantins, como, por exemplo, o fato de
não realização de testes em pessoas com a apresentação de sintomas da
COVID-19 que buscaram atendimento no Sistema Único de Saúde.

Em síntese, o que se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, é um
nítido descompasso entre os entes requeridos em planejar e executar ações de
saúde pública, ao arrepio dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde,
especialmente no que concerne à “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” (art.7, II, da Lei 8.080/90).

Ressalte-se que, no atual momento, é inconcebível um desconcerto dos entes
políticos, quando caberia a estes atuarem de modo harmônico, articulado,
concentrando seus recursos para o efetivo desempenho das ações de saúde
pública, em todos os níveis de complexidade do sistema, em que pese as limitações
porventura existentes, segundo intelecção do supracitado comando legal.

Acrescente-se que a ausência de transparência e objetividade dos critérios
adotados pela política de saúde pública no âmbito do Estado do Tocantins, no
tocante ao combate à pandemia do COVID-19, inviabiliza o serviço de fiscalização
dos estoques de produtos e serviços indispensáveis à realização de testes no
laboratório central (LACEN/TO).

C d t li ã d t t d ifi ã i t
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Cumpre destacar que a realização de testes de verificação em pacientes com
suspeita da patologia (COVID-19) é de suma importância para o direcionamento das
ações voltadas ao combate da epidemia, sobretudo para que se evite o risco de
contaminação de outros pacientes e dos profissionais de saúde. 

Assim, como bem afirmou o parquet, a “aquisições desses insumos/equipamentos
são imprescindíveis para que seja possível a organização das atividades do LACEN,
sob pena de não poder ele exercer sua função de fornecimento de dados inclusive
para subsidiar a formulação das políticas de enfrentamento da pandemia ora em
curso, pela própria União e demais entes federados.”

Destarte, a ausência de realização de testes para verificação do patógeno (COVID-
19), em pacientes com suspeita de infecção, representa grave risco à saúde da
população tocantinense, pois, além de impedir o diagnóstico tempestivo, e evitar,
assim, graves sequelas e complicações à saúde do paciente, aumenta
sobremaneira o risco de contaminação da coletividade. 

De outra banda, é de bom alvitre ponderar que na hipótese de omissão,
irregularidade ou ineficiência da Administração Pública, em questão afeta ao direito
à saúde, ligada ao próprio direito fundamental à vida, cumprirá ao Poder Judiciário
velar pelos princípios e diretrizes do ordenamento jurídico vigente. Logo, a inércia do
Poder Público não pode ser justificada pela álea da conveniência e oportunidade,
nem tampouco com a autonomia de gestão no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Por esse ângulo, revela-se positiva e necessária a atuação do Poder Judiciário em
demandas desta natureza, como forma de efetivar a diretriz fundamental
estabelecida pelo Poder Constituinte, em atenção, sobretudo, ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5, XXXV, da CF), sem que haja
qualquer ofensa ao primado da separação de poderes.

Não há que se invocar, ainda, o fundamento da reserva do possível no caso em
epígrafe, com o fim se esquivar do dever constitucional imposto aos entes da
federação, mormente com a declaração de calamidade pública decorrente da
pandemia que aflige o país.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela relatoria do
eminente Ministro Celso de Mello, bem destaca que:

“a incumbência de fazer implementar políticas públicas fundadas na
Constituição poderá atribuir-se, ainda que excepcionalmente, ao Judiciário, se
e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direito
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional”

(...)

“a cláusula da reserva do possível - ressalvada a ocorrência de justo motivo
objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade
de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa,
puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (RE 488208/SC).
Destaquei.

P é á i lt i l ã l S t i d E t d d
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Por ora, é necessário ressaltar que a simples menção, pela Secretaria do Estado, de
que se encontra em curso um processo emergencial para aquisição de insumos não
tem o condão de exonerar a responsabilidade do Estado do Tocantins, pois não é
suficiente para comprovar a regularização do abastecimento do estoque de todos os
insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central do Tocantins
(LACEN/TO), bem como para que se garanta a continuidade de realização dos
testes.

Ademais, a hipótese de desabastecimento de insumos para realização de testes de
COVID-19, após decorridos mais de 100 (cem) dias da declaração de estado de
calamidade pública no país, apenas denota a falta de planejamento, estratégia e
critérios na condução da política sanitária pelos entes requeridos, ainda mais com a
franca ascensão de registros de infectados em todo o Estado do Tocantins.

Por outro lado, a mera informação acerca da disponibilização, em momento
pretérito, de determinado número de insumos para testes do COVID-19 não isenta,
por si só, o dever da União em garantir as ações voltadas à saúde pública no Estado
do Tocantins, tendo em vista o compromisso legal de redução de riscos de doenças
e assistência contínuas, tanto pela efetiva disponibilização de ações, quanto pela
fiscalização e monitoramento destas.

