
PROCESSO Nº: 0801065-24.2021.4.05.8200 - TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ e outro
REQUERIDO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A e outros
2ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

DECISÃO

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,  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.

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

O presente feito foi ajuizado no Plantão Judiciário do dia 06/02/2021 e, na ocasião, o
juiz plantonista deferiu em parte os pedidos de urgência, em relação ao Estado da
Paraíba e ao Município de João Pessoa. No tocante aos pedidos dirigidos ao HOSPITAL
NOSSA SENHORA DAS NEVES,  o  magistrado entendeu pela  falta de urgência para
apreciação de tais pedidos no plantão, tendo em vista que a vacinação no referido
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hospital está suspensa.

Na cita decisão (fls. 442/449), foi determinado o seguinte:

"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  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,
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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."

O  MPF  opôs  embargos  de  declaração  (fls.  460/464)  em face  da  decisão  liminar,
alegando que houve omissão, uma vez que

"... a petição inicial requereu não apenas que a Secretaria Estadual de Saúde deixe
de vacinar os grupos  indicados  no  item  1.8,  mas  sim  que  se  abstenha  de 
aplicar   o   referido   item,   pois   tal   abstenção  também  acarretaria  que  as
Secretarias Municipais de Saúde, que são a porta de entrada do Sistema Único de 
Saúde  e  que  operacionalizam  a  vacinação,  deixem  de  vacinar  grupos  não 
prioritários   no  combate  à  Covid-19.  Assim,  a  determinação de se abster  de
aplicar o item 1.8 é mais ampla que a determinação de que a Secretaria  Estadual 
não  vacine  os  grupos  indicados  no  item  1.8,  pois  implica,  em  verdade,  a
suspensão dos efeitos da referida nota técnica para todo o Estado da Paraíba."

Requereu que a omissão apontada seja suprida,  com a determinação para que "a
Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba abstenha-se de aplicar o item 1.8 da Nota
Técnica n. 02, de 25 de janeiro de 2021, que possibilita que sejam priorizados na
vacinação setores das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde em que não haja
atendimento necessário e frequente de pacientes, o que pode abranger, por exemplo,
recepcionistas,  coordenadores,  setor  de  regulação,  sistemas  de  informação,
planejamento, gestão, auxiliares de serviços gerais e motoristas."

Por fim, postulou pela apreciação dos pedidos em face do HOSPITAL NOSSA SENHORA
DAS NEVES.
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Petição do HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES (fls.  487/503), em que requer
que: a) seja autorizado, o MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, a aplicar a segunda dose da
vacina naqueles que já foram vacinados na primeira etapa, em 21/01/2021; b) seja
determinada  a  vacinação  dos  demais  trabalhadores  de  saúde  do  HNSN;  c)  a
designação de audiência de conciliação.

O  ESTADO  DA  PARAÍBA  apresentou  petição  relativa  ao  cumprimento  da  decisão
liminar, acompanhada de versão retificada da Nota Técnica Conjunta - Resolução CIB
nº 02/2021 (fls. 744 e ss.).

Conclusos os autos.

Embargos de declaração

Os autores pretendem que não seja aplicado o item 1.8 da Nota Técnica Conjunta -
Resolução CIB nº 02/2021, da Comissão Intergestores Bipartite, organizada no âmbito
da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  da  Paraíba,  que  traz  orientações  a  todos  os
municípios para a execução da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado
(fls. 257/260).

Por primeiro, é necessário fazer um registro para evitar qualquer erro de interpretação
sobre  qual  o  teor  da  disposição  normativa  cuja  aplicação  os  autores  pretendem
afastar. Há nos autos cópia da Nota Técnica nº 02, da Gerência Executiva de Vigilância
em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (fls. 199/202) e da Nota Técnica Conjunta -
Resolução CIB nº 02/2021 (fls. 257/260). É nesse último documento que o item 1.8
tem a seguinte redação:

"1.8 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,  segurança,
motoristas, etc."

Portanto, é esse o ato que contém a disposição que se pretende afastar, e não a Nota
Técnica da Gerência Executiva da SES/PB, cujo item 1.8 trata de "profissionais que
atuam em cuidados domiciliares" (fl. 200).

