
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

PROCESSO Nº 0801065-24.2021.4.05.8200

AUTORES: Ministério Público Federal - MPF, Ministério Público Estadual da Paraíba -
MPE e Ministério Público do Trabalho - MPT

RÉUS: Estado da Paraíba, Município de João Pessoa/PB e Hospital Nossa Senhora das
Neves S/A.

DECISÃO

Vistos etc.

Cuida-se de Tutela Antecipada Antecedente proposta pelo Ministério Público Federal -
MPF, Ministério Público Estadual da Paraíba - MPE e Ministério Público do Trabalho - MPT em face do
Estado da Paraíba, Município de João Pessoa/PB e Hospital Nossa Senhora das Neves S/A, objetivando,
em síntese, a disponibilização dos dados e informações relativos ao Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19, a limitação dos trabalhadores de saúde a serem vacinados, a garantia de
preferência dos idosos na ordem de vacinação e proibição da preterição destes em favor dos professores.

Para tanto, os demandantes listam os principais problemas verificados na campanha de
vacinação  referente  a  Covid-19,  quais  sejam:  a)  adoção  de  alguns  critérios  pontuais  exageradamente
amplos para definição de público prioritário, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e
pela Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, em desacordo com planos nacional e estadual de vacinação;
b) intenção manifestada pela Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba de alterar a ordem de prioridade
estabelecida em favor de idosos para antecipação de vacinação de professores, sem respaldo nos critérios
técnicos estabelecidos nos planos nacional e estadual; c) ausência de planejamento e controle mais estrito
de prioridades na ação de vacinação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa; d) falta de
transparência completa dos dados referentes à campanha de vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde
de  João  Pessoa  no  respectivo  portal  na  internet;  e)  inclusão  indevida  de  colaboradores  que  não  se
enquadrariam no conceito de trabalhadores prioritário pelo Hospital N. S. das Neves, além da suposta
recusa do referido hospital em fornecer documentos para auditoria e para os Ministérios Públicos relativos
às listas de prioridade que apresentou à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa.

Dito  isso,  pleiteiam  a  correção  dos  supostos  vícios  acima  indicados,  mediante  tutela
antecipada, inclusive com a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e de multa pessoal ao gestor
público.

Eis o breve relatório da hipótese em estudo. Passo a decidir.

Preliminarmente, é preciso se voltar para a análise da competência deste juízo, inclusive
em sede de plantão.

Ainda que seja respeitável o posicionamento de que o Ministério Público Federal - MPF
possui  atribuições  que  extrapolam  a  competência  da  Justiça  Federal  (artigos  37  e  39  do  Estatuto  do
Ministério  Público da  União)  e,  assim não haveria  impedimento para  a  sua  atuação perante a  Justiça

Estadual1, o fato é que o Supremo Tribunal Federal, pragmaticamente, tem entendido o Ministério Público
Federal é um órgão da União. Disso, a simples presença do Ministério Público Federal - MPF no polo ativo
ou passivo da ação é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal.

Precedente do Supremo Tribunal Federal2.

Ademais,  o  objeto  da  lide  é,  em  essência,  o  cumprimento  do  Plano  Nacional  de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, segundo o art. 3º
da Lei n.º 6.259/1975.

Por conseguinte, há aparente interesse da União, à medida que o bem jurídico objeto da
ação pertence à União, sequer sendo necessário se falar do argumento de que se utiliza verba federal no
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programa de vacinação, afinal, há uma completa ordenação de tarefas (e não se está a falar em desvio de
verbas públicas, a princípio, mas anomalias na execução das diretrizes nacionais apenas).

Admite-se, pois, a competência deste juízo, inclusive em regime de plantão, nos termos do
art. 1º da Resolução n.º 71 do CNJ/2009, pelo qual se insere no juízo plantonista apenas medidas cautelares
cíveis, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou cuja demora possa resultar risco
de grave prejuízo ou de difícil reparação.

Todavia, essa urgência só se justifica em relação a parte do pleito, posto que todos aqueles
pedidos direcionados em face do Hospital Nossa Senhora das Neves S/A, carecem da urgência plantonista.

Ora,  referido Hospital  Nossa  Senhora  das  Neves S/A,  após diversas  denúncias  graves
sobre equívocos dolosos e/ou culposos no procedimento da vacinação daquela unidade, teve a vacinação
suspensa. Os próprios demandantes confirmam isso, sem qualquer elemento indiciário da retomada da
vacinação naquele hospital!

