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PROCESSO: 1002250-10.2021.4.01.3000 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros 
POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Acre, a Defensoria Pública
da União e a Defensoria Pública do Estado do Acre ajuizaram ação civil pública deduzindo
pretensão em face da União e do Estado do Acre, objetivando, em sede de antecipação de
tutela, que os réus adotem, solidariamente, todas as medidas administrativas que se fizerem
necessárias para:
 

1) garantir que efetivamente sejam seguidas estrita e sequencialmente
as categorias de prioridades de vacinação contra COVID-19 previstas no
Plano Nacional de Operacionalização Vacinação contra a COVID-19;
 
2) garantir a prioridade das pessoas idosas, pessoas com deficiência
permanente, pessoas com comorbidades e segmentos de relevante
vulnerabilidade social em relação aos agentes policiais e integrantes de
Forças Armadas;
 
3)  que o Estado do Acre - Secretaria de Estado de Segurança Publica e
Justiça – e a União – Superintendência da Policia Federal e da Policia
Rodoviária Federal - indiquem quais são os (a) Trabalhadores
envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes, (b)
Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, (c)
Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a
covid-19, mediante a elaboração de lista com nome completo, CPF,
matricula funcional, unidade de lotação e atividade desempenhada
durante o período de pandemia;

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Acre

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SJAC
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4) que o Estado do Acre - Secretaria de Estado de Segurança Publica e
Justiça – e a União – Superintendência da Policia Federal e da Policia
Rodoviária Federal - indiquem quais são os (d) Trabalhadores
envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento
social, com contato direto e constante com o público independente da
categoria, mediante a elaboração de lista com nome completo, CPF,
matricula funcional, unidade de lotação e relatório de ações de vigilância
das medidas de distanciamento social desempenhadas durante o
período de pandemia, sendo, desde logo, suspensa a vacinação de
trabalhadores (servidores, comissionados e terceirizados) que não se
enquadrem nesse recorte, a exemplo de trabalhadores em teletrabalho
ou em cargos administrativos e internos, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e criminal na condição de 'fura-fila';
 
5) não realizarem alterações de categorias prioritárias no Plano Nacional
de Operacionalização Vacinação contra a COVID-19, 5a edição e Plano
Estadual de Operacionalização de Vacinação Contra a Covid-19, sem
observância de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal
como estabelecidos por organizações e entidades internacional e
nacionalmente reconhecidas, sem evidencias cientificas e sem analises
sobre as informações estratégicas em saúde, sem observância dos
princípios constitucionais da precaução e da prevenção, decidindo sem
exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e
critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como
estabelecidos por organizações e entidades internacional e
nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios
constitucionais da precaução e da prevenção (ADI 6421 MC e art. 3o,
§1o, da Lei 13.979/2020), com publicidade, inclusive aos estudos
técnicos que fundamentaram eventual decisão (art. 37, caput, da CF).
 

Segundo a inicial, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNI)
priorizou, diante da reconhecida escassez de vacinas disponíveis a toda população, certos grupos
prioritários para imunização, segundo critério do risco para agravamento e óbito pela Covid-19
(idosos, pessoas com comorbidades, deficiências permanentes graves), do grupo necessário à
força de trabalho para manutenção dos serviços de saúde, da vulnerabilidade social que acomete
algumas pessoas (indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade) e dos
trabalhadores dos serviços essenciais.
 
Relatam que no mês de março houve tratativas em vários Estados da Federação com o intuito de
promover adaptações nos planos estaduais para que os agentes de segurança pública fossem
priorizados e vacinados em fases anteriormente não previstas.
 
No Acre, afirmam que foi editada a Resolução CIB/AC n. 15/2021 que pactuou a solicitação ao
Ministério da Saúde com o fim de obter autorização para utilização de dez mil doses reservadas
aos Povos Indígenas para antecipação da vacinação da Fase 3 para a Fase 2 do grupo “Forças
de Segurança e Salvamento”.
 
