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DESPACHO/DECISÃO

Vistos em plantão.

1. Do recebimento da inicial:

Recebo a  inicial,  pois,  em juízo de  cognição  sumária,
mostram-se presentes os requisitos do art. 319 do CPC.

2. Das custas:

O  autor  (Ministério  Público)  é  isento  de  custas,
consoante art. 5, III, da Lei Estadual nº 14.634/2014.

3. Da tutela antecipada:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ingressou com
ação  civil pública  em face  do  MUNICÍPIO  DE  DOM PEDRITO,
postulando,  liminarmente,  a  concessão  de  tutela  antecipada  para
assegurar  a  absoluta prioridade da  vacinação contra COVID-19 em
idosos  e  portadores  de  deficiência,  obstando  a  vacinação  de
determinadas categorias profissionais e  de trabalhadores de serviços
de  mero  interesse  à  saúde,  mas  respeitada  a  prioridade  de
profissionais de saúde.

Alegou,  em síntese,  que  o Município requerido estaria
descumprindo  as  diretrizes  técnicas  do  Ministério  da  Saúde  e  de
outros órgãos sanitários das esferas federal e estadual, priorizando a
vacinação  de  determinadas  categorias  e  setores  em detrimento  de
idosos  e  portadores  de  deficiência.  Referiu  que,  embora  ditas
categorias  e  trabalhadores  sejam  de  interesse  à  saúde,  como
professores  de  educação  física  e  esteticistas,  não  se  enquadram,
propriamente, como profissionais e trabalhadores de saúde prioritários
para vacinação contra COVID-19, conforme as orientações técnicas
que regulamentam o Plano Nacional de Vacinação.
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É o relato.

Decido.

Para  concessão  da  tutela  antecipada,  modalidade  de
tutela  de  urgência,  mister  o  preenchimento  dos  requisitos  do  art.
300, caput, do Código de Processo Civil, notadamente, a existência de
elementos  probatórios  evidenciando: (i)  a  probabilidade  do  direito
pleiteado; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Outrossim,  não  pode  haver  perigo  de  irreversibilidade  dos
efeitos decisão (art. 300, §3º, do CPC).

In casu, os requisitos legais alhures mencionados estão
atendidos.

Vejamos.

Quanto  à  probabilidade  do  direito  reclamado,
sublinha-se, precipuamente, ser inequívoca a garantia de prioridade de
idosos  e  portadores  de  deficiência  quanto  à  execução  de  políticas
públicas, sobretudo em matéria de saúde. Nesse ponto, o Estatuto do
Idoso assim preconiza:

 Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder  Público  assegurar  ao idoso,  com  absoluta  prioridade,  a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
à  cultura,  ao  esporte,  ao  lazer,  ao  trabalho,  à  cidadania,  à
liberdade,  à  dignidade,  ao  respeito  e  à  convivência  familiar  e
comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

(...)

III  –  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas
relacionadas com a proteção ao idoso;

(....)

VIII  –  garantia  de  acesso à  rede  de  serviços  de  saúde  e  de
assistência social locais.

Art.  15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso,  por
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,  garantindo-lhe o
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo
das  ações  e  serviços,  para a prevenção,  promoção,  proteção  e
recuperação da saúde,  incluindo a atenção especial às  doenças
que afetam preferencialmente os idosos.

Segue  nessa  mesma  solfa  o  Estatuto  da  Pessoa  com
Deficiência:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à
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pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes  à  vida,  à  saúde,  à  sexualidade,  à  paternidade  e  à
maternidade,  à  alimentação,  à  habitação,  à  educação,  à
profissionalização,  ao  trabalho,  à  previdência  social,  à
habilitação  e  à  reabilitação,  ao  transporte,  à  acessibilidade,  à
cultura,  ao  desporto,  ao  turismo,  ao  lazer,  à  informação,  à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade,
ao respeito,  à  liberdade,  à  convivência  familiar  e  comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção
sobre  os  Direitos  das  Pessoas com Deficiência e  seu Protocolo
Facultativo  e  das  leis  e  de  outras  normas  que  garantam  seu
bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento
prioritário, sobretudo com a finalidade de:

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

Há pouco mais de um ano, foi reconhecido oficialmente
o  primeiro  caso  de  SARS-COV-2  (enfermidade  causada  pelo
coronavírus)  e,  dias  depois,  a  Organização  Mundial  de  Saúde
declarava  pandemia  de  COVID-19.  Desde  então,  a  peste  moderna
alastrou-se  pelo  mundo: deixou  um rastro  de  mortes,  sendo  que,
apenas no Brasil, já se contabilizam mais de 280 mil mortos; provocou
caos nos sistemas de saúde de praticamente todos os países do globo,
inclusive  dos  mais  desenvolvidos;  abalou  a  economia  em razão  da
necessidade  de  serem  restritas  atividades  comerciais,  implicou  a
alteração na rotina da vida das pessoas por conta das limitações de
locomoção  e  convívio;  e  aflorou  pensamentos  e  comportamentos
obscurantistas por parte de setores reacionários da sociedade.

