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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PAC nº 01/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 
2021.   

Instaura Procedimento Administrativo de Tutela 
Coletiva nº 01/2021. 

TUTELA COLETIVA. NOTÍCIA DE INÍCIO DA 
VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ.  
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS 
SOBRE OS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DAS 
DOSES. NECESSIDADE DE 
ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES PÚBLICAS SOBRE 
MECANISMOS DE CONTROLE DE 
VACINAÇÃO E DE SEGURANÇA DAS DOSES. 
POPULAÇÃO INDÍGENA. NECESSIDADE DE 
ESTABELECIMENTO DE UM PLANO DE 
VACINAÇÃO DE COMUM ACORDO COM AS 
LIDERANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DADOS 
NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA A 
RESPEITO DO NÚMERO DE SERINGAS E 
AGULHAS DIPONÍVEIS.  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
– legitimada pelos Artigos 5º, Inciso LXXIV e 134 da Constituição da República, no 
exercício das funções institucionais previstas nos Artigos 4º, Incisos VII, VIII, X e XI e 
106-A, ambos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e nos Artigos 4º, 
Incisos VII, VIII, X e XII e 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 575, de 2 de 
agosto de 2012 e com fundamento na Resolução CSDPESC nº 86, de 6 de abril de 2018 
– por intermédio da 7ª Defensoria Pública de Chapecó: 

CONSIDERANDO o art. 134 da Constituição da República, o qual 
atribui à Defensoria Pública, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados; 

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
nos autos da ADI 3943/DF com eficácia erga omnes e efeito vinculante, admitindo a 
atuação coletiva da Defensoria Pública em causas cujo objeto supere a mera 
hipossuficiência econômica; 

CONSIDERANDO a decisão do Superior Tribunal de Justiça admitindo 
a atuação da Defensoria Pública em hipóteses em que pode haver a formação de 
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precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos (STJ. 2ª Seção. EDcl no 
REsp 1.712.163-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/09/2019); 

CONSIDERANDO que, conforme reconhecido pelo Ministério da 
Saúde1, a COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada 
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda 
potencialmente grave; 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental social, previsto 
no art. 6º da Constituição da República sob a ótica individual e, no art. 196, sob a 
perspectiva coletiva; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 estabelece a universalidade do 
acesso aos serviços de saúde; a descentralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os 
Municípios e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre 
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus; 

CONSIDERANDO o que decidiu o Supremo Tribunal Federal nos Autos 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6341, no sentido de que as medidas adotadas 
pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do 
novo Coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de 
providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
municípios; 

CONSIDERANDO que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 
sessão pública realizada no dia 17 de janeiro de 2021, por unanimidade, aprovou o uso 
emergencial das vacinas contra a COVID-19 produzidas pelas farmacêuticas 
AstraZeneca, em parceria com a FIOCRUZ e SINOVAC, em conjunto com o Instituto 
Butantan; 

CONSIDERANDO que, conforme a Lei 6.259/75 e o Decreto 78.231/76, 
este último que regulamentou a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, 
sobre o Programa Nacional de Imunizações, cabe ao Ministério da Saúde definir, dentro 
do Programa Nacional de Imunização, as vacinações, inclusive de caráter obrigatório, 
bem como coordenar e apoiar técnica, material e financeiramente os entes locais. 

CONSIDERANDO a informação constante do sítio eletrônico2 do 
Ministério da Saúde noticiando que, no dia 19 de janeiro de 2021, foi concluída a 
operação logística de envio da vacina contra a COVID-19 para todo o Brasil; 

                                                           
1 https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf 
2 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-conclui-distribuicao-da-vacina-
contra-a-covid-19-para-todo-o-brasil 
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CONSIDERANDO a notícia constante do portal digital do Governo do 
Estado de Santa Catarina3 dando conta que as unidades da Secretaria de Estado da Saúde 
já iniciaram a vacinação dos profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento 
à pandemia; 

 CONSIDERANDO a informação constante do sítio eletrônico da 
Prefeitura de Chapecó4 noticiando a chegada das vacinas produzidas pela SINOVAC, 
em conjunto com o Instituto Butantan à Cidade, com início da vacinação no dia 19 de 
janeiro; 