Aduzem que o Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica n. 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS
em que recomendou a vacinação dos profissionais das Forças Policiais e das Forças Armadas,
limitada aos trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; envolvidos
em resgates e atendimento pré-hospitalar; envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra
a covid- 19; e envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com
contato direto e constante com o público independente da categoria.
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Discorrem que, originariamente, o Plano Estadual de Operacionalização de Vacinação Contra a
Covid-19 (3a ed., 23/02/2021) observava as diretrizes estabelecidas no plano nacional e informes
e notas técnicas do Ministério da Saúde, porém com a divulgação da Nota Técnica n. 297/2021-
CGPNI/DEIDT/SVS/MS, o Estado do Acre promoveu alteração na sequência dos grupos e
priorizou as forças de segurança pública na segunda fase de vacinação.
 
Assim, relatam que, no dia 7 de abril, o Estado do Acre passou a vacinar as Forças de Segurança
e Salvamento e as Forças Armadas, conforme os critérios estabelecidos no Informe
Técnico/NUPNI/n. 008/2021. Ocorre que entre os “Trabalhadores envolvidos nas ações de
vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público
independente da categoria”, segundo os autores, podem enquadrar quase que a totalidade das
forças policiais.
 
Nada obstante a essencialidade dos serviços prestados pelas Forças de Segurança Pública, os
autores argumentam que inexistem dados técnicos e científicos que autorizem tais categorias
sejam vacinadas prioritariamente em prejuízo dos idosos, pessoas com deficiências permanentes
grave, com comorbidades, pessoas com comprovada vulnerabilidade social, os quais tem
assegurado por lei prioridade ao direito à vida e à saúde (idosos e deficientes) e, além disso,
possuem índice de mortalidade muito superior às categorias que se pretende vacinar
antecipadamente.
 
Em face da urgência e do perigo de irreversibilidade, este Juízo suspendeu a vacinação das
pessoas ligadas às Forças de Segurança Pública até a presente decisão (ID 504276966).
 
Intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a União alegou, preliminarmente, a ausência
de interesse de agir, pois a presente ação judicial pretende que seja cumprido o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
Discorreu sobre a competência da União para elaborar o plano nacional de vacinação, sobre os
estudos que fundamentaram a elaboração do plano e a definição do grupo prioritário. Argumentou
incidir a vedação legal quanto à concessão de liminar que esgote o objeto da ação, a existência
de perigo de dano inverso, a violação ao princípio da separação de poderes, a observância da
reserva da Administração. Subsidiariamente, postulou dilação de prazo para apresentar dados
técnicos solicitados (ID 508137433).
 
O Estado do Acre, por sua vez, sustentou a impossibilidade de concessão de medida liminar que
esgote no todo ou em parte o objeto da ação e que seja requerida em face de ato de autoridade
que, impugnado na via do mandado de segurança, enseje a competência originária de Tribunal.
Além disso, aduziu a incompetência deste Juízo, pois a matéria já teria sido analisada pelo STF
na ADPF 754/DF. Por fim, alegou a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido
de tutela de urgência, sob o fundamento de estrito cumprimento da nota técnica 297/2021, da
necessidade de priorizar os profissionais da área de segurança pública, da violação à isonomia já
que apenas as forças policiais do Estado do Acre seriam afetadas e do risco de irreversibilidade
da medida (ID 508296366).
 
É o relatório. Decido.
 
 
 
Da preliminar de incompetência
 
Segundo o Estado do Acre, este Juízo não teria competência, pois a matéria já foi analisada pelo
STJ na ADPF 754/DF.
 
Contudo, não assiste razão ao Estado do Acre.
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Além de o objeto da ADPF mencionada ser distinto daquele constante da petição inicial da
presente ação, o fato de a AGU ter apresentado petição solicitando tutela de urgência para que
fosse considerada a possibilidade de incluir profissionais de segurança pública na ordem de
priorização para vacinação e o STF ter decidido que o pleito fosse remetido ao Ministério da
Saúde, não significa que a Corte Constitucional decidiu. Apenas remeteu a análise ao órgão
técnico competente. Logo, não há que se falar em usurpação de competência.
 
Após o exercício dessa atribuição pelo Ministério da Saúde, com a lavratura da Nota Técnica n.
297/2021, é que os profissionais da segurança pública foram antecipados. Tal fato sequer foi
objeto de análise pelo STF.
 
Assim, tratando-se de ação civil pública ajuizada em face da União, cujo objeto não foi decidido
por nenhum outro órgão do Poder Judiciário, firmo a competência deste Juízo, na forma do art.
109, inc. I, da CF/88.
 
