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Maceió/AL, 26 de janeiro de 2022. 
 
 
 
A Sua Excelência, o Senhor 

Diretor-Geral do Campus de Santana do Ipanema 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO GT MPF-COVID-19 n.º 1/2022 
 
 
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio dos Procuradores da República 

subscritores, no exercício de suas funções institucionais previstas na Constituição Federal e na le-

gislação vigente, evocando especificamente o disposto nos artigos 127, caput e 129, III, da Carta da 

República, bem como o que preceitua os artigos 5.º, II, “b” e “d”, III, “b” e “d”, e artigo 6.º, VII, 

“b” e d””, XIV, “f” e “g” e XX da Lei Complementar 75/1993, vem expor e recomendar o que 

abaixo segue: 

 

2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função ju-

risdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos inte-

resses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constitui-

ção Federal; 

 

3. CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pela observân-

cia dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, 

à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente, bem como a defesa do patrimô-

nio público e do meio ambiente; 

 

4. CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interes-

ses difusos e coletivos (CRFB, artigo 129, III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
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proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e 

coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, VII, 'b'); 

 

5. CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da CRFB/88, a saúde, como corolário da dig-

nidade da pessoa humana, é direito constitucional de todos, devendo o Estado, entre outras obriga-

ções, garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e 

de outros agravos; 

 

6. CONSIDERANDO que foi declarado, em 3 de fevereiro de 2020, o Estado de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do 

Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, a qual definiu o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COEnCoV) como mecanismo nacional de gestão coordenada de 

respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle recai sobre a Secretaria de Vigilância em 

Saúde – SVS/MS; 

 

7. CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a 

infecção pelo vírus SARS-CoV2 (COVID-19) como uma pandemia e que, no âmbito interno, o Mi-

nistério da Saúde já havia declarado, em 03.02.2020 e por meio da Portaria n. 188/GM/MS, emer-

gência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), cujo enfrentamento demanda uma articu-

lação entre os três níveis federativos, uma vez que uma das diretrizes centrais do Sistema Único de 

Saúde é descentralização (CRFB, art. 198, I); 

 

8. CONSIDERANDO que já citada Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011, definiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

(COEnCoV) como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera 

nacional, cujo controle recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS; 

9. CONSIDERANDO que a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção humana por COVID-19, es-

tabelecendo uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais 

como isolamento, quarentena, requisições de bens e serviço, hipótese de dispensa de licitação, além 

de providências relativas à vacinação.  
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10. CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a CO-

VID-19 (PNI-COVID), elaborado pelo Ministério da Saúde (MS), estabelece as diretrizes centrais 

para a execução da política pública nacional de imunização contra a COVID-19, atualmente autori-

za a vacinação para todos os indivíduos a partir dos 5 (cinco) anos de idade, excetuados os casos de 

não recomendação da imunização por razões médicas;  

 

11. CONSIDERANDO que há evidências de que a variante atualmente dominante do vírus SARS-

CoV-2 (variante ômicron) é significativamente mais transmissível do que as variantes até então 

conhecidas (v.g. alfa, gama, delta), o que tem tornado possível o surgimento de novas ondas da in-

fecção por COVID-19 em todo o mundo, a despeito do aumento da cobertura vacinal em várias re-

giões do mundo, inclusive no Brasil1. 

 

12. CONSIDERANDO que os efeitos de tal conjuntura já têm impactado o Estado de Alagoas, já 

se verificando um aumento significativo no número de casos confirmados de COVID-19 nas últi-

mas semanas, conforme se extrai do Boletim Epidemiológico de 20 de janeiro de 2022, publicado 

pela própria Secretaria Estadual de Saúde: 

 

 
12. CONSIDERANDO que a Fundação Oswaldo Cruz, em nota técnica datada de 13 de janeiro de 

2022, alerta para os riscos de sobrecarga do sistema de saúde decorrentes da disseminação da vari-

                                                
1 Ver https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html 
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ante ômicron no País2. Além disso, tem-se verificado, nas últimas semanas, o aumento da taxa de 

ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID-19 no Estado de Alagoas – atual-

mente (dados de 25.01.2022), 57% dos leitos de UTI destinados para esta finalidade estão ocupa-

dos3.   

 

13. CONSIDERANDO que há evidências robustas de que, apesar do aumento do número de casos 

de infecção e do risco de sobrecarga do sistema de saúde, as vacinas disponibilizadas pelo PNI-

COVID efetivamente reduzem os riscos de hospitalização e de mortes causadas pela COVID-

19. A título de exemplo, dados recentes do Centers for Disease Controle and Prevention (CDC), dos 

Estados Unidos, demonstraram que idosos não vacinados tem uma chance até 53x maiores de mor-

rer da infecção por COVID-19 do que indivíduos imunizados com três doses de vacina (no caso do 

esquema vacinal com apenas duas doses, este número é de até 12x)4. No plano nacional, há dados 

de hospitalização no mesmo sentido: números de 26.01.2022, por exemplo, demonstram que 90% 

dos doentes que ocupam leitos de UTI COVID-19 no Distrito Federal não tomaram vacina contra a 

doença5 6.  