Na  contramão  de  movimentos  negacionistas  e  nada
iluministas, que dissipavam ideais como de que a pandemia não existia
ou  que  fosse  fruto  de  uma  conspiração  política,  a  comunidade
científica uniu esforços e, em tempo recorde, conseguiu desenvolver
imunizantes  para  combate  da  doença.  Ocorre  que,  por  diversos
fatores,  que  vão  desde  a  escassez  de  insumos  para  fabricação  de
vacinas até divergências no campo político-diplomático, a importação,
produção e distribuição dos imunizantes em território nacional iniciou
com atraso de comparada a outros países e vem ocorrendo de forma
muito lenta, de modo que, no dia de hoje, apenas 3,75% da população
foi imunizada. Sendo grande a demanda, pois a população brasileira é
de  quase  210  milhões  de  pessoais,  e  sendo  limitados  os  recursos,
impositivo planejamento e regramento para aplicação de vacinas.

O Plano Nacional de Imunização Contra a COVID-19,
elaborado  pelo  Ministério  da  Saúde,  define  quem  são  os  grupos
prioritários  a  serem  vacinados,  bem  como  discrimina  subgrupos,
igualmente de forma prioritária, isto é, uma ordem de prioridade entre

entre os grupos prioritários 1:
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Desde já, percebe-se que grupos vulneráveis, dentre os
quais  idosos  e  portadores  de  deficiência,  encontram-se  entre  as
prioridades das prioridades, ao lado os trabalhadores de saúde.

A Nota  Técnica  nº  155/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS,
da  Coordenação-Geral do  Programa  Nacional de  Imunização,  traz
mais  informações  sobre  os  grupos  prioritários,  reforçando  a
necessidade  de  as doses disponibilizadas serem destinadas aos que
apresentam  maior  risco  de  exposição,  complicação  e  óbito  por
COVID-19.

Por sua vez, o Ofício-Circular Nº 57/2021/SVS/MS, do
Ministério  da  Saúde,  é  de  suma  importância,  pois  tece  maiores
esclarecimentos  quanto  profissionais  que  se  enquadrariam  na
categoria "trabalhadores de saúde" com "trabalhadores de serviços de
interesse na saúde". Os primeiros, fazem parte do grupo prioritário; os
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segundos, não, devendo aguardarem para receber os imunizantes com
o restante da população. Nesses termos:

Considera-se  trabalhadores  da  saúde  a  serem  vacinados  na
campanha, os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de
assistência,  vigilância à saúde,  regulação e gestão à saúde; ou
seja,  que  atuam  em  estabelecimentos  de  serviços  de  saúde,  a
exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de
saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais.  Dentre
eles, estão os profissionais de saúde que são representados em 14
categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998,
do  Conselho  Nacional  de  Saúde  (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),
agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias,
profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio
(exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza,
cozinheiros  e  auxiliares,  motoristas  de  ambulâncias,  gestores  e
outros).  Inclusive,  ainda,  aqueles  profissionais  que  atuam  em
cuidados  domiciliares  (exemplos:  programas  ou  serviços  de
atendimento  domiciliar,  cuidadores  de  idosos,  doulas/parteiras),
funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e
Serviço de Verificação de  Óbito (SVO) que tenham contato com
cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e
estudantes  da  área  técnica  em  saúde  em  estágio  hospitalar,
atenção básica, clínicas e laboratórios.

Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de
interesse  à  saúde  das  instituições  de  longa  permanência  para
idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão contemplados no
grupo trabalhadores  da saúde e a recomendação é que também
sejam vacinados

Informa-se que os trabalhadores dos demais estabelecimentos de
serviços de interesse à saúde (exemplos: academias de ginástica,
clubes,  salão de  beleza,  clínica  de  estética,  óticas,  estúdios  de
tatuagem  e  estabelecimentos  de  saúde  animal)  NÃO  serão
contemplados  nos  grupos  prioritários  elencados  inicialmente
para a vacinação.

