
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RECOMENDAÇÃO N: ___  /2021

Procedimento 1.16.000.001796/2021-35

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos

Procuradores e Procuradoras da República que esta subscrevem, no uso das atribuições que lhes são

conferidas  pelo  artigo  129,  inciso  III,  da  Constituição  Federal  e  artigo  6º,  inciso  XX,  da  Lei

Complementar nº 75/93 e: 

1.  Considerando que  ao  Ministério  Público  incumbe  a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição

Federal), em especial o respeito dos poderes públicos à dignidade da pessoa humana, podendo para

tanto expedir Recomendações visando o seu efetivo cumprimento (artigo 6º, inciso XX, da LC

75/93);

2. Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus – COVID-19

pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como a Declaração de

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020;

3. Considerando o disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020,

que declara o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19) em todo o território

nacional;

4.  Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para

enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente

da COVID-19, bem como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional

– ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020;

5. Considerando o teor do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19,

elaborado  pelo  Ministério  da  Saúde1,  e  as  notas  técnicas  subsequentes2,  que  estabelecem

1 PNO – 1ª edição, publicada em 16/12/2020, com sua versão atualizada em 9/7/2021 (8ª edição).

2 Nota  Técnica  n:  297/2021  –  CGPNI/DEIDT/SVS/MS   (vacinação  dos  grupos  de  Forças  de  Segurança  e

Salvamento e Forças Armadas);  Nota Técnica n:  155/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS (informações minuciosas

sobre  a  ordem  de  priorização  na  vacinação  dentro  dos  grupos  prioritários);  e  Nota  Técnica  n:  717/2021  –
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planejamento e programação  da vacinação, elegendo público-alvo prioritário, diante da limitada

disponibilidade de imunizantes em território nacional, assim como a eleição de grupos prioritários

planejada de maneira escalonada, visando prioritariamente à proteção dos grupos de maior risco de

agravamento e óbito, bem como à proteção da força de trabalho para manutenção do funcionamento

dos serviços de saúde e dos serviços essenciais;

6.  Considerando o teor do artigo 196 da Constituição Federal,  que estabelece a  saúde como

“direito de todos e dever do Estado, garantido 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; 

7. Considerando que a vacina contra COVID-19 é recurso público escasso, cuja destinação deve

seguir  critérios objetivos,  de forma a garantir  o amplo acesso da população, bem como o uso

racional e técnico desse recurso a fim proteger grupos mais vulneráveis à doença.

8.  Considerando o teor da Nota Técnica nº 717/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que estabelece

orientações referentes  à  continuidade da vacinação contra  a COVID-19 dos  grupos prioritários

elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e início da

vacinação da população em geral, prescrevendo, em seu item 2.7 que:

“após  a  finalização  dos  grupos:  pessoas  com  comorbidades  e  gestantes  e  puérperas  com

comorbidades e pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, funcionários do

Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade; e trabalhadores da educação,

será dado seguimento a vacinação dos demais trabalhadores dos serviços essenciais, conforme

descrito no PNO. Porém de maneira concomitante, será iniciada a vacinação da população geral

(18 a 59 anos), de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes, até o atendimento total

da população brasileira acima de 18 anos”, tendo essa nota técnica sido adotada como premissa na

8ª edição do PNO.

9. Considerando que em reunião com representantes da Coordenação Geral do PNI, realizada no

dia 1º de julho de 2021 (gravação constante nos autos do procedimento 1.16.000.001382/2021-14,

foi  informado  que  houve  a  distribuição  de  vacinas  pelo  PNI  já  alcançou  a  população  mais

vulnerável à COVID-19 e com mais riscos de mortalidade e complicações decorrentes da doença;

CGPNI/DEIDT/SVS/MS  (orientações  referentes  à  continuidade  da  vacinação  contra  a  COVID-19  dos  grupos

prioritários elencados no PNO e início da vacinação da população em geral).
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10.  Considerando que  na 29ª  Pauta de Distribuição3 de vacinas  ficou consignado que foram

atendidos todos os grupos prioritários previstos no PNO, com ao menos uma dose da vacina, salvo

pessoas entre 55 a 59 anos, o que foi, aliás amplamente foi noticiado pelo próprio Ministério da

Saúde em seu site4;

11. Considerando que o Decreto nº 10.697, de 2021 prevê que cabe à Secretaria Extraordinária de

Enfrentamento  à  COVID-19  do  Ministério  da  Saúde  “definir  e  coordenar  as  ações  do  Plano

Nacional de Operacionalização da Vacinação relativas às vacinas Covid-19, no âmbito do Programa

Nacional de Imunizações”.

