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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NATAL

SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

D E C I S Ã O

Autos nº 0800537-41.2020.8.20.5300.

Natureza do feito: Ação Civil Pública.

Promovente: Ministério Público Estadual - 62ª Promotoria Natal.

Promovido: Município do Natal/RN.

. COVID-19. AÇÃOTESTE RÁPIDO EM DRIVE THRU
CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA
DOS TESTES ATÉ A ADOÇÃO DE UMA SÉRIE DE
MEDIDAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º, DA
CRFB/1988. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. DEFERÊNCIA
DO PODER JUDICIÁRIO AOS PODERES EXECUTIVO E
LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
JURISDICIONAL APENAS EM HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS DE ESTADO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE
( ).   PRECEDENTES DO SUPREMOUNTERMASSVERBOT
TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
ILÍCITA NA HIPÓTESE. ESCOLHAS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS NÃO REVESTIDAS DE ILEGALIDADE.
ÂMBITO TÉCNICO. ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO
DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM A
INSUFICIÊNCIA DE TESTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.
 
 

- As escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que
não sejam revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas
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pelo Poder Judiciário (  AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Relª.In.
Minª. LAURITA VAZ, Superior Tribunal de Justiça – STJ,
unânime, j. 7/6/2017, DJe 20/6/2017).

 

Vistos.
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

NORTE, por intermédio da 62ª Promotoria da Comarca de Natal/RN, em desfavor do MUNICÍPIO DO
NATAL/RN, autuada sob o nº 0800537-41.2020.8.20.5300.

 
O alega, em suma: (i) as "testagens no sistema Drive Thru do Estádio Arena das Dunas

não observaram qualquer tipo de cadastramento/agendamento prévio, sendo a triagem realizada pelos
”;  (ii) "profissionais do Município, sob intensa pressão popular e exaustividade Prefeito desconsiderou as

orientações das equipes técnicas de vigilância e realizou a divulgação em mídia acerca da
disponibilização de testagem em massa, sem qualquer critério de agendamento ou triagem qualificada,

”;  (iii) a sistemática de  não seembora ciente do limitado número de testes adquiridos (20.000) drive thru
compatibiliza com os critérios de testagem, sobretudo considerando a alta margem de erro; (iv) "
inexistência ou oferta reduzida de testes rápidos nos serviços de saúde do Município de Natal, tanto para
profissionais quanto para pacientes, reclamações que continuaram sendo recebidas mesmo após a

”; (v) "aquisição dos testes rápidos diretamente pelo Município imprescindível que o paciente com
resultado positivo receba orientações criteriosas acerca dos cuidados que deve adotar, bem como se
proceda aos encaminhamentos necessários à rede de assistência para acompanhamento e tratamento
adequados, circunstância incompatível com o volume de exames que estava sendo realizado diariamente
no Estádio Arena das Dunas e que se pretende continuar a fazer a partir de amanhã no Estádio Nélio

".Dias, Zona Norte
 
Requer, em tutela de urgência, à suspensão, imediata, da realização de testagem rápida

  no formato  no Ginásio Nélio Dias,drive thru e em qualquer outro local, até que:
 

a) seja comprovado o abastecimento de todos os serviços de saúde (Hospitais;
Serviços de urgência/emergência, Unidades de pronto atendimento; Unidades
Básicas de Saúde e outros) com testes rápidos suficientes para testagem dos seus
profissionais e para atender a demanda diária de pacientes com suspeita de
COVID-19;
b) seja realizada avaliação epidemiológica dos resultados obtidos na testagem
rápida realizada entre os dias 16 e 19 de junho de 2020, no Estádio Arena das
Dunas;
c) sejam notificados no sistema e-sus todos os testes rápidos realizados no Estádio
Arena da Dunas;
d) seja construído planejamento para confirmação, atendimento e monitoramento
dos pacientes que realizaram os testes rápidos entre os dias 16 e 19 de junho de
2020, no Estádio Arena das Dunas e apresentaram algum resultado positivo;
e) seja implantando sistema de triagem qualificada com cadastramento prévio das
pessoas que se enquadrem na categoria de público-alvo e desejem realizar
testagem no sistema drive thru;

 
O Município do Natal/RN, após notificação, peticionou pleiteando o indeferimento do

pedido de tutela de urgência, argumentando que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no planejamento
de combate à pandemia, tampouco dimensionarem se tal ou qual medida é realmente factível/exequível.
(ID 57076003).