Tem-se,  portanto,  que  foi  adotado  critério  restrito  ao
conceito de  trabalhador  de  saúde,  assim sendo considerado  aquele
que trabalha em estabelecimentos de assistência,  vigilância à saúde,
regulação  e  gestão  à  saúde.  Logo,  não  é  suficiente  o  mero
enquadramento à Resolução nº 287 do Conselho Nacional de Saúde,
a qual elenca categorias de profissionais de saúde, para ser incluído
na  esfera  prioritária.  Mesmo que o profissional seja  enquadrado na
aludida resolução, se trabalhar apenas em estabelecimento de serviço
de  interesse  à  saúde,  não  fará  parte  do  grupo  prioritário.  Como
exemplo, tem-se o profissional de educação física, que, se trabalhar
em uma clínica de reabilitação, será do grupo prioritário, ao passo que
aquele que trabalha apenas em uma academia não integrará o rol de
primeiros beneficiados da vacinação.
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Importante  destacar  que  tanto  o  Plano  Nacional  de
Imunização  quanto  o  Ofício-Circular  Nº  57/2021/SVS/MS
consideram, como prioritários, os trabalhadores que efetuam cuidados
ou tratamentos domiciliares - como o fisioterapeuta, que vai à casa do
paciente  para  realizar  a  sessão ou cuidadores de  idosos -   ou que,
mesmo trabalhando em serviço de interesse à saúde, assim o fazem
junto a instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de
apoio e cemitérios.

Dito isso, de acordo com informações que foram levadas
a conhecimento do Ministério Público (Evento 1, OUT2), o Município
demandado  não  estaria  seguindo  as  diretrizes  técnicas  supra
mencionadas,  uma  vez  que,  em  detrimento  de  outros  grupos
prioritários,  incluindo  idosos  e  portadores  de  deficiência,  está
imunizando  pessoas  não  estritamente  relacionadas  ao  conceito  de
"trabalhador  de  saúde",   como  profissionais  de  academias
particulares.

O perigo de dano, por sua vez, é flagrante, visto que se
trata  da  garantir  a  efetividade  do  direito  à  saúde  de  grupos  de
vulneráveis  -  idosos  e  portadores  de  deficiência  -  com  relação  à
enfermidade  que,  como  apontam  estudos  científicos,  aflige-os  de
forma mais severa a que relação a outros.

Ademais,  é  cediço  que  a  remessa  de  vacinas,
atualmente,  é  bastante  limitada,  de  modo  que,  se  não  houver  o
deferimento da  medida,  há  possibilidade  de  idosos e  portadores  de
deficiência  não  serem  imunizados  de  imediato,  como  planejado,
correndo o risco de  contraírem e  desenvolverem estágios críticos e
graves, que podem levá-los a óbito.

Diante  do  exposto,  DEFIRO  o  pedido  de  tutela
antecipada  para  determinar  ao MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO
que cumpra rigorosamente os Plano Nacional de Imunização Contra
COVID-19,  respeitando  a  prioridade  de  idosos  e  portadores  de
deficiência  permanente,  obstando,  até  que  se complete  a  vacinação
destes grupos e de outros prioritários, a aplicação de imunizantes aos
profissionais  e  trabalhadores  que  se  enquadram  como  de  mero
interesse à saúde, nos termos do Ofício-Circular Nº 57/2021/SVS/MS,
como aqueles que atuam academias, clubes, salões de beleza, clínicas
de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde
animal, salvo as exceções previstas naquela mesma diretriz técnica. 

Em  caso  de  descumprimento,  o  Município  requerido
incorrerá em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada caso de
dose  de  vacinação  realizada  em desconformidade  com a  presente
decisão,  sendo a  astreinte  revertida  ao Fundo de  Reconstituição de
Bens Lesados,  a  rigor  do disposto no art.  13 da  Lei nº 7.347/1985
e  Lei Estadual nº 14.791/2015.
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Intimem-se.

Notifique-se  pessoalmente  o  Secretário  Municipal  de
Saúde para garantir o cumprimento da presente decisão.

4. Da citação e da contestação:

Preferencialmente  pelo Sistema E-proc,  cite-se  o Ente
Público requerido para, querendo, contestar o feito, atentando-se que
a contagem do prazo ocorrerá em dobro.

5. Da réplica:

Com  a  contestação,  dê-se  vista  à  parte  autora  para
réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

6. Das provas:

Sob  pena  de  preclusão,  deverão  as  partes,  na
contestação  e  na  réplica,  especificar  e  justificar  as  provas  que
pretendem produzir,  inclusive  com a  juntada  do  respectivo  rol de
testemunhas, atentando-se para o limite do art. 357, §6º, do CPC: "O
número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez),
sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato".`

7. Do saneamento:

Apresentada  contestação  e  réplica,  sendo  requerida  a
produção  de  provas,  voltem  conclusos  para  o  saneamento  do
processo, nos moldes do art. 357, caput, do CPC.

8. Do julgamento antecipado:

Não havendo requerimento de provas, voltem conclusos
à sentença para julgamento antecipado.

Documento  assinado eletronicamente  por  DIEGO  CARVALHO  LOCATELLI,  Juiz  de
Direito,  em  20/3/2021,  às  3:1:7,  conforme  art.  1º,  III,  "b",  da  Lei  11.419/2006.  A
autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site  https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc
/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,  informando  o  código
verificador 10006698774v41 e o código CRC 199ae008.

1. https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/centrais-de-conteudo-corona/plano-nacional-
de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19_5a-ed_17-03.2021, p. 80
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