Desta feita, por ora, deixa-se de reconhecer a urgência plantonista na análise de todos os
pleitos  relacionados  ao  demandando  Hospital  Nossa  Senhora  das  Neves  S/A  (com  exceção  da
impossibilidade  de  retomada imediata  da  vacinação  naquele  local),  cabendo ao  juízo  ordinário  a  sua
análise no expediente ordinário.

Com relação aos pleitos remanescentes, há nos autos e na impressa local3 informação da
chegada de mais de um lote da vacina em epígrafe, o que demanda uma rápida solução sobre diversos dos
pontos apresentados na inicial. A quantidade visivelmente insuficiente deste imunizante torna a situação
inegavelmente urgente, pois qualquer desvio de finalidade não pode ser reparado.

Nesse sentir, passa-se a analisar o pedido de tutela antecipada antecedente.

O CPC/2015 criou técnicas de sumarização, para que o custo da duração do processo seja
melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da

tutela da Justiça4.

Uma dessas opções legislativas foi fazer com que as tutelas correspondentes à antecipação
dos efeitos da tutela e às cautelares propriamente ditas passassem a ser exercidas por meio das técnicas
processuais  das tutelas provisórias (artigos  294 e  seguintes).  Outra opção,  que ora nos interessa,  foi  a
possibilidade de utilização da tutela antecipada em caráter antecedente, anterior ao próprio processo de
conhecimento ou executivo (art. 303, CPC).

É da natureza desta última espécie a sua análise anterior à formação da relação jurídica
processual de conhecimento ou de execução,  haja vista os atos a ele  referentes serem praticados antes
mesmo da citação do réu ou executado, permitindo-se, assim, de forma condicional, a solução do litígio
sem a manifestação da parte adversa.

Conclui-se,  pois,  que  o  julgador  deve  examinar  imediatamente  a  possibilidade  da
concessão da tutela, sem prévia consulta da parte adversa, excepcionando, justificadamente, a aplicação
genérica do art. 2º da Lei n.º 8.437/92. No mesmo sentido é o artigo 12 da Lei n.º 7.347/1985.

Dito isso, o instituto da tutela provisória (de urgência ou da evidência, conforme o caso) é
admissível quando nos autos houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC - tutela de urgência).

Para tratar do requisito urgência é preciso uma breve análise do tema em disceptação.

Segundo  o  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação  contra  a  Covid-19,
elaborado pelo Ministério da Saúde, o público-alvo do início da campanha (em face da limitação das doses
disponíveis  em  território  nacional)  compreende  pessoas  com  60  (sessenta)  anos  ou  mais,
institucionalizadas,  pessoas  com deficiência  institucionalizadas,  população  indígena vivendo em terras
indígenas e 34% dos trabalhadores de saúde.

E  num  conceito  de  prioridade  dentro  da  prioridade,  o  segundo  Informe  Técnico  do
Ministério da Saúde, emitido em 23.01.2021, orientou a seguinte priorização da categoria dos trabalhadores
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de saúde, nessa ordem: a) equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação; b)
trabalhadores  dos serviços de saúde públicos e  privados,  tanto da urgência  quanto da atenção básica,
envolvidos  diretamente  na  atenção/referência  para  os  casos  suspeitos  e  confirmados  de  Covid-19;  c)
demais trabalhadores da saúde.

A urgência deflui, em certa medida, da lei de mercado (oferta x procura). Há uma limitada
quantidade  de  doses  disponíveis  para  aplicação  imediata  versus  uma  demanda  imensamente  maior.
Qualquer desvio no cumprimento do plano nacional ou estadual, pode produzir  efeitos irreversíveis a
curto  prazo,  inclusive  com  o  aumento  de  mortes  da  população  justificadamente  eleita  pelos  poderes
públicos como mais vulnerável (e, portanto, preferencial).

A notícia da chegada de um novo lote de vacina, por sua vez, aumenta exponencialmente
essa urgência, aliado ao fundado temor da alteração dos grupos prioritários.

Demais disso, a falta de divulgação pormenorizada daqueles indivíduos já vacinados cria
um ambiente de insegurança e falta de transparência, fomentando a atuação desordenada de uma parcela
considerável da população.