12. Considerando que foi noticiado na imprensa a intenção de incluir entre os grupos prioritários

para vacinação contra a COVID-19 os trabalhadores de instituições bancárias e da Empresa de

Correios e Telégrafos5;

13.  Considerando que  a vacinação da população em geral, de maneira escalonada e por faixas

etárias decrescentes, garante o cumprimento dos princípios da universalidade e do acesso igualitário

à saúde, com o fim de impedir a criação injustificada de privilégios para determinadas categorias

profissionais;

14. Considerando que, conforme reunião realizada em 13 de julho de 2021 (gravação disponível

nos  autos  1.16.000.001382/2021-14)  com  representantes  da  Secretaria  Extraordinária  e  da

Coordenação Geral do PNI foi informado que esse assunto já foi apreciado pela Câmara Técnica

Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e rejeitado;

15.  Considerando que, na mesma reunião, foi informado que o tema voltou a ser debatido no

âmbito da referida Câmara Técnica, ainda sem conclusão;

3 Disponível  em  https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-entrega-1-176-

equipamentos-de-saude-para-distritos-indigenas-do-amazonas/copy3_of_27_Informe_tcnico.pdf,  acesso  em

12.7.2021.

4 Disponível  em  https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-envia-vacinas-covid-19-

para-atender-100-dos-grupos-prioritarios, acesso em 12.7.2021.

5 Disponível  em  https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/06/ministro-da-saude-anuncia-inclusao-

de-bancarios-e-trabalhadores-dos-correios-como-prioritarios-na-vacinacao-contra-covid.ghtml,  acesso  em

12.7.2021.
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16. Considerando que a Organização Pan-Americana da Saúde, braço da Organização Mundial

de  Saúde  (OPAS/OMS),  publicou  documento6 que  dispõe  sobre  orientações  nacionais  de

priorização de grupos para vacinação dentro dos países em caso de oferta limitada de vacinas,

segundo o qual o objetivo da vacinação contra a Covid-19 deve estar respaldado por princípios

de bem-estar humano, respeito igualitário, equidade global, equidade nacional, reciprocidade e

legitimidade.

17. Considerando que, pelo princípio do respeito igualitário, exige-se “muita atenção à questão

de quem se qualifica para inclusão nos programas nacionais de imunização, para que ninguém

deixe de ser considerado por razões injustificáveis”. Já pelo princípio da equidade nacional “os

países devem assegurar que o acesso à vacina seja equitativo, com base em gênero, raça, status

socioeconômico, poder de compra, localização e outros fatores que muitas vezes contribuem

para  desigualdades  em  uma  população”.  Ainda  segundo  o  documento,  quando  se  trata  do

objetivo de reduzir as mortes e a carga da doença, os grupos a serem priorizados na vacinação

incluem:

i) as  populações  com risco significativamente elevado de quadro grave ou

morte (idosos, grupos com comorbidades ou estados de saúde que implicam risco significativo

maior e grupos sociodemográficos com risco desproporcionalmente maior de doença grave ou

morte); ou

ii)  populações  com  risco  significativamente  elevado  de  serem  infectadas

(trabalhadores da saúde de risco alto ou muito alto, trabalhadores ou grupos sociais incapazes de

manter distanciamento físico e grupos que vivem em bairros urbanos com alto adensamento ou

em agregados familiares multigeracionais).

RECOMENDA   

À Senhora Secretária Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, Rosana Leite de Melo,

as seguintes providências: 

6 Anexo: Modelo de valores do SAGE OMS para alocação e priorização de vacinação contra a COVID-19, de

15.9.2020. Também disponível em: <iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52797/OPASWBRAPHECOVID-

1920116_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 10.6.2021.
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(1)  Assegure  o  cumprimento  do  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação  contra  a

COVID-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, e das notas técnicas subsequentes, abstendo-se de

incluir  as  categorias  de  bancários  e  funcionários  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e

Telégrafos como grupo prioritário no processo de imunização da população, seguindo a orientação

técnica  da  Coordenação  Técnica  do  PNI,  constante  da  Nota  Técnica  nº  717/2021  –

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que prevê expressamente, como indicado, o seguimento da campanha

nacional de imunização contra a COVID-19 segundo o critério etário.

(2) Não faça a inclusão de novos grupos prioritários sem a manifestação favorável da Câmara

Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis ou outro órgão que o substitua que

reconheça o maior risco de contaminação ou mortalidade desses grupos em relação à população em

geral,  com  fundamento  em  dados  que  demonstrem  a  necessidade  de  inclusão  como  grupo

prioritário, garantindo o cumprimento dos princípios da universalidade e do acesso igualitário à

saúde, com o fim de impedir a criação injustificada de privilégios para determinadas categorias

profissionais.

Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o encaminhamento ao Ministério Público Federal

das providências concretas tomadas para o cumprimento da presente Recomendação. 

 

Brasília/DF, 14 de julho de 2021.
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