 

14. CONSIDERANDO ainda que, apesar da evidência de que a variante ômicron possui um poten-

cial maior de evasão imunológica em relação às variantes precedentes do vírus SARS-CoV-2, há 

estudos iniciais, abrangendo outras mutações do patógeno original, indicando que pessoas vacina-

das, ainda que contaminadas após a imunização, possuem menor potencial de transmissão do vírus, 

uma vez que este permaneceria por menos tempo no corpo do doente, reduzindo a produção de par-

tículas virais e, consequentemente, o tempo em que tais indivíduos podem contaminar terceiros7; 

 

15. CONSIDERANDO que a Fiocruz, através do Boletim Observatório COVID-19 das semanas 

epidemiológicas 37 e 38 de 2021 (12 a 25 de setembro de 2021), propôs a adoção do chamado “pas-

saporte vacinal” (comprovante de vacinação contra COVID-19) como uma estratégia “central na 

                                                
2Disponível em 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_observatoriocovid19_2022-01-
13.pdf 
3Disponível em https://www.saude.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Ocupacao-Leitos-Covid-19-
Regulacao-25.01.22-16H.pdf 
4 Ver https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e2.htm 
5 Ver https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/01/4980173-nao-vacinados-representam-90-
dos-pacientes-internados-em-uti-s-no-df.html 
6 Embora não tenha havido a divulgação de percentuais, achados semelhantes têm sido relatados na rede pú-
blica de Alagoas. Ver https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/alagoas-tem-86-pacientes-com-covid-19-
em-leitos-de-uti-do-sus-maioria-nao-tomou-vacina-ou-esta-com-esquema-vacinal-atrasado/. 
7 Ver https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.16.21251535v3.full 
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tentativa de controle da circulação de pessoas não vacinadas em espaços fechados e com maior con-

centração de indivíduos, para reduzir a transmissão da COVID-19, principalmente entre aqueles que 

não tem sintomas”8. Tal estratégia, ressalte-se, tem sido adotada, em diferentes níveis, por diversos 

países do mundo (v.g. Argentina, Uruguai, Chile, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, 

Itália, Espanha, Hungria, Alemanha, Países Baixos, Ucrânia, Grécia, China, Portugal, Austrália), 

por estados (v.g. Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul) e municípios 

brasileiros (v.g. Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Maceió, Florianópolis).  

 

15. CONSIDERANDO que foi instaurado nesta Procuradoria da República o Procedimento Prepa-

ratório n. 1.11.001.000043/2022-60 no qual se questiona o reinício das aulas presenciais no campus 

Santana do Ipanema do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) em razão do aumento do número de 

casos de COVID-19 e de influenza (H3N2) no Estado de Alagoas. 

 

16. CONSIDERANDO a inexistência de ato normativo federal, estadual ou municipal a justificar o 

prolongamento do modelo de aulas remotas/híbridas, a autonomia universitária inerente ao regime 

jurídico do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) que decidiu pelo retorno presencial das aulas e a 

disponibilidade de cobertura vacinal para, potencialmente, todos os que frequentam aquela institui-

ção educacional;  

 

17. CONSIDERANDO a necessidade premente de ponderar os prejuízos pelo longo período sem 

atividades presenciais com o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 e o teor da Portaria 

Interministerial n. 05, de 04 de agosto de 2021, publicada pelo Ministério da Educação e Ministério 

da Saúde, que “reconhece a importância nacional do retorno à presencialidade das atividades de 

ensino e aprendizagem”; 

 

18. CONSIDERANDO a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro 

Ricardo Lewandowski na ADPF n. 756, suspendendo ato do Ministério da Educação que proi-

bia a adoção de passaportes vacinais nas universidades e institutos federais9; 

 

19. CONSIDERANDO que o próprio Instituto Federal de Alagoas (IFAL) divulgou na imprensa a 

aprovação, por seu Conselho Superior em dezembro de 2021, da exigência do passaporte vacinal 

                                                
8 Ver https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_2021-semanas_37-
38.pdf 
9 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=479324&ori=1 
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nos campi de Marechal Deodoro, Maceió, São Miguel e Penedo10 e que tal providência tem sido 

adotada por outros Institutos Federais (IFs) de todo o País. 

 

20. CONSIDERANDO o disposto no Enunciado n. 01, elaborado pela Comissão Permanente de 

Educação – COPEDUC, do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, aprovado pelo Conse-

lho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), na Sessão Ordinária de 14 de outubro de 2020: 

Ao Ministério Público compete a fiscalização da retomada das aulas presenciais 

considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público, submetendo-

os, na hipótese de insuficiência, às providências legais. Definidos os protocolos 

sanitários e pedagógicos próprios para a política educacional, a retomada 

das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se 

imprescindível porquanto relacionada à garantia de direito humano funda-

mental. 