Preenchido  o  requisito  da  urgência,  passa-se  a  analisar  a  plausibilidade  do  direito
invocado, ressaltando-se que a urgência da situação não pode, inarredavelmente, dispensar os requisitos
para  a  concessão  da  tutela  antecipatória,  sob  pena  de  se  voltar  apenas  para  o  perigo  da  demora,

esquecendo-se da verossimilhança (plausibilidade) do direito invocado5.

A  já  citada  Lei  n.º  6.259/75  dispõe  sobre  o  programa  nacional  de  imunização,  a  ser
elaborado pelo Ministério da Saúde (art. 3º). Em complemento a isso, o art. 13 da Medida Provisória n.º
1.026/2021  previu  expressamente  a  elaboração  de  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação
contra  a  Covid-19,  pelo  Ministério  da  Saúde,  como  autoridade  central  e  responsável  pelo  Programa
Nacional de Imunização (art. 13).

Os  vetores  do  plano  nacional  de  imunização  foram  seguidos  pelo  plano  estadual  da
Paraíba, onde se apresentou como população-alvo inicial os trabalhadores da saúde da linha de frente de
combate  à  doença,  idosos  acima  de  60  (sessenta)  anos  institucionalizados,  portadores  de  deficiência
institucionalizados e indígenas aldeados acima de 18 (dezoito) anos.

Esse foi o teor da Nota Técnica n.º 02, de 25 de janeiro de 2021, da Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, pela qual a primeira fase da vacinação,
em execução desde 19 de janeiro de 2021, contempla 34% dos trabalhadores da saúde, 100% das pessoas
com 60 (sessenta) ou mais institucionalizadas, 100% dos povos indígenas em terras indígenas e 100% das
pessoas com deficiência ou mais institucionalizadas.

Com a chegada de 36.000 (trinta e seis mil) doses da vacina de Oxford/AstraZeneca (que
permitiria alcançar mais 27% dos trabalhadores da saúde, a mesma Nota Técnica n.º 02, de 25 de janeiro de
2021, da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba tratou de
esmiuçar objetivos específicos em relação aos trabalhadores da saúde prioritários dessa segunda remessa,

quais sejam6:

"a) concluir a vacinação dos trabalhadores de saúde (profissionais de saúde) dos serviços
hospitalares de referência  Covid-19 que estão no Plano de Contingência Estadual  e/ou
Municipal, trabalhadores do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e Unidades de Pronto
Atendimento  (UPA),  caso  ainda  não  tenha  finalizado  esse  processo  com  as  doses  da
primeira  entrega,  sendo  que  a  vacina  nesse  momento  é  para  aqueles  envolvidos  na
assistência  ao  paciente  Covid-19  (médicos,  enfermeiros,  nutricionistas,  fisioterapeutas,
terapeutas  ocupacionais,  biomédicos,  farmacêuticos,  fonoaudiólogos,  psicólogos,
assistentes sociais e seus respectivos técnicos e auxiliares), bem como os trabalhadores de
apoio  do  setor  Covid-19  (ex.:  limpeza,  recepção,  maqueiro,  equipe  de  ambulâncias  e
segurança);

b) vacinar trabalhadores de saúde (profissionais de saúde) dos demais Hospitais Gerais
públicos, privados e filantrópicos que realizam atendimento aos pacientes com suspeita
e/ou  confirmação  de  Covid-19  (priorizando  os  trabalhadores  das  áreas  de  UTI,
emergência, unidades de internação de pacientes com Covid-19 e aqueles que realizam a
coleta de RT-PCR);
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c)  vacinar  os  trabalhadores  de  saúde  (profissionais  de  saúde)  que  realizam  coleta  e
processamento  das  amostras  dos  laboratórios  que  ofertam  o  exame  RT-PCR  para
Covid-19, bem como trabalhadores da área de transporte e recebimento das amostras;

d)  para  os  municípios  que  não  possuem  os  serviços  anteriormente  citados,  priorizar
vacinação  para  os  trabalhadores  da  saúde que  atendem pacientes  com Covid-19,  com
destaque  para  os  Centros  de  Atendimento  Covid-19,  as  Unidades  Básicas  de  Saúde e
demais serviços de referência para assistência e coleta de RT-PCR;

e) funcionários do sistema funerário,  profissionais do Serviço de Verificação de Óbito -
SVO,  profissionais  do  Instituto  de  Polícia  Científica  -  IPC  que  tenham  contato  com
cadáveres potencialmente contaminados, bem como os profissionais da vigilância à saúde
do município e estado;

f) profissionais da saúde dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD;