 
 

É  o  relatório.

 
D E C I D O   :
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Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de

urgência é necessário que estejam demonstrados elementos que evidenciem cumulativamente   a: (i)
probabilidade do direito e o   perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.(ii)

 
No caso vertente, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, o

pedido de tutela de urgência não merece ser acolhido, diante da ausência de probabilidade do direito.

Acerca do novo agente do coronavírus (Sars-Cov-2), classificado como uma pandemia
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não há necessidade de maiores digressões, considerando que
se trata de fato notório (art. 374, do Código de Processo Civil) a sua circulação em todos os continentes,
com milhões de casos confirmados e centenas de milhares de óbitos.

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), na data da prolação desta decisão, no

mundo, tem-se 9.413.289 casos confirmados do novo coronavírus, com 482.730 óbitos ( . <In
>). No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde ( . https://covid19.who.int/ In
), tem-se 1.228.114 casos confirmados, 54.971 óbitos e, no Rio Grande dohttps://covid.saude.gov.br/

Norte, por sua vez, 22.665 casos confirmados e 858 óbitos. No Município do Natal/RN, consoante dados
da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP) ( : ),In https://covid.lais.ufrn.br/#natal
8.773 casos confirmados, 328 óbitos.

 
A disseminação global da doença e o crescimento exponencial de casos, demonstra a

necessidade de atuação conjunta dos Poderes constituídos para o enfrentamento da pandemia do
COVID-19, cada um atuando em seu papel constitucional.

 
Neste período de pandemia decorrente do COVID-19, este Juízo de Fazenda Pública já

se manifestou reiteradamente acerca da necessidade da observância ao princípio da separação dos
poderes, devendo-se privilegiar a atuação do Poder Executivo na adoção de políticas públicas, sendo
excepcional a intervenção do Poder Judiciário:

 

PROCESSO DECISÃO

Ação Civil Pública nº
0818609-03.2020.8.20.5001

 do pedido de decretação imediata doIndeferimento
 pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e Lockdown

MUNICÍPIOS DO NATAL/RN, MOSSORÓ/RN,
PARNAMIRIM/RN, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN,
MACAÍBA/RN e EXTREMOZ/RN

Ação Civil Pública nº
0810952-10.2020.8.20.5001

 do pedido com determinação de fornecimento deDeferimento
Equipamentos de Proteção Individual (álcool em gel 70º,
luvas, máscaras ou outro meio de higienização e proteção
equivalente recomendado pela Organização Mundial da Saúde
ou Ministério da Saúde) aos Polícias Civis do Estado do Rio
Grande do Norte e Servidores Civis da Segurança Pública do
Rio Grande do Norte, respeitadas as orientações da Secretaria
de Estado da Saúde Pública (SESAP) quanto ao uso desses
equipamentos.

Ação Civil Pública nº
0811232-78.2020.8.20.5001

 do pedido com determinação que o Município doDeferimento
Natal/RN adquira e distribua para as unidades hospitalares de
saúde do Município do Natal os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s) e vestimentas (capotes e pijamas)
necessários para controle e prevenção do COVID-19, nos
termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
04/2020 (e suas atualizações) e Norma Regulamentadora Nº
32.
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Ação Civil Pública nº
0812322-24.2020.8.20.5001

 de pedido de autorização genérica para que osIndeferimento
enfermeiros possam não trabalhar caso não sejam fornecidos
EPIs, notadamente diante da preocupação das autoridades com
impacto significativo da pandemia nos hospitais,
sobrecarregando-os.

Ação Popular nº
0814947-31.2020.8.20.5001

 do pedido de suspensão da Coleta de PreçosIndeferimento
Emergencial nº 011/2020, que tem como objeto a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços
terceirizados para o Hospital de Campanha do Município do
Natal/RN para rede de combate à Pandemia do COVID-19.

Ação Civil Pública nº
0817145-41.2020.8.20.5001

 de pedido que o Estado do Rio Grande doIndeferimento
Norte se abstenha de impedir reuniões de pessoas ou de
pessoas em seus veículos, como carreatas, passeatas e
congêneres utilizando dos cuidados legais para não
disseminação do COVID-19.