É fato que a decisão embargada se manifestou expressamente sobre o conteúdo do
item 1.8 da Nota Técnica Conjunta - Resolução CIB nº 02/2021, ainda que se referindo
àquela outra nota, aduzindo o magistrado plantonista o seguinte:

"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
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.
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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."

Na parte dispositiva, porém, a decisão embargada determinou apenas que o ESTADO
DA PARAÍBA e o MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA se abstenham de vacinar os demais
trabalhadores  da  Secretaria  Estadual  e  Municipal  de  Saúde,  a  exemplo  de
recepcionistas,  coordenadores,  setor  de  regulação,  sistemas  de  informação,
planejamento,  gestão,  auxiliares de serviços gerais,  motoristas,  sob pena de multa
pessoal, sem uma determinação mais genérica, calcada na forma de interpretação da
Nota Técnica, que atinja também os demais municípios da Paraíba além do de JOÃO
PESSOA.

Assiste razão ao embargante,  no sentido de que, tal  como foi  exposto na decisão
embargada, poderá haver diferentes interpretações por parte das demais secretarias
municipais de saúde no tocante à priorização, nesse primeiro plano de vacinação, de
trabalhadores da saúde que não atuem direta e frequentemente na linha de frente do
combate  à  Covid-19,  e  não  profissionais  que,  muito  embora  vinculados  a  essas
secretarias, tenham uma atuação mais distanciada do contato com pacientes.

Assim, verifica-se a omissão apenas na parte dispositiva da decisão, devendo ser ela
integrada para acrescentar a determinação para que a Secretaria Estadual de Saúde da
Paraíba abstenha-se de aplicar o item 1.8 da Nota Técnica Conjunta - Resolução CIB
nº 02/2021, que possibilitaria priorizar a vacinação de setores das secretarias estadual
e  municipais  de  saúde  em que  não  haja  atendimento  necessário  e  frequente  de
pacientes,  abrangendo,  por  exemplo,  recepcionistas,  coordenadores,  setor  de
regulação, sistemas de informação, planejamento, gestão, auxiliares de serviços gerais
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e motoristas.

Convém ressaltar que não se quer com essa diferenciação desconsiderar os riscos de
outros profissionais que eventualmente prestem serviços presencialmente no âmbito
das secretarias de saúde estadual e municipais. Mas a interpretação restritiva decorre
da falta de vacinas para atender de imediato todas as pessoas. Trata-se apenas de
sopesar as vulnerabilidades e observar uma gradação para que os mais expostos e
mais  frágeis  sejam  primeiro  atendidos,  na  esperança  de  que  todos  possam  ser
vacinados tão logo haja maior disponibilidade.

Ademais, a redação retificada em 08/02/2021, a Nota Técnica Conjunta - Resolução
CIB nº 02/2021 não atende ao disposto na própria decisão liminar e tampouco ao que
ora  se determina,  pois  apenas  se deslocou o anterior  item 1.8  para  o  item 1.10,
quando há disposição para que o ESTADO se abstenha de vacinar os profissionais do
antigo  item  1.8  e  (agora,  item  1.10),  que  se  referem  a  profissionais  de  setores
meramente administrativo, e de orientar, através dessa nota técnica, que secretariais
municipais ajam da mesma forma.

Por esse motivo, este juízo considera que ainda não houve cumprimento pelo ESTADO
DA PARAÍBA.

Pedido de tutela de urgência relativo ao HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS
NEVES e pedidos formulados pelo próprio hospital

Examino neste tópico tanto os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face
do HNSN, quanto os pedidos formulados pelo próprio hospital em sua recente petição.

Na decisão proferida em regime de plantão,  foi  determinado ao HOSPITAL NOSSA
SENHORA  DAS  NEVES  (HNSN)  apenas  que  "...  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".

Essa disposição decorreu da compreensão do juízo de que a vacinação do âmbito do
HNSN já  estava suspensa por deliberação do MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, como
noticiado amplamente pela imprensa local no dia 22/01, do que é exemplo a matéria
jornalística que consta às fls. 408/409.