 
 
Da preliminar de falta de interesse de agir em face da União
 
Ao contrário do que foi alegado pela União, a presente ação judicial não pretende somente o
cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19
desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
 
Da leitura dos diversos pedidos, consta, por exemplo, a determinação para a União não realizar
alterações de categorias prioritárias no Plano Nacional de Operacionalização Vacinação contra a
COVID-19, 5ª edição, sem observância de standards, normas e critérios científicos e técnicos,
além da determinação de indicar quais servidores das Forças de Segurança Federal estão
envolvidos nas atribuições constantes da Nota Técnica n. 297/2021.
 
Assim, reconheço o interesse de agir.
 
 
 
Do pedido liminar
 
De início, enfatiza-se que não há incidência da vedação legal de concessão de medida liminar
prevista no art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.437/1992, conforme previsão expressa do § 2º do aludido
dispositivo legal. Assim, carece de fundamento legal a alegação do Estado do Acre.
 
O art. 12, caput, da Lei n. 7.347/85, dispõe que “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Entretanto, referido artigo não dispõe
acerca dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar, razão pela qual se
aplicam os requisitos elencados pelo Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).
 
No caso, vislumbro fundamento relevante para o deferimento parcial do pedido.
 
A Organização das Nações Unidas (ONU) classificou o momento atual como a pior crise mundial
vivenciada desde a Segunda Guerra Mundial. Há decretos Nacional e Estadual reconhecendo o
momento atual como de calamidade Pública.
 
Assim, é de conhecimento público que o mundo se encontra vivenciando uma situação de
pandemia acarretada pelo vírus Sars-coV-2, com adoção de medidas de restrição de circulação
de pessoas, fechamento de estabelecimentos comerciais e de indústrias, isolamento social,
confinamento (lockdown), restrição nas fronteiras, dentre outras. Tudo com objetivo de evitar a
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maior disseminação do vírus e, por conseguinte, o colapso do sistema de saúde e mortes.
 
Também é inegável, por se tratar de conhecimento público e notório (art. 374, inc. I, do CPC), a
situação calamitosa experimentada pela saúde pública em diversos entes federativos e que a
melhor solução, talvez única, para conter de vez essa disseminação do vírus é a vacinação da
população.
 
O aumento contínuo do número de hospitalização de pacientes com quadros mais agudos da
doença que, muitas vezes, necessitam de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respiradores e o
crescente número de óbitos evidenciam a urgência no andamento da cobertura vacinal da
população.
 
Nada obstante, é também fato público e notório a escassez de vacinas para toda a população
nacional e mundial. Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina, mostra-se
necessária a definição de grupos prioritários. Tal fato levou o Estado a definir qual parcela da
sociedade deverá ser inicialmente vacinada, conforme Plano Nacional de Vacinação.
 
Conforme reconhecido pela União, “Em estudo acerca do tema, foram identificados como
principais fatores de risco associados à progressão para formas graves e óbito: idade superior a
60 anos; diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); doença renal; doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão arterial grave; indivíduos transplantados de
órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer e obesidade mórbida (IMC40)” (ID 508137433 - Pág.
15).
 
Conforme a Nota Técnica 155 do Ministério da Saúde, “os grupos prioritários para vacinação
contra a covid-19 foram definidos com apoio técnico-cientifico de especialistas da Câmara
Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e em consonância com as
recomendações do SAGE - Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em
inglês, Strategic Advisor Group of Experts on Immunization) da Organização Mundial da Saude,3 
mediante cenário de disponibilidade de vacinas para oferta a população” (ID 508296370 - Pág.
83).
 
No Anexo V da Nota Técnica 155 do Ministério da Saúde, consta que “Os principais objetivos da
vacinação são reduzir a morbimortalidade pela covid-19 e, em um segundo momento, promover o
controle da transmissão da covid-19 na população. Para atingir esses objetivos, no entanto, não
basta a existência de uma vacina eficaz e segura, faz-se necessário ainda garantir que a(s)
vacina seja(m) administrada(s) nos grupos pré-determinados, na taxa adequada e em tempo
oportuno, entre outros fatores. Desta forma o monitoramento do plano de implantação transcende
questões relacionadas unicamente às vacinas utilizadas e necessitará de estudos específicos
para sua avaliação” (ID 508296370 - Pág. 94).
 