Ação Civil Pública nº
0818755-44.2020.8.20.5001

 do pedido de suspensão da Portaria nºIndeferimento
407/2020-GADIR, do Diretor Geral do Departamento Estadual
de Trânsito do Rio Grande do Norte; e (ii) na exoneração do
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Rio
Grande do Norte.

Ação Civil Pública nº
0818885-34.2020.8.20.5001

 do pedido de suspensão do Memorando nºIndeferimento
120/2020/IDIARN – CAF/IDIARN – GABINETE/IDIARN –
DIRETOR; e Memorando 005/2020 – DIREÇÃO
GERAL/DISA

Tutela Antecipada Antecedente nº
0813084-40.2020.8.20.5001

 do pedido de (i) a isenção total,Indeferimento
compreendendo obrigações principais e acessórias, da
incidência do ISS sobre a prestação do serviço de transporte;
(ii) subsídio do serviço de transporte pelo demandado, no valor
equivalente a frustração de receitas apurada entre o resultado
da projeção financeira prevista nos estudos técnicos para o
cálculo tarifário do ano de 2020 elaborados pela STTU e o
resultado operacional do serviço encontrado pela STTU; e (iii)
restrição do uso da gratuidade do idoso e da meia-passagem
estudantil ao menos nos horários de pico e maior demanda das
05h às 09h e das 17h às 19h.

 
 
Em todos os casos apreciados, sempre restou registrado que a gestão de políticas

públicas não é função típica ou atípica do Poder Judiciário, além de decidir quais são as melhores medidas
a serem adotadas por outros Poderes, devendo-se intervir, tão somente, de forma excepcional, quando
esteja evidenciada a omissão ilícita que ocasione estado de proteção deficiente.

 
O Parquet, na exordial, apresenta os seguintes argumentos:
 

a) Os testes no sistema Drive Thru não observaram qualquer tipo de agendamento
prévio, sendo a triagem realizada pelos profissionais do Município, sob intensa
pressão popular e exaustividade, ocasionando, inclusive, a realização de testes em
pessoas que não enquadram no público alvo, sob a alegação de que já aguardavam
há várias horas na fila e não aceitariam deixar o local;
b) O Município realizou divulgação em mídia acerca da disponibilização de
testagem em massa, sem qualquer critério de agendamento ou triagem qualificada,
embora ciente do limitado número de testes adquiridos (20.000);
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c) Os testes rápidos apresentam margem de erro de 25%, de modo que os critérios
para testagem precisam ser cuidadosamente observados, já que, a depender da
data de aparecimento dos sistemas, o testes possui uma maior sensibilidade;
d) Insuficiência de testes rápidos nos serviços de saúde do Município de Natal,
tanto para profissionais quanto para pacientes;
e) A testagem, se feita de modo aleatório, em nada contribui para melhoria do
controle da doença e mais viola o que previsto pelo próprio gestor em seu Plano de
Contingência para enfrentamento à COVID 19;
f) A agilidade na realização do teste, aliado ao afastamento de número significativo
de profissionais de saúde, tem causado gargalo notificação, confirmação,
monitoramento e encerramento dos casos, etapas imprescindíveis para que se
tenha uma avaliação epidemiológica responsável, finalidade a que se presta a
testagem sorológica (teste rápido); 
g) É imprescindível que o paciente com resultado positivo receba orientações
criteriosas acerca dos cuidados que deve adotar, bem como se proceda aos
encaminhamentos necessários à rede de assistência para acompanhamento e
tratamento adequados. Em razão das extensas filas para realização dos testes, as
pessoas foram orientadas a esperar o resultado em casa, por meio de consulta a
sistema disponibilizado pela empresa contratada, criando para as equipes de saúde
um trabalho de busca ativa desses pacientes, o qual, certamente, em razão do
reduzido quadro de RH, não será realizado em tempo oportuno.
h) A finalidade do teste rápido é epidemiológica, de modo que não existe sentido na
realização dos testes sem uma paralela atividade de vigilância epidemiológica,
analisando o perfil das pessoas testadas, bairros de residência, profissionais etc, o
que não estaria sendo realizado pelo próprio volume de pessoas testadas.