g)  as  demais  Unidades  Básicas  de  Saúde  do  município,  contemplando  todos  os
trabalhadores  da  unidade,  os  Agentes  de  Saúde  Comunitária  -  ACS  e  os  Agentes  de
Endemias - ACE;

h)  vacinar  os  demais  trabalhadores  da  Secretaria  Municipal  e  Estadual  de  Saúde,  a
exemplo de recepcionistas, coordenadores, setor de regulação, sistemas de informação,
planejamento, gestão, auxiliares de serviços gerais, motoristas etc.;

i) profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex.: cuidadores de idosos, doulas e
parteiras);

j)  profissionais da saúde dos serviços especializados, ambulatórios, clínicas, Hemorrede
Estadual e laboratórios da rede pública ou privada;

l)  acadêmicos em saúde e  estudantes  da  área técnica  da  saúde em estágio  hospitalar,
atenção básica, clínicas e laboratórios. ʺ

Os demandantes alegam que é preciso a limitação dessas hipóteses acima (em especial no
item h), alcançando apenas os trabalhadores de saúde com efetivo, necessário e frequente contato com
pacientes  ou  que  laborem  em  ambientes  onde  haja  atendimento  diuturno  de  pacientes  e  estejam
efetivamente expostos a risco compatível.

Com relação aos trabalhadores da saúde,  o segundo Informe Técnico do Ministério da
Saúde, emitido em 23.01.2021, indica, em seu Anexo 2, que:

"Trabalhadores  dos  serviços  de  saúde  são  todos  aqueles  que  atuam  em  espaços  e
estabelecimentos  de  assistência  e  vigilância  à  saúde,  sejam  eles  hospitais,  clínicas,
ambulatórios, laboratórios e outros locais.  Compreende tanto os profissionais da saúde
(ex.  médicos,  enfermeiros,  nutricionistas,  fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionais,
biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes
sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e
auxiliares),  quanto  os  trabalhadores  de  apoio  (ex.  recepcionistas,  seguranças,
trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros),
ou  seja,  todos  aqueles  que  trabalham  nos  serviços  de  saúde.  Inclui-se  ainda  aqueles
profissionais  que  atuam  em  cuidados  domiciliares  (ex.  cuidadores  de  idosos,
doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com
cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos
em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica,
clínicas e laboratóriosʺ.

O item h foi impugnado pelos autores justamente pela definição acima, a qual, embora
carregue uma certa dose de indeterminação, certamente não acolhe eventuais abusos interpretativos.

E, por mais que se tenha ressalvas em implantar um plano de imunização pelo judiciário
(o que não será feito, adiante-se), é patente que os trabalhadores da Secretaria Municipal e Estadual de
Saúde (como recepcionistas,  coordenadores,  setor de regulação,  sistemas de informação,  planejamento,
gestão, auxiliares de serviços gerais, motoristas, etc.) não possuem contato ordinário com paciente, não
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realizam atendimento aos pacientes com suspeita e/ou confirmação Covid-19, nem o serviço de apoio a tais
casos.

A apressada equiparação feita pelo item h da Nota Técnica n.º 02, de 25 de janeiro de 2021,
da Gerência  Executiva  de Vigilância  em Saúde da  Secretaria  Estadual  de  Saúde da  Paraíba,  cria  uma
preferência injustificável para os setores administrativos das secretarias de saúde estadual e municipal da
capital.

Não se desconhece o papel relevante de todo o aparato administrativo dessas secretarias,
afinal,  a atividade-fim só pode ser levada a cabo com o suporte administrativo preciso e presente.  No
entanto, entende-se que há duas espécies de atividade-meio, quais sejam: atividade-meio estrita - aquela
que  é  intimamente  relacionada  à  atividade  fim,  como  a  atuação  de  motoristas  de  ambulâncias,  por
exemplo; e atividade-meio lato sensu - relacionada apenas mediatamente à atividade-fim, como ocorre
com o setor de recursos humanos de uma secretaria de saúde, por exemplo.

Com isso, afasta-se a preferência exposta no item h, à medida que os profissionais dessa
hipótese se enquadram tão somente em atividade meio lato sensu.

Lado outro, prosseguir nessa injustificada seletividade preferencial iniciará uma disputa
sem fim sobre quais os serviços mais essenciais ou não.