Nessa senda, na 5ª edição Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-
19, foram definidos os seguintes grupos prioritários da campanha:
 
 
 
Quadro 1. Estimativa populacional para a Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-
19 - 2021 e ordenamento dos grupos prioritários*
 

Grupo Grupo prioritário
População
estimada*
 

1
Pessoas com 60 anos ou
mais institucionalizadas

156.878

2 Pessoas com Deficiência6.472
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Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. *Dados sujeitos a alterações. **Ver quadro 2 para detalhamento
das comorbidades. A Exceto trabalhadores de saúde.

Institucionalizadas

3
Povos indígenas Vivendo
em Terras Indígenas

413.739

4 Trabalhadores de Saúde 6.649.307

5
Pessoas de 90 anos ou
mais

893.873

6 Pessoas de 85 a 89 anos 1.299.948
7 Pessoas de 80 a 84 anos 2.247.225
8 Pessoas de 75 a 79 anos 3.614.384

9
Povos e Comunidades
tradicionais Ribeirinhas

286.833

10
Povos e Comunidades
tradicionais Quilombolas

1.133.106

11 Pessoas de 70 a 74 anos 5.408.657
12 Pessoas de 65 a 69 anos 7.349.241
13 Pessoas de 60 a 64 anos 9.383.724
14 Comorbidades** 17.796.450

15
Pessoas com Deficiência
Permanente

7.749.058

16
Pessoas em Situação de
Rua

66.963

17
População Pr ivada de
Liberdade

753.966

18
Funcionários do Sistema
de Privação de LiberdadeA 108.949

19

T r a b a l h a d o r e s  d a
E d u c a ç ã o  d o  E n s i n o
B á s i c o  ( c r e c h e ,  p r é -
e s c o l a s ,  e n s i n o
fundamental, ensino médio,
profissionalizantes e
EJA)

2.707.200

20
T r a b a l h a d o r e s  d a
E d u c a ç ã o  d o  E n s i n o
Superior

719.818

21
Forças de Segurança e
Salvamento

584.256

22 Forças Armadas 364.036

23
T r a b a l h a d o r e s  d e
T r a n s p o r t e  C o l e t i v o
Rodoviário de Passageiros

678.264

24
T r a b a l h a d o r e s  d e
Transporte Metroviário e
Ferroviário

73.504

25
T r a b a l h a d o r e s  d e
Transporte Aéreo

116.529

26
T r a b a l h a d o r e s  d e
Transporte de Aquaviário

41.515

27 Caminhoneiros 1.241.061

28
Trabalhadores Portuários
 

111.397

29 Trabalhadores Industriais 5.323.291

Total  
77.279.644
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●

●

●

●

 
 
Após a insatisfação do setor da segurança pública, essa ordem de prioridade foi parcialmente
alterada.
 
Tal modificação ocorreu após a apresentação, pelo Ministério da Justiça, da Nota Técnica n.
54/2021/SE/MJ (ID 508296389 - Pág. 4/9), solicitando a revisão do grau de priorização no Plano
Nacional de Vacinação em relação aos servidores da segurança pública.
 
A referida Nota Técnica traz estatísticas que justificam de forma técnica a alteração no plano de
vacinação para favorecer o segmento da segurança pública. Além de a própria atividade exigir
contato direto e pessoal com a população, o que, por si só, já embasa maior preocupação, os
dados relatados pelo Ministério da Justiça indicam que a taxa de contaminação, de fato, é maior
entre os policiais quando comparada com a população em geral. Veja-se:
 
 
 

Comparando com a população brasileira de pouco mais de 210
milhões de habitantes podemos constatar 11,6 milhões de casos de
COVID-19 até o momento, resultando em um índice de contaminação
de 5,52% (fonte: https://covid.saude.gov.br/. Em 18/03/2021, às 11:15).
Neste sendo, é possível se verificar que o índice de contaminação de
servidores da PF é próximo do dobro da população em geral e dos
servidores da PRF é do triplo. No âmbito dos servidores estaduais o
percentual varia de corporação para corporação, em virtude de suas
atividades, mas em todas elas, o percentual de contaminação é
superior ao da população em geral. O MJSP não dispõe de dados
sobre a contaminação dos guardas municipais, entretanto,
considerando a similaridade de atuação ostensiva, se pode inferir que
seja próximo do índice dos policiais militares.
 