 
O Município do Natal/RN, notificado para se manifestar acerca do pedido de tutela de

urgência, afirmou que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no planejamento de combate à pandemia,
tampouco dimensionar se tal ou qual medida é realmente factível/exequível.

 
No caso em disceptação, em análise perfunctória,adequada para o momento processual,

não se observa omissão normativa ou administrativa causadora de um estado de proteção deficiente (
), o que legitimaria a intervenção do Poder Judiciário.Untermassverbot
 
Os argumentos apresentados nos itens “ ” e ”, elencadosa”, “b”, “c”, “e”, “f”, “g “h

acima, se referem à escolha de política pública adotada pelo Poder Executivo, matéria esta inerente à
gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Natal/RN, estando a execução e planejamento dessas medidas
no âmbito dos limites técnicos do órgão.

 
Mesmo que haja discordância da forma como os testes estão sendo realizados,

ressalte-se que não cabe ao Estado-juiz, se não há ilegalidade ou inconstitucionalidade evidenciada,
intervir na esfera do Poder Executivo para decidir como devem ser executados os testes rápidos no
Município do Natal

 
A Corte Especial Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
 

  "as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam
 (revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário” In.

AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Rel. Min. LAURITA VAZ,   unânime, j.
7/6/2017, DJe 20/6/2017).

 
Na hipótese dos autos, neste momento processual, observa-se que o Ministério Público

não apontou a violação específica de nenhuma lei, de modo quanto aos mencionados pontos, inexistindo
ilegalidade ou divergência com as diretrizes constitucionais, não há que se falar em intervenção do Poder
Judiciário. Registre-se que, embora o Parquet mencione o direito fundamental à saúde, não apresenta, de
forma satisfatória, como esse estaria sendo violado pelas medidas adotadas pelo Município do Natal/RN.
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Oportuno consignar que, nos termos do art. 20, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, no âmbito judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão, devendo o Juízo “demonstrar a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma

”.administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas
 
O argumento apresentado no item “d” (insuficiência de testes rápidos nos serviços de

), por sua vez, possuisaúde do Município de Natal, tanto para profissionais quanto para pacientes
capacidade de, caso comprovado, demonstrar estado de proteção deficiente, já que, em tese, os
profissionais de saúde, os quais tem contato direto ou indireto com pacientes suspeitos ou com casos
confirmados do COVID-19, possuindo probabilidade de contágio significativamente maior do que a
população que está em isolamento, estariam sendo prejudicados.

 
Ocorre que, analisando o conjunto probatório, nenhum dos documentos colacionados

aponta a insuficiência de testes nos Serviços de Saúde do Município do Natal/RN, tanto para
profissionais, quanto para pacientes. Na Certidão (ID 56968164), inclusive, nas informações colhidas pelo

 acerca do atendimento das unidades municipais com relação ao COVID-19, não há qualquerParquet
reclamação no sentido de insuficiência de testes.

 
Desse modo, ausentes elementos comprobatórios mínimos, não se vislumbra

plausibilidade do direito invocado, notadamente considerando o significativo impacto que tal medida
pode ocasionar nas políticas públicas do Município.

 
 Posto isso e, por tudo mais que nos autos consta, INDEFIRO, por ausência de

probabilidade de direito (art. 300, do Código de Processo Civil), o pedido de tutela de urgência
consistente na suspensão, imediata, da realização de testagem rápida no formato  no Ginásiodrive thru
Nélio Dias, e em qualquer outro local, até que sejam adotadas uma série de medidas, formulado na AÇÃO
CIVIL PÚBLICA nº 0800537-41.2020.8.20.5300, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO GRANDE DO NORTE em desfavor do MUNICÍPIO DO NATAL/RN, ambos qualificados.  

 
Cite-se o demandado para, querendo, responder a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335

c/c 183, ambos, do Código de Processo Civil).  
 
Se alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, apresentar

documentos ou suscitar preliminares, intime-se a parte promovente para se manifestar no prazo de 15
(quinze) dias, conforme arts. 350 e 351, do Código de Processo Civil.

 
Após, conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

  Natal/RN, data registrada no sistema.

FRANCISCO SERÁPHICO DA NÓBREGA COUTINHO

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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