Saliente-se  que o plano nacional  e  estadual  não se  fixam na essencialidade do serviço
desempenhado para a ordem de preferência na vacinação, mas sobretudo em dados estatísticos (grupos
com  maior  mortalidade)  e  na  maior  exposição  a  pessoas  infectadas  por  necessidade  do  serviço
(profissionais  da  saúde  que  atuam  diretamente  no  tratamento  de  pacientes).  Logo,  apenas  aqueles
profissionais da saúde que atuam na atividade-fim e na atividade-meio estrita é que podem ser incluídos
nessa fase inicial da imunização, por necessidade do serviço (que não é, necessariamente, o mesmo que
essencialidade social do serviço).

Houve,  pois,  aparente distorção na implementação do plano nacional de vacinação no
Estado da Paraíba, onde a adoção de um conceito elastecido de trabalhadores de saúde viola as diretrizes
técnicas do órgão central, de natureza inegavelmente técnicas.

Com o mesmo fundamento, passa-se a analisar a possível preferência para os professores
do ensino infantil e fundamental, anunciada em meios de comunicação pelo Secretário Estadual de Saúde.

Ainda  que  não  haja  provas  palpáveis  dessa  reorientação  nos  grupos  prioritários,  há
reunião pública onde o referido secretário de estado admite o desejo de incluir, em lote que chegará hoje
ou amanhã, os professores, visando a retomada das aulas presenciais. Eis um trecho da reunião ordinária
da  Comissão  de  Intergestores  Bipartite  (CIB),  ocorrida  em  02  de  fevereiro  de  2021
(hTps://www.youtube.com/watch?v=0hcLE4dj2hM&feature=youtu.be):

GERALDO MEDEIROS - Então, eu gostaria, se fosse possível, incluir como pauta extra
para apreciação do plenário a possibilidade de nós incluirmos, já nesse próximo lote que
deve  chegar  sexta  ou  sábado,  esse  seguimento  de  professores  que  iniciarão  as  aulas
presenciais do Ensino Infantil e Fundamental I em 1º de março.

Mais uma vez, ainda que teoricamente possível, a proposta de ajuste na implementação do
plano nacional de vacinação carece, neste instante, de justificativa técnica para tanto.

A  primeira  fase  de  imunização  deve  contemplar  os  grupos  de  maior  risco  para
agravamento,  além  dos  trabalhadores  de  saúde  (para  proteção  da  força  de  trabalho  no  combate  à
pandemia). Como bem-dito na inicial, justificar-se-ia a alteração dessa ordem, por exemplo, se a taxa de

mortalidade dos professores estivesse maior do que a dos idosos, o que não foi feito7.

Desta  feita,  deve-se  afastar,  por  ora,  a  possibilidade  de  antecipação  de  vacinação  de
professores, mantida a destinação prioritária de doses para idosos e profissionais da saúde na ordem já
prevista nos pertinentes planos nacional e estadual.

Prosseguindo, volta-se para a execução da vacinação no Município de João Pessoa.
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Segundo a inicial, o Município de João Pessoa teria julgado pertinente vacinar todos os
trabalhadores  da  saúde  dos  estabelecimentos  de  saúde  que  sejam  referências  para  o  atendimento  de
pacientes infectados pela  Covid-19,  em razão do compartilhamento de espaços comuns,  a  exemplo de
refeitórios e elevadores. Por igual, ele teria adotado similar postura em relação a hospitais que não são
referência para atendimento à Covid-10, o que teria ocasionando um volumoso público de funcionários de
setores que não configuram exatamente a referida linha de frente.

O Município de João Pessoa, por meio de sua secretaria de saúde, também teria deixado a
cargo de cada Hospital, mesmo os privados, fazer a identificação do respectivo grupo prioritário, sendo
que, no caso do Hospital N. S. das Neves S/A, teriam sido incluídos na lista trabalhadores eventuais, cuja
presença não é necessária no ambiente hospitalar, além de trabalhadores que laboravam em prédio anexo.

Com isso, haveria uma culpa grave/dolo eventual nos eventuais excessos ocorridos nos
locais de vacinação.

Por  sua  vez,  a  justificativa  do  Município  de  João  Pessoa  para  essa  conduta  seria  a
inconveniência de se promover mais de uma visita a hospitais e eventualmente haver confusão entre tipos
de vacinas diferentes (preferindo-se uma única vacinação em todo o hospital), assim como a urgência da
realização da vacinação, dispensando-se prévia inspeção dos hospitais e mínima verificação de condições
de risco para seleção de público prioritário.