 
 
Com base nesses dados, o Ministério da Saúde editou a Nota Técnica 297/2021, que disciplinou
a vacinação do grupo das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, com
seguinte recomendação (ID 508296367 - Pág. 1/2):
 

"Desta forma, visando contemplar os profissionais mais expostos às
ações de combate à covid-19, será antecipado o envio de um
quantitativo de doses de vacinas COVID-19, de maneira escalonada e
proporcional, direcionado exclusivamente para a vacinação dos
seguintes trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças
armadas, ordenados por prioridade:
 

Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes.
Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar.
Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19.
Trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com
contato direto e constante com o público independente da categoria.
 

Diante do exposto, recomenda-se a vacinação, a partir da data de
publ icação desta nota,  bem como quant idade de vacinas
disponibilizados para os estados e municípios por meio dos informes
técnicos semanais, dos profissionais das forças de segurança e
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salvamento e forças armadas, envolvidos nas ações de combate à
covid-19, ordenados por prioridade: Trabalhadores envolvidos no
atendimento e/ou transporte de pacientes, Trabalhadores envolvidos em
resgates e atendimento pré hospitalar, Trabalhadores envolvidos
diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19, Trabalhadores
envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento
social, com contato direto e constante com o público independente da
categoria.
 
3.2. Os demais trabalhadores da segurança pública e forças armadas,
que não se enquadrarem nas atividades descritas acima, deverão ser
vacinados de acordo com o andamento da campanha nacional de
vacinação contra a covid-19, segundo o ordenamento descrito no PNO"
 
 
 

Nesse cenário, a primeira premissa que se deve estabelecer nesta decisão é que não cabe ao
Poder Judiciário, tampouco aos autores desta ação civil pública, definir prioridades na ordem de
vacinação. É da Administração Pública, por intermédio de seus órgãos técnicos e com base em
estudos científicos, a função de definir o plano de priorização. Isso já foi feito, conforme os planos
nacionais e estaduais de vacinação.
 
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido na ADPF 754: “não cabe
a esta Suprema Corte definir a alteração da ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados,
já que o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas
potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades,
relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e
estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações
técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma
decisão de natureza jurisdicional, especialmente de cunho cautelar”.
 
A segunda premissa que deve ser esclarecida é que os autores e este Juízo, ao acolher
parcialmente o pedido de tutela de urgência, não estão definindo prioridades. O que se pretende,
com a pretensão ora veiculada, é exatamente a observância do ordenamento jurídico e desses
critérios prioritários estabelecidos pela própria União, bem como a transparência necessária.
 
Também não se discute a importância e a relevância das funções desempenhadas por todos os
servidores integrantes dos órgãos das Forças Armadas, constante do art. 144 da CF/88. Essa é a
razão pela qual constituem categoria privilegiada para vacinação, em relação a diversos outros
profissionais, como juízes, promotores, advogados, parlamentares, empresários, trabalhadores da
iniciativa privada, servidores públicos.
 
Sobre esse aspecto, a Justiça Federal do Acre concorda plenamente que as forças de segurança
sejam vacinadas concomitantemente com as demais prioridades. As atividades de polícia
geralmente são desempenhadas presencialmente, exigindo contato direto com pessoas, o que
demonstra, de fato, maior grau de contaminação. Além disso, exercem função essencial à ordem
da sociedade. Logo, eventual interrupção ou diminuição de efetivos ativos pode acarretar
prejuízos ao Estado e à toda a população.
 
Todavia, para que seja garantida a priorização desse setor da sociedade, é necessário que exista
vacina disponível para todos que figurem nos grupos anteriores na ordem de prioridade.
 
Não é demais ressaltar que foram incluídos como prioridades, antes da categoria profissional da
força de segurança, os idosos e pessoas com comorbidades, todas por motivos técnicos
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relacionados à gestão de saúde (maior risco de óbito e de desenvolver a doença de forma grave).
 
Além dos próprios dados técnicos e científicos relacionados à COVID-19, a legislação nacional
(Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Constituição Federal e alguns
tratados internacionais (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
por exemplo) asseguram atendimento prioritário aos idosos e às pessoas com deficiência na
efetivação de diversos direitos, dentre eles o direito à saúde.
 
Nesse contexto, é plenamente válida a vacinação simultânea de grupos prioritários. No entanto,
deve-se resguardar a quantidade de vacinas para os grupos que se encontram em posição
anterior na ordem de vacinação (prioridade da prioridade). Essa é a conclusão que se pode
extrair da própria Nota Técnica n. 297/2021 do Ministério da Saúde ao dispor sobre o envio
direcionado exclusivamente para a vacinação dos profissionais da segurança pública, com
objetivo de não prejudicar os demais setores.
 