Portanto, não há espaço para determinação por este juízo de retomada de vacinação
no HNSN, como pede o hospital, diante do ato de suspensão determinado pelo próprio
MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,  praticado,  inclusive,  em  data  bem  anterior  à
propositura desta ação. Ora, se foi o MUNICÍPIO que suspendeu a vacinação, o fez por
compreensão dele de que as diretrizes traçadas não estavam sendo respeitadas pelo
HNSN, sem nenhuma relação com esta demanda.

O  pedido  da  alínea  "b"  da  petição  do  HNSN,  de  determinação  para  que  sejam
vacinados  os  demais  trabalhadores  de  saúde  do  hospital,  deve,  portanto,  ser
indeferido, por não se conformar aos limites objetivos desta demanda.
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Quanto ao pedido da alínea "a",  de autorização para que o MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA aplique a segunda dose da vacina em todos os que receberam a primeira, é
evidente que direcionado por quem não tem legitimidade para tanto. É dizer: o HNSN
não pode formular pedido em nome do MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. Mas registro
desde logo que, se pessoas que não deveriam ter recebido a primeira dose da vacina a
receberam, não deverão receber a segunda, onerando mais uma vez o restrito estoque
disponível. Logo, tal pedido também não deve ser atendido.

Apesar de estar suspensa a vacinação no hospital, a segurança jurídica determina que
este juízo se adiante para apreciar os pedidos da petição inicial relativos ao HNSN,
diante  da  possibilidade  de  retomada,  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  dessa
vacinação. Ademais, com essa definição, o próprio MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA terá
mais  segurança  para  decidir,  diante  da  possibilidade  de  que  ainda  haja  naquele
hospital profissionais de saúde que deveriam realmente ser vacinados nesta primeira
fase e que estejam privados da proteção em razão do conflito instaurado.

Os pedidos formulados pela parte autora nesse particular são os seguintes:

"3) HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES que:

3.a) Abstenha-se de realizar vacinação de supostos trabalhadores de saúde que
laborem fora dos limites dos espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância
à saúde,  sejam eles  hospitais,  clínicas,  ambulatórios,  laboratórios,  ou que não
tenham presença indispensável e frequente (12, 24, 30, 40h) no referido ambiente
(tais como técnicos em informática, integrantes de setor jurídico, financeiro e de
marketing, membros de conselho gestor, médicos e outros prestadores de serviços
apenas eventuais);

3.b) Forneça,  com base no art.  381,  II  e  III  do CPC, listas  de todos os seus
colaboradores que foram vacinados no caso, com identificação da função e setor
em que trabalham (especificando se no prédio do nosocômio ou em anexo) e
carga  horária,  acompanhadas  de  documentos  comprobatórios  dos  respectivos
vínculos, além das escalas de trabalho em que se inserem todos eles, justificando
outrossim  quais  os  documentos  sobre  os  quais  vislumbre  a  necessidade  de
eventual sigilo específico;" (destaquei).

Na  decisão  proferida  em  regime  de  plantão,  à  qual  adiro  integralmente,  já  foi
justificada  de  forma  exaustiva  a  necessidade  de,  em um cenário  de  escassez  de
vacinas, empregar o pequeno estoque distribuído à Paraíba à imunização das pessoas
que estão expostas a maior risco de morte em virtude da Covid-19. O trecho daquela
decisão já transcrito aqui quando examinei os embargos de declaração registram esses
fundamentos.