Ao contrário, o mesmo poder público municipal, em relação aos trabalhadores de saúde
de outros  estabelecimentos  de  saúde  (clínicas  e  consultórios  privados,  laboratórios  etc),  informou  aos
demandantes que pretende averiguar os que efetivamente se enquadram em condições de risco, diante da
escassez de doses restantes, não descartando a vacinação parcial dos estabelecimentos.

Tudo isso, numa aparente extrapolação da autonomia municipal para definir quem será
vacinado.

No entanto,  em juízo sumário,  não há  como exigir  que  o  Município  realize  o  devido
planejamento  com  prévia  verificação  in  loco,  para  identificação  dos  serviços  e  o  levantamento  do
quantitativo dos trabalhadores de saúde envolvidos ou não na resposta pandêmica nos diferentes níveis de
complexidade da rede de saúde, para que se evite burla aos critérios estabelecidos e se otimize a utilização
das escassas doses ainda disponíveis.

A medida almejada, ainda que desejável, exige tempo de implementação, o que atrasaria o
desenvolvimento da vacinação.

A descentralização do processo imunológico carece de confiança nos membros da equipe
executória,  os  quais  devem  obedecer  às  diretrizes  do  Plano  Nacional  de  Imunização,  e  ser
responsabilizados posteriormente por eventuais excessos.

Nesse norte, é razoável a exigência de documento que comprove a vinculação ativa do
trabalhador  com  o serviço de  saúde  ou apresentação  de  declaração emitida  pelo  serviço  de  saúde,  à
medida que esse item não demanda relevante atraso na vacinação, além de permitir a apuração precisa de
ulterior responsabilidade administrativa (do poder público e do servidor), civil e criminal de pessoas que
conseguiram ser indevidamente vacinadas.

De igual monta, o termo de responsabilidade dos entes privados quanto ao fornecimento
de listas  de  prioridade  é  solução também razoável,  inclusive  com  rotina  de  auditoria,  ainda  que por
amostragem  (sem  prejuízo  da  apuração  de  denúncias)  para  fins  de  checagem,  a  posteriori,  da
confiabilidade das referidas listas.

Noutra  banda,  a  minoração de  eventuais  equívocos,  fraudes  e  abusos  no processo  de
imunização certamente passa por uma maior transparência de tais dados.

A respeito,  a  fiscalização  do  cumprimento  dos  planos  propostos,  pelo  poder  público,
imprensa e toda a população em geral, é condicionada ao acesso efetivo a todos os dados de vacinação,
sobretudo pelo Portal da Transparência.

A Medida Provisória n.º 1.026/2021 estabeleceu expressamente o dever de registro célere
das  informações  nos  sistemas  do  Ministério  da  Saúde,  fixando  a  necessidade  de  registro  diário  e
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individualizado. Excepcionalmente, na hipótese de alimentação off-line, concedeu-se o prazo de 48 horas
para alimentação dos sistemas do Ministério da Saúde (art. 15).

Numa  rápida  consulta  ao  portal  de  transparência  do  Município  de  João  Pessoa/PB
(hTps://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/covid-vacinacao/lista)  tem-se  uma  omissão  quanto  ao
setor/categoria/função do beneficiário da vacinação, o que torna a verificação do cumprimento das ordens
previstas (e imediata apuração de equívocos, erros ou fraudes) demasiadamente complicada. A lista de
vacinados também não indica a data da imunização, o responsável pelo procedimento, nem o local do
evento,  o  que igualmente dificulta a fiscalização.  Tais  informações são essenciais  e  possíveis de serem
disponibilizadas, seguindo o art. 11, II, b, Lei n.º 13.709/2018.

Logo,  é  crível  que  estabelecimentos  de  saúde  públicos  ou  privados  providenciem  o
registro de vacinação, sendo que a transferência de dados deve ocorrer diariamente para a base nacional de
imunização,  ou,  na pior  das  hipóteses,  no prazo máximo de 48 horas,  garantindo-se,  assim,  o  efetivo
controle social.

As denúncias que já se avolumam sobre o tema provavelmente seriam maiores e mais
facilmente detectáveis se o acesso à informação fosse efetivo. Aqui, é razoável, por outro lado, a concessão
de um prazo inicial de 03 (três) dias para o cumprimento dessa medida, afinal, a estrutura, atualmente
ineficiente, carece de urgente reordenação pelo poder público.