O que não pode acontecer, sob pena de violação ao direito à saúde, à igualdade, à moralidade,
dentre outros, é servidor dos órgãos de segurança pública receber a primeira e a segunda dose
antes dos demais grupos prioritários. Tudo tem que ser escalonado, previsto e planejado pelo
governo para que um grupo não prejudique a vacinação do outro, sob pena de ir de encontro ao
principal objetivo da campanha de vacinação acima transcrito.
 
No caso do Estado do Acre, observa-se que os policiais figuravam na terceira fase da vacinação
e, após Nota Técnica n. 297/2021 do Ministério da Saúde, foram realocados para a segunda fase.
Segue a atual sequência de vacinação:
 

 
 
 
Segundo o Ofício expedido pelo Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (ID
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508296393 - Pág. 3), “No Acre, até o momento, 32% do efetivo dos órgãos policiais já foi
contaminado, o que representa 2,8% dos casos de contaminação em todo o Estado. O percentual
de contaminação dentre integrantes dos Corpos de Bombeiros Militares e do sistema
socioeducativo correspondem a 39% e 41%, respectivamente. A letalidade do vírus é maior entre
os agentes de segurança (6,1/100) que entre os próprios servidores da área de saúde (4,2/1000),
ao passo que a taxa de letalidade da população no Acre limita-se a 1,3/1000 habitantes” (ID
508296393 - Pág. 4).    
 
Sendo assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra nenhuma irregularidade na
antecipação da vacinação das forças de segurança pública. Os dados técnicos que informam
maior vulnerabilidade somados à essencialidade das atividades desempenhadas constituem
critérios legítimos e adequados, não havendo razão para intervenção Judicial.
 
Outrossim, o percentual de 18% destinado para a imunização prioritária dos servidores das
Forças de Segurança Pública e das Forças Armadas não se afigura desarrazoado e não impede
que os demais grupos prioritários continuem recebendo a vacina.
 
Contudo, observa-se a necessidade de maior transparência para verificar o cumprimento, de fato,
da Nota Técnica n. 297/2021 do Ministério da Saúde.
 
Nos termos do Anexo 1 da Nota Técnica 155 do Ministério da Saúde, a vacinação das Forças de
Segurança e Salvamento e das Forças Armadas terá como estratégia a solicitação, respectiva, de
“documento que comprove a vinculação ativa com o serviço de forças de segurança e salvamento
ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua” e de “documento que
comprove a vinculação ativa com o serviço de forças armadas ou apresentação de declaração
emitida pelo serviço em que atua” (ID 508296370 - Pág. 122).
 
Contudo, a apresentação apenas de tais documentos não comprovam que os servidores da
segurança pública a serem vacinados são aqueles que exercem as atividades listadas na Nota
Técnica n. 297/2021, facilitando a vacinação de todos os policiais, ainda que trabalhem no setor
administrativo, por exemplo.
 
Portanto, há necessidade de maior transparência, com a divulgação prévia, pela Secretaria de
Saúde, com base em certidão emitida pelos chefes dos órgãos de segurança pública, tanto
Federal quanto Estadual, de todos os servidores que compõe os 18% do Plano de Vacinação
Estadual, com os nomes de cada servidor, o órgão e o setor que se encontram lotados, bem
como as atividades específicas desempenhadas. Somente assim haverá controle tanto público
quanto da sociedade da devida observância da Nota Técnica 297/2021 do Ministério da Saúde.
 
Além disso, o Estado e a União devem comprovar e divulgar que a vacinação dos profissionais da
segurança pública está sendo efetivada com as doses direcionadas exclusivamente a esse
segmento, conforme previsto na Nota Técnica n. 297/2021, de forma a garantir a accountability 
necessária e assegurar que doses de outros grupos prioritários não estão sendo desviados.
 
Ao que parece, pela documentação coligida, a vacinação antecipada dos policiais não está
restrita a essas doses mencionadas na Nota Técnica n. 297/2021 do Ministério da Saúde.
Conforme memorando emitido pela Chefe de Imunização da Secretaria do Estado do Acre, “
foram disponibilizados para empréstimo um total de 2.204 doses” destinadas ao grupo indígena
(ID 508296372 - Pág. 7).
 