Nesse sentido, é evidente que a mesma ordem de ideias deve ser seguida na aplicação
das vacinas por todos os atores do sistema de saúde, inclusive os hospitais privados,
como  é  o  caso  do  HOSPITAL  NOSSA  SENHORA  DAS  NEVES  (HNSN).  Em  outras
palavras: também o HNSN deve administrar as vacinas apenas aos profissionais que
atuam  na  atividade-fim  e  na  atividade-meio  estrita,  ou  seja,  "aquela  que  é
intimamente  relacionada  à  atividade  fim,  como  a  atuação  de  motoristas  de
ambulâncias, por exemplo", que são as pessoas expostas a risco mais imediato de
contrair a doença, inclusive em sua forma mais grave.
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Não está em discussão nesta demanda a inclusão de profissionais que, muito embora
não  sejam  estritamente  "de  saúde",  conforme  descrito  no  parágrafo  anterior,
exponham-se  a  alto  risco.  A  pretensão  é  evitar  que  sejam  incluídos  nos  grupos
prioritários vacinados em primeiríssimo lugar profissionais de atividades burocráticas
do hospital, como "técnicos em informática, integrantes de setor jurídico, financeiro e
de marketing, membros de conselho gestor", e também médicos que se deslocam ao
hospital apenas eventualmente, para atendimento pontual, sem prestação de serviços
de forma continuada e duradoura no ambiente hospitalar. Evidentemente que todos
esses profissionais haverão de ser vacinados, mas no momento próprio.

Não  se  justifica  incluir  na  fase  atual  do  plano  de  vacinação  profissionais  não
diretamente envolvidos na frente de combate à Covid-19 com base no só fato de eles
eventualmente dividirem espaços com os profissionais de saúde que têm essa atuação,
trabalhando no prédio do hospital ou em prédio anexo.

Argumentos gerenciais, como a opção empresarial de manter em trabalho presencial
integral profissionais que poderia perfeitamente exercer suas atribuições remotamente,
ou o fornecimento de alimentação em refeitório em substituição ao vale-alimentação,
não permitem incluir as pessoas sem participação na linha de frente do atendimento à
Covid-19 como destinatárias das vacinas no cenário de escassez que enfrentamos.

Com efeito,  foi  apenas  a  interpretação  ampla  do  que seriam os  trabalhadores  da
saúde, rechaçada por este juízo, que permitiu que profissionais de fora da linha de
frente fossem incluídos no rol de destinatários da vacina nesta fase inicial.

Se  os  próprios  integrantes  das  secretarias  estaduais  e  municipais  de  saúde  não
envolvidos diretamente no esforço de combate à Covid-19 - como delineado em item
anterior  -  não  podem ser  vacinados,  igual  conclusão  se  aplica  a  profissionais  em
semelhante situação junto a hospital privado.

Por esses fatos, o pedido descrito no item 3.a da petição inicial deve ser acolhido,
inclusive  por  equivalência  à  suspensão  da  aplicação  do  item 1.8  da  Nota  Técnica
Conjunta - Resolução CIB nº 02/2021, de 25 de janeiro de 2021.

Assim, se eventualmente liberada pelo MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA a continuidade
da vacinação, deverá o HNSN abster-se de vacinar, nesta primeira fase, trabalhadores
de  saúde  que laborem fora  dos  espaços  de  assistência  e  vigilância  à  saúde,  seja
denominado de hospital, clínica, ambulatório, laboratório, ou que não tenham presença
indispensável e frequente (em jornadas de 12, 24, 30 ou 40h semanais) no referido
ambiente.

Registre-se que, para que seja possível o controle e a fiscalização da vacinação apenas
dos grupos prioritários, é preciso que os estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou
privados,  providenciem  o  registro  de  vacinação,  de  forma  célere,  informando  ao
Ministério da saúde, o setor/categoria/função do beneficiário da vacinação, nos termos
estabelecidos no art. 15 da Medida Provisória n.º 1.026/2021.

As  informações  solicitadas  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  "listas  de  todos  os  seus
colaboradores que foram vacinados no caso, com identificação da função e setor em
que  trabalham (especificando  se  no  prédio  do  nosocômio  ou  em anexo)  e  carga
horária" - não têm dados que demandem a decretação de sigilo.

Requereu  ainda  a  parte  autora  que  essas  listas  venham  "acompanhadas  de
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documentos comprobatórios dos respectivos vínculos, além das escalas de trabalho em
que se inserem todos eles." Diante da dúvida levantada sobre o caráter sensível de
alguns  desses  documentos,  deverá  o  réu juntar  esses documentos  comprobatórios
como documentos sigilosos nos autos, acessíveis ao juízo, à parte autora e aos réus. O
juízo  então  analisará  se  há  algum  impedimento  à  liberação  que  justifique  tal
providência.