21. CONSIDERANDO as seguintes informações prestadas pela Direção-Geral do Campus de San-

tana do Ipanema do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) de que: 

(1) em reunião, no dia 18/01/2022, o Conselho de Campus (CONCAMP) decidiu pelo início da Fa-

se 4 em atendimento à Resolução n. 45/2021/CONSUP, com o início das atividades acadêmicas 

presencias no dia 24/01/2022; 

(2) foram adotadas as seguintes medidas de prevenção para o retorno das atividades presenciais: 

1. Dimensionamento dos ambientes do Campus Santana do Ipane-

ma respeitando o distanciamento de 1 metro; 

2. Identificadores e informes com orientações necessárias para evitar 

a disseminação da COVID-19: medidas básicas de segurança, horário 

de funcionamento dos setores, lixeiras exclusivas para descarte de másca-

ras e/ou luvas, capacidade máxima dos ambientes, demarcações de pisos 

e layouts com o distanciamento de 1 metro; 

3. Barreira sanitária; 

4. Sala de Isolamento para sintomáticos; 

5. Limpeza supervisionada dos condicionadores de ar; 

                                                
10 Ver https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/12/23/ifal-aprova-passaporte-da-vacina-para-entrada-de-
alunos-e-professores-nos-predios-da-instituicao.ghtml 
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6. Aquisição de materiais para retorno; 

7. Capacitação para servidores e estudantes na semana de acolhimento; 

8. Estratégias de rastreamento e monitoramento de estudantes e servido-

res confirmados, suspeitos e contactantes de COVID-19; 

9. Escala de aulas e intervalos para reduzir o fluxo de pessoas; 

10. Equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde 

que tiverem contato com algum caso suspeito ou confirmado para COVID-19. 

11. Limpeza do campus conforme orientações do setor de saúde; 

12. Mapeamento de discentes por meio de formulário eletrônico: 

a) Grupo de risco com afirmação de retorno; 

b) Cobertura vacinal em relação a COVID-19; e 

c) Consulta sobre a impossibilidade de retorno nos aspec-

tos socioeconômicos, emocionais e físicos. 

21. CONSIDERANDO a informação da Direção-Geral do Campus de Santana do Ipanema do 

IFAL de que haverá, na tarde do dia 25/01/22, reunião com o colégio de dirigentes da instituição 

(reitor, pró-reitores, diretores gerais e diretorias sistêmicas) para a apresentação de minuta sobre o 

passaporte vacinal, mas que, até então, a comprovação da situação vacinal não estaria sendo exigida 

para acesso às dependências do Campus; 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RESOLVE RECOMENDAR AO DIRETOR-

GERAL DO CAMPUS DE SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL 

DE ALAGOAS (IFAL) que 

a) adote as providências administrativas necessárias para estabelecer rotina 

permanente para verificação do comprovante de vacinação contra COVID-19 

(passaporte vacinal) como requisito de acesso às dependências do campus Santana 

do Ipanema ou de qualquer outro espaço público vinculado ao Instituto Federal de 

Alagoas (IFAL) sob sua gestão; 

b) excepcione do cumprimento do item “a”, os casos comprovadamente fundados em 

razões médicas (baseados em relatório ou atestado médico que justifique a não 

recomendação do uso de imunizantes contra COVID-19 no caso particular do 
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indivíduo em questão, necessariamente assinado por profissional médico com CRM 

ativo)’ 

c) faculte, em caso de alegação de escusa de consciência à vacinação, como alternativa 

ao comando contido no item “a”, a apresentação de resultado para SARS-CoV-2 

através do método RT-PCR (padrão-ouro para diagnóstico) com material de teste 

colhido até 72h (setenta e duas horas) antes do momento da exibição, estando a 

realização e custeio do exame necessariamente a cargo do interessado;  

 

21.  CONSIDERANDO a urgência que a situação requer, fixamos o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar do recebimento, para manifestação quanto ao atendimento da 

Recomendação, indicando as medidas que tenham sido ou que serão adotadas pelo 

destinatário quanto ao conteúdo recomendado através de protocolo eletrônico no sítio 

virtual http://www.mpf.mp.br/mpfservicos se haverá acatamento da recomendação. 

 

22.    A partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério Público considera 

seu destinatário como pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passí-

veis de eventual responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

 

23.     Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação 

do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras inicia-

tivas com relação aos agentes públicos mencionados acima ou outros, bem como com rela-

ção aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto. 

 

24.      ENCAMINHE-SE por meio digital, além dos destinatários, à 1ª CCR do Ministério 

Público Federal, à Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) e ao Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS) para conhecimento; 

  

25.    Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da 

Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
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(assinado eletronicamente pelos signatários) 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS        JÚLIA WANDERLEY VALE CADETE 

                          Procurador da República      Procuradora da República 

 

(assinado eletronicamente pelos signatários) 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY     ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República                                                             Procuradora da República 

 