Assim, há necessidade de se assegurar o cumprimento estrito da Nota Técnica n. 297/2021 do
Ministério da Saúde e de evitar a realocação de doses em prejuízo de grupos prioritários, como
os indígenas.
 
Frisa-se que não há vedação no remanejamento de doses excedentes, como no caso daquelas
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destinadas aos índios. Todavia, essas doses devem ser redirecionadas também a grupos de
maior vulnerabilidade e risco de morte, como idosos e pessoas com comorbidades, em especial
quando se noticia algumas interrupções na vacinação das pessoas acima de 60 anos por falta de
vacina, como ocorreu no Estado do Acre (https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2021/04/17/idosos-
de-60-anos-passam-a-noite-em-fila-para-garantir-1a-dose-da-vacina-contra-covid-em-rio-
branco.ghtml).
 
A necessidade de garantir maior transparência também decorre de um dado que chamou
atenção. Ordinariamente, na 3ª Edição do Plano Estadual de Operacionalização de Vacinação
Contra a Covid-19, a estimativa para vacinação das Forças de Segurança e Salvamento e das
Forças Armadas, no Estado do Acre, era de 3.357 e 2.309, respectivamente (ID 502412502 -
Pág. 9).
 
Com a divulgação da Nota Técnica n. 297/2021 do Ministério da Saúde, o Estado do Acre
promoveu alteração na sequência dos grupos e priorizou as forças de segurança pública na
segunda fase de vacinação. Embora tenha incluído o percentual de apenas 18% dos servidores
da segurança pública, o quantitativo se manteve (3.357 e 2.309).
 
Assim, a divulgação dos dados dos servidores que receberão com prioridades a vacina se faz
ainda mais necessária para a verificação da correta observância da Nota Técnica n. 297/2021 do
Ministério da Saúde e do percentual de 18% dos agentes das Forças de Segurança Pública. Essa
publicidade se aplica inclusive àqueles profissionais que já receberam a primeira dose da vacina. 
 
 
 
CONCLUSÃO
 
Sendo assim, vislumbro fundamento suficiente para deferir parcialmente os pedidos do 
Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Acre, a Defensoria Pública da
União e a Defensoria Pública do Estado do Acre para que:
 

a) o Estado do Acre - Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Justiça – e a União – Superintendência da Policia Federal e da Policia
Rodoviária Federal - indiquem quais são os (a) Trabalhadores
envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes, (b)
Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, (c)
Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a
covid-19, mediante a elaboração de lista com nome completo, CPF,
matrícula funcional, unidade de lotação e atividade desempenhada
durante o período de pandemia;
 
b) o Estado do Acre - Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Justiça – e a União – Superintendência da Policia Federal e da Policia
Rodoviária Federal - indiquem quais são os (d) Trabalhadores
envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento
social, com contato direto e constante com o público independente da
categoria, mediante a elaboração de lista com nome completo, CPF,
matrícula funcional, unidade de lotação e relatório de ações de vigilância
das medidas de distanciamento social desempenhadas durante o
período de pandemia;
 
c) o Estado do Acre suspenda, imediatamente, a vacinação de
trabalhadores (servidores, comissionados e terceirizados) que não se
enquadrem nesse recorte, a exemplo de trabalhadores em teletrabalho
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ou em cargos administrativos e internos, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e criminal na condição de 'fura-fila';
 
d) divulgue, previamente à continuidade da vacinação, de forma clara,
em local de fácil acessibilidade, em portal do Governo do Estado na
internet, as listas relacionadas nos itens a e b acima, fazendo constar,
inclusive, de modo separado, aqueles integrantes que já foram
vacinados, demonstrando o total do contingente ativo de cada força no
Acre e o percentual a ser imunizado prioritariamente, informando o link
de acesso nestes autos;
 
e) não redirecionar vacinas de outros grupos prioritários aos das forças
citadas para uso nesse contingente, salvo justificação e combinação
prévia com os autores da ação, o que pode ser feito diretamente entre
os órgãos, sem necessidade de intervenção judicial, exceto em caso de
não conciliação. 
 
 
 

 
 
Citem-se e intimem-se, com urgência.
 

 
 

Herley da Luz Brasil
 

Juiz Federal da 2.ª Vara
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