Em todo caso, não há razão para que se coloque qualquer empecilho ao acesso, pelos
órgãos de controle, a todas as informações necessárias ao bom desempenho de suas
atividades de fiscalização.

Em relação aos documentos de fls. 638/658 (id 4058200.6960756, 4058200.6960755,
058200.6960754),  que  contém uma  lista  de  médicos  e  funcionários  vacinados  no
HNSN,  torno  sigiloso  os  documentos  pelo  fato  de  conterem  CPF  ou  nº  de  PIS
completo,  devendo o hospital  substitui-las  por documentos com esses números de
forma parcial, como aliás consta nos documentos dos outros hospitais e unidades de
saúde (fls. 663 e ss.).  Adianto que tais listas não cumprem o requerido pela parte
autora, ao menos pela falta dos dados relativos à carga horária.

Ante o exposto:

a) conheço dos embargos de declaração opostos (fls.460/464), por serem tempestivos,
e dou-lhes provimento, para integrar a parte dispositiva da decisão de fls. 444/451,
para incluir o seguinte em sua parte dispositiva:

-  determino que o ESTADO DA PARAÍBA,  por  sua  Secretaria  Estadual  de
Saúde, abstenha-se de aplicar o item 1.8 da Nota Técnica Conjunta - Resolução
CIB  nº  02/2021,  de  25  de  janeiro  de  2021,  renumerado  para  item  1.10  na
retificação de 08/02/2021, com interpretação que possibilite que sejam priorizados
na  vacinação  trabalhadores  de  setores  da  própria  secretaria  estadual  e  das
secretarias  municipais  de  saúde  da  Paraíba  em  que  não  haja  atendimento
necessário e frequente de pacientes, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), em desfavor do Secretário de Saúde do Estado da Paraíba, por
cada descumprimento;

b) indefiro os pedidos das alíneas "a" e "b" da petição do HOSPITAL NOSSA SENHORA
DAS NEVES;

c) defiro o pedido de antecipação de tutela requerida em face do HNSN para:

c.1) determinar que o Hospital Nossa Senhora das Neves abstenha-se de realizar
vacinação de supostos trabalhadores de saúde que laborem fora dos espaços e
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas,
ambulatórios, laboratórios, ou que não tenham presença indispensável e frequente
(em jornadas de 12, 24, 30, 40h semanais) no referido ambiente (a exemplo de:
técnicos em informática, integrantes de setor jurídico, financeiro e de marketing,
membros de conselho gestor, médicos e outros prestadores de serviços apenas
eventuais), sob pena de multa de R$ 20.000,00, em desfavor do hospital, por cada
descumprimento;

c.2) forneça a lista de todos os seus colaboradores que foram vacinados no caso,
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com identificação da função e setor em que trabalham (especificando se no prédio
do  hospital  ou  em  anexo)  e  carga  horária,  acompanhadas  de  documentos
comprobatórios dos respectivos vínculos, além das escalas de trabalho em que se
inserem todos eles, justificando outrossim quais os documentos sobre os quais
vislumbre a necessidade de eventual sigilo específico, no prazo de 3 dias corridos,
sob pena multa diária de R$ 20.000,00, a incidir em desfavor da pessoa jurídica,
até o limite global de R$ 200.000,00.

c) designo audiência de conciliação, a se realizar no dia 19/02/2021, às 09:00h, em
meio virtual, através da plataforma Zoom, no link a seguir: https://us02web.zoom.us
/j/84850330789, Meeting ID: 848 5033 0789;

Intimem-se  as  partes  desta  decisão,  inclusive  para  cumprimento  pelo  HOSPITAL
NOSSA SENHORA DAS NEVES e pelo ESTADO DA PARAÍBA.

Intime-se a parte autora para ciência das petições e documentos do HNSN e ESTADO
DA PARAÍBA

João Pessoa/PB, data de validação do sistema. 

                 WANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS LIMA

                    Juíza Federal Substituta da 2ª Vara
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