Saliente-se,  por oportuno,  que o Supremo Tribunal  Federal  já decidiu que a  vacinação
obrigatória não contempla a imunização forçada, porquanto ela é levada a efeito por meio de medidas

indiretas, como a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares8. Tais
medidas  só  poderão  se  implementadas,  num  passo  seguinte,  com  amplo  e  atualizado  conhecimento
daqueles  já  imunizados,  razão  pela  qual  a  divulgação  desses  dados  favorece  inclusive  os  próprios
imunizados (evitando, por tabela, denúncias indevidas e embasadas em informações insuficientes).

Quanto  ao  Hospital  Nossa  Senhora  das  Neves  S/A,  a  única  medida  a  ser  tomada,
precariamente, possui natureza inibitória e essencialmente cautelar.

Assim, os diversos escândalos anunciados,  onde se relata suposta vacinação de artista,
profissionais da área meio lato sensu, proprietários do hospital etc, recomendam a necessidade de prévia
comunicação deste juízo, com a antecedência necessária, para que o Judiciário possa avaliar a retomada ou
não desse procedimento.

E isso deflui de informações, em procedimento administrativo instaurado no Ministério
Público Estadual,  onde os  administradores  do referido hospital  pontuam o interesse em tal  retomada,
existindo  inclusive  requerimento  formal  nesse  sentido,  conforme  informação  fornecida  por
videoconferência realizada com os Ministério Público Federal - MPF nesta manhã de sábado.

Por fim, deve-se garantir a efetividade dessas decisões, seja por multa ao ente público9,

seja  por multa  pessoal  ao gestor  público10  (art.  139,  IV,  CPC),  sem prejuízo da apuração  de  eventual
conduta de improbidade administrativa (art. 11, II, Lei n.º 8.429/92).

Diante desse cenário, reconheço a parcial falta de competência desse juízo plantonista,
em  relação à  apreciação  dos  pedidos  de  informações  e  produção  antecipada  de  provas  em  face  do
demandando Hospital Nossa Senhora das Neves S/A, cabendo ao juízo ordinário do feito decidir sobre o
tema. Com relação aos pleitos remanescentes, concedo parcialmente a antecipação de tutela requerida,
para: 1) determinar que o Estado da Paraíba se abstenha de vacinar os demais trabalhadores da Secretaria
Estadual  de  Saúde,  a  exemplo  de  recepcionistas,  coordenadores,  setor  de  regulação,  sistemas  de
informação, planejamento, gestão, auxiliares de serviços gerais, motoristas, etc, sob pena de multa pessoal
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  em desfavor do Secretário de Saúde do Estado da Paraíba, por cada
descumprimento;  1.1)  em caso  de  reiterado  descumprimento  da  determinação  do  item 1  (mais  de  10
descumprimentos), determina-se que se realize bloqueio judicial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em
verbas públicas do Estado da Paraíba, via Sisbajud, por cada idoso que for diagnosticado por Covid-19 e
vier a falecer sem ter sido imunizado, a contar desta data; 2) determinar que o Estado da Paraíba  se
abstenha de vacinar os professores do ensino infantil e fundamental antes de concluída a imunização do
grupo prioritário dos idosos e dos profissionais da saúde, tal qual consta no plano nacional de imunização,
sob pena de multa pessoal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em desfavor do Secretário de Saúde do Estado
da Paraíba,  por  cada  descumprimento;  3)  determinar  que  o  Município  de  João Pessoa/PB,  no  prazo
máximo de 03 dias corridos, disponibilize, em site específico (ou aba específica no Portal de Transparência

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpb.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