Neste ponto, cumpre ressaltar que o próprio Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo Coronavírus, do Centro de Operações de Emergência em
Saúde Pública (COE-COVID-19) (2), traz como medidas de resposta a vigilância, o
suporte laboratorial e as medidas de controle de infecção, trazendo dentre as
recomendações:

Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), conforme a definição de caso estabelecida, no devido
sistema de informação orientado pelo MS.    

Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o
aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de
saúde.

Em igual direção, a Lei nº 8.080/1990, ao destacar as competências da direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), traz um comando que se amolda
perfeitamente ao caso em tela, quando prevê 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 (SUS) ou que representem risco
de disseminação nacional.” (art. 16, parágrafo único)

Além de tudo, nos termos da Lei  nº 8.080/1990, compete à direção nacional do
Sistema Único da Saúde coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica, bem como prestar cooperação técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua
atuação institucional.

Nesse diapasão, revela-se absolutamente inescusável qualquer justificativa para a
não implementação plena e efetiva das ações relacionadas à saúde pública,
notadamente quanto à disponibilização de insumos e equipamentos necessários
para a testagem de SARS-Cov-2 pela metodologia RTPCR no âmbito do Laboratório
Central do Tocantins (LACEN/TO).

P d d i li t ã d t t l id ã t óbi
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Por derradeiro, saliento que a concessão da tutela requerida não encontra óbice na
vedação do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que trata da hipótese vedação de liminar
contra o Poder Público, pois se está diante de situação excepcional, intrínseca ao
próprio direito à vida, que conclama o deferimento de medidas voltadas ao
cumprimento de ações de saúde pública. Ademais, revelou-se demonstrado os
requisitos necessários ao seu deferimento.”

Acrescente-se que os requeridos não trouxeram aos autos elementos ou argumentos
capazes de refutar a situação de irregularidade nas ações de saúde no âmbito do Estado do Tocantins,
notadamente no desabastecimento de insumos necessários para a realização dos testes pelo método
RT-PCR no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), quando do ajuizamento da
presente ação.

Ao contrário, a situação de crise no funcionamento do Lacen-TO é corroborada pela
própria contestação do Estado do Tocantins, quando afirma que “(...) a União suspendeu o fornecimento
de Kits para extração do material genético do vírus, prejudicando, realmente, o planejamento então
estabelecido pela Secretaria de Saúde do Tocantins – SESAU/TO para o funcionamento do
LACEN/TO durante a pandemia, em especial no que se refere a tal insumo.” Destaquei.

Além disso, restou evidenciada a gritante discrepância entre os dados relativos aos testes
RT-PCR informadas como entregues ao Estado do Tocantins pela União e aqueles utilizados pelo
Estado, capaz de revelar o descompasso dos Entes demandados em planejar e executar as ações de
saúde pública, em plena vigência de estado de calamidade pública, revelando, ainda, a ausência de
transparência e objetividade nos critérios e recursos adotados no combate à pandemia no Estado do
Tocantins, o que, por consequência, resulta na inviabilidade da fiscalização dos referidos insumos.

 Nesse sentido, conforme destacado pelos autores na manifestação de ID 368363888, o
Relatório Situacional de Enfrentamento à COVID-19 pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins Nº
14 (ID 283787849), de 16 de julho de 2020, traz a informação do total de 26.441 amostras testadas,
enquanto, por outro lado, o Boletim Segov Municipal (ID 283787849) informa a entrega de 73.304 testes
RT-PCR pelo Governo Federal ao Estado do Tocantins, com referência a consulta realizada em 13 de
julho de 2020.

Ademais, impende salientar que, mesmo após o transcurso de tempo desde o
ajuizamento desta ação, a pandemia do COVID-19, infelizmente ainda perdura no Estado e em todo o
País, inclusive com um alto número de infectados e óbitos, situação que apenas acentua a
responsabilidade dos Entes requeridos e os seus respectivos gestores públicos.

Nessa toada, considerando que não surgiu qualquer elemento fático e/ou jurídico capaz
de contrariar as premissas fixadas na decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, mantenho o
mesmo entendimento, com fundamentação na motivação per relationem. 

DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Consoante já exposto em decisão anterior, ainda não há comprovação nestes autos do
integral cumprimento da medida liminar.

Assim, já restou decidido que as medidas adotadas pelo Estado do Tocantins,
especialmente a contração de empresa para a aquisição emergencial de 30.000 kits para extração do
material genético do SARS-Cov-2 e o início de procedimento de Ata de Registro de Preços, não são

fi i b i d d d i á i
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suficientes para comprovar o abastecimento do estoque de todos os insumos necessários para o
funcionamento do Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO), item “a” da tutela de urgência, nem
tampouco comprovar as demais determinações da ordem liminar.