CONSIDERANDO que as informações constantes da publicação no sítio 
eletrônico são insuficientes para avaliar os critérios adotados pela Municipalidade, 
dentro de sua competência, para a vacinação da população; 

CONSIDERANDO a informação veiculada pelo próprio Município no 
sentido da insuficiência das doses disponibilizadas para a imunização da integralidade 
dos profissionais da saúde, o que impõe a seleção de quem deve receber; 

CONSIDERANDO que além de critério baseado puramente no local de 
atuação do(a) profissional (como UTIs e ambulatórios), outros fatores podem ser 
levados em consideração como a idade e a existência de comorbidades, notadamente 
hipertensão, diabetes, doenças pulmonares crônicas, obesidade etc; 

CONSIDERANDO que a seleção deve atender critérios técnicos e 
impessoais, sob pena de caracterização de desvio de finalidade; 

CONSIDERANDO notícias veiculadas em portais de notícias narrando 
casos de aplicação de doses em pessoas fora5 dos critérios estabelecidos pelas 
autoridades sanitárias nos planos oficiais de vacinação e desvios6 de doses desse 
importantíssimo insumo; 

CONSIDERANDO a notícia de que a vacinação teve de ser interrompida7 
na cidade de Manaus em razão de possíveis irregularidades na distribuição; 

CONSIDERANDO que, embora não haja notícia de irregularidades na 
vacinação no Município de Chapecó, ações preventivas são necessárias a fim de 
evidenciar que as instituições acompanham o processo de perto; 

CONSIDERANDO a ausência de dados públicos sobre a programação 
Municipal de Imunização com critérios objetivos e impessoais para a aplicação das 
vacinas; 

                                                           
3https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-confira-como-foi-a-vacinacao-
dos-profissionais-de-saude-nas-unidades-das-ses 
4 https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/3148/vacinacao-inicia-nesta-terca-feira-em-chapeco 
5 https://oglobo.globo.com/brasil/ministerio-publico-investiga-denuncias-de-fura-fila-na-vacinacao-
contra-covid-19-24846913 
6 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/20/ba-mpf-pede-lista-com-n-de-
doses-e-nomes-de-vacinados-a-26-municipios.htm 
7 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apos-criticas-vacinacao-em-manaus-e-suspensa-por-um-
dia-para-reformulacao,70003589127 
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CONSIDERANDO a existência8 de um Plano Nacional de Vacinação 
contra a COVID-19 que prevê a encomenda tecnológica de 100,4 milhões de doses, até 
julho/2021 e em torno de 110 milhões de doses (produção nacional) entre agosto a 
dezembro/2021 da Fiocruz/AstraZeneca e 42,5 milhões de doses por intermédio do 
consórcio internacional denominado de Covax Facility; 

CONSIDERANDO a inexistência de informações sobre protocolos de 
segurança a respeito da guarda e do armazenamento das doses no Município de 
Chapecó; 

CONSIDERANDO a inexistência de informações sobre mecanismos de 
controle relativamente às doses já aplicadas e da reserva de segunda dose para aqueles 
que já receberam a primeira; 

CONSIDERANDO a ausência de informações sobre postos de vacinação 
e aplicação a domicílio para pessoas vulneráveis impossibilitadas ou com restrições de 
locomoção; 

CONSIDERANDO que o próprio Plano Nacional de Vacinação9 
reconhece que os povos indígenas são grupos com elevada vulnerabilidade à COVID-
19, uma vez que doenças infecciosas em grupos tendem a se espalhar rapidamente e 
atingir grande parte da população devido ao modo de vida coletivo e às dificuldades de 
implementação das medidas não farmacológicas, além de sua disposição geográfica, 
sendo necessário percorrer longas distâncias para acessar cuidados de saúde, podendo 
levar mais de um dia para chegar a um serviço de atenção especializada à saúde, a 
depender de sua localização.  

CONSIDERANDO a informação10 de que foram reservadas 1.156 (mil 
cento e cinquenta e seis) doses para aplicação nas comunidades indígenas de Chapecó 
sem, contudo, detalhamento a respeito da operacionalização do processo de imunização 
dessas pessoas que possuem peculiar sistema imunológico e fragilidade acentuada; 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 20, de 