7 of 10 06/02/2021 12:04



da Vacinação Covid-19),  os  dados e  informações relativos  ao Plano Nacional  de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19, em especial a relação de nomes,  datas e locais da imunização,  com CPF
(parcialmente encoberto), cargo, função e setor de trabalho, com identificação do grupo prioritário a que
pertencem as pessoas já vacinadas, data da vacinação, número de lote da vacina aplicada, bem como o
agente público responsável pela vacinação, com alimentação das informações em no máximo 48 horas, sob
pena multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir em desfavor do Município de João Pessoa, até
o limite global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), após o que passará a incidir multa pessoal e diária,
em desfavor do Secretário de Saúde do Município de João Pessoa/PB, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais); 4) determinar que o Município de João Pessoa/PB se abstenha de vacinar os demais trabalhadores
da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  a  exemplo  de  recepcionistas,  coordenadores,  setor  de  regulação,
sistemas de informação, planejamento, gestão, auxiliares de serviços gerais, motoristas, etc, sob pena de
multa pessoal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em desfavor do Secretário de Saúde do Município de João
Pessoa/PB, por cada descumprimento; 4.1) em caso de reiterado descumprimento da determinação do item
4  (mais  de  10  descumprimentos),  determina-se  que  se  realize  do  bloqueio  judicial  de  R$  300.000,00
(trezentos mil reais) em verbas públicas do Município de João Pessoa, via SisbaJud, por cada idoso que for
diagnosticado por Covid-19, e vier a falecer sem ter sido imunizado; 5) determinar que o Município de
João Pessoa/PB passe a exigir, imediatamente, documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador
com o serviço de saúde ou a apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde, para que se evite
burla aos critérios estabelecidos e se permita a pronta responsabilização de todos os envolvidos em tais
eventos;  6)  determinar  que  o  Município  de João  Pessoa/PB passe  a  exigir,  imediatamente,  termo de
responsabilidade  dos  entes  privados  quanto  ao  fornecimento  de  listas  de  prioridade,  com  adoção  de
auditorias constantes (no prazo máximo de 03 dias), ainda que por amostragem (sem prejuízo da apuração
de denúncias) para fins de checagem, a posteriori, da confiabilidade das referidas listas, e para verificação
de critérios de priorização de imunização aplicados pelo Município e demais entes públicos ou privados
responsáveis; 7) determinar que o Município de João Pessoa/PB apresente, no prazo de 03 (três) dias,
cronograma  de  vacinação  de  idosos na  capital,  com  datas  previstas  de  início  e  término, bem  como
planejamento  e  critérios  definidos  para  sua implementação  nesse  intervalo,  dando-lhe  imediato
cumprimento e comprovando o seu início e atual estágio de implementação; 8) determinar, cautelarmente,
que o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB comuniquem a este juízo, com a antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas, eventual decisão administrativa de retomar o processo de vacinação
no  Hospital  Nossa  Senhora  das  Neves  S/A,  destacando-se  que  o  descumprimento  da  medida  acima,
importará  em incidência  de  multa  de  R$500.000,00  (quinhentos  mil  reais),  a  ser  custeada  pelo  Poder
Público que emitir referida autorização; 8.1) determinar, cautelarmente, que o Hospital Nossa Senhora
das Neves S/A não retome o procedimento de imunização da Covid-19 naquele hospital, sem comunicação
prévia a este juízo, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena do imediato bloqueio
judicial de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser efetivado Sisbajud, a título de multa a referida
pessoa jurídica de direito privado, sem prejuízo de analise de configuração de crime de desobediência
pelos administradores/proprietários do referido hospital.

Intime-se,  com urgência,  por Oficial  plantonista,  observadas as medidas sanitárias,  o
Estado  da  Paraíba,  o  Município  de  João  Pessoa  e  o  Hospital  Nossa  Senhora  das  Neves  S/A  para
cumprimento da presente decisão, devendo ainda ser realizada a intimação pessoal dos Secretários de
Saúde do Estado da Paraíba,  do Município  de  João Pessoa/PB e  dos administradores/proprietários  do
referido  hospital,  em  vista  da  fixação  de  multas  pessoais  por  descumprimento  e  da  possibilidade  da
configuração  de  crime  de  desobediência  (em  relação  aos  administradores/proprietários  do  referido
Hospital Nossa Senhora das Neves S/A).

Notifique-se a União, ainda durante o plantão judiciário, para que, caso queira, ingressar
no feito.

Em seguida, caberá ao juízo ordinário intimar a parte autora para aditar a inicial, no prazo
de 15 (quinze) dias (ou outro prazo que entender viável), nos termos do disposto no art. 303, §1°, I, do
CPC,  após  o  que  o  mesmo  juízo  ordinário  deverá  decidir  por  eventual  designação  de  audiência  de
conciliação (art.303, 1º, II, CPC).

Com o encaminhamento do feito  ao juízo ordinário  (não plantonista),  registre-se que
parte  do  pedido  antecipatório  (em  relação  ao  réu  Hospital  Nossa  Senhora  das  Neves  S/A  não  foi
apreciado no planto judiciário, por falta de urgência), a exceção de providencias cautelares expostas nos
itens 8 e 8.1.

Cumpra-se.
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ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2021, as 10:45h.
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