Nesse diapasão, além de não restar comprovado sequer o recebimento do objeto
contratado (kits), o próprio Estado do Tocantins afirma, em sede de contestação, que “tal aquisição
buscou regularizar o funcionamento das atividades do LACEN/TO por mais 90 (noventa) dias”. Isto é, tal
contratação, por si só, não tem aptidão de promover a continuidade do abastecimento, especialmente
diante da persistência da atual crise sanitária.

De igual modo, restou asseverado na decisão retro, que “o procedimento de ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS não traz qualquer comprovação de aquisição imediata de insumos ao
LACEN/TO, nem tampouco tem o condão de garantir, por si só, a suficiência dos insumos necessários
para realização de testes.”

Outrossim, não há que se falar em comprovação de planejamento em curso para garantir
a regularidade das análises laboratoriais do SARS-Cov-2 pelo método de RT-PCR no âmbito do
LACEN/TO.

Além de tudo, a simples alegação de impossibilidade fática de aquisição de bens,
desacompanhadas de elementos que comprovem tal alegação, não são capazes de exonerar os Entes
do cumprimento da medida liminar, nem tampouco das astreintes já fixadas.

Dessa forma, conforme já exposto em decisão anterior, diante da não comprovação
do cumprimento da liminar, MANTENHO a multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência.

Noutro turno, DETERMINO a intimação do MPF para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
acoste aos autos as respostas dos ofícios mencionados na manifestação de ID 293155881, atinente à
atualização das informações sobre os níveis de testagem atualmente no LACEN-TO, razão pela qual
postergo a análise da quantificação da multa aplicada, bem como eventual majoração do valor da multa
diária já fixada, para a fase de cumprimento de sentença.

 De qualquer modo, cumpre ressaltar que a multa diária arbitrada encontra-se hígida,
e, portanto, aplicável aos Entes requeridos, nos termos fixados na decisão que deferiu a tutela de
urgência, cabendo aqueles comprovarem nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento do
provimento judicial liminar, sob pena de majoração da multa e responsabilização dos responsáveis
pelo descumprimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência, e JULGO PROCEDENTES OS
PEDIDOS, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para determinar, de forma
solidária, que a União e o Estado do Tocantins:

a) comprovem nestes autos a regularização, no prazo de 05 (cinco) dias, do
abastecimento do estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central
do Tocantins (LACEN/TO), notadamente de Kits para extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo
método de RT-PCR;

b) d 0 ( i ) di l d i i d i á i
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b) apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, plano de aquisição dos insumos necessários
para os testes em referência (ou de alguma outra tecnologia equivalente e/ou mais adequada) realizados
pelo LACEN/TO, definindo a quem caberá tal aquisição, de modo que tais insumos não faltem de forma
alguma no atendimento dos pacientes que deles necessitem, em todo o Estado do Tocantins;

c) indique e comprove em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os meios possíveis de
que já se utilizaram ou estão a utilizar para regularizar o abastecimento dos insumos para necessários à
realização dos testes laboratoriais pelo LACEN/TO;

Sem condenação em honorários ou custas (art. 18, Lei n.º 7.347/85).

PROVIDÊNCIAS DE IMPULSO PROCESSUAL 

A Secretaria da Primeira Vara Federal deverá adotar a(s) seguinte(s) providência(s): 

(a) Intimar as partes do inteiro teor desta sentença. 

(b) Intimar os demandados para comprovarem nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias,
o cumprimento integral do provimento judicial liminar, sob pena de majoração da multa já fixada e da
responsabilização dos responsáveis pelo descumprimento.

(c) Intimar o MPF para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos as respostas
dos ofícios mencionados na manifestação de ID 293155881, atinente à atualização das informações
sobre os níveis de testagem atualmente no LACEN-TO.

(d) Comunicar o relator do Agravo de Instrumento de n.1021819-10.2020.4.01.0000
acerca da prolação desta sentença.

(e) Aguardar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso voluntário,
observando-se que os prazos em favor do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda
Pública contam-se em dobro (art. 1.003, § 5.º, c/c arts. 180, 183 e 186, do CPC). 

(f) Interposto o recurso voluntário: 

(f.1) Intimar a parte ex adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, observando-se que os prazos em favor do Ministério Público, da Defensoria Pública e da
Fazenda Pública contam-se em dobro (art. 1.010, § 1.º, c/c arts. 180, 183 e 186, do CPC). 

(f.2) Findo o prazo, com ou sem contrarrazões, remeter os autos ao e. Tribunal Regional
Federal da 1.ª Região para processamento do recurso, independentemente de juízo de admissibilidade
(art. 1.010, § 3.º, do CPC). 

(g) Diante da ausência de recurso voluntário, encaminhem-se os autos à instância
revisora em razão da remessa necessária.

(e) Com o trânsito em julgado, intimar as partes, conferindo-lhes prazo comum de 5
(cinco) dias, e, não havendo novos requerimentos, arquivar o feito com as formalidades de estilo. 

Palmas/TO, data abaixo. 

( i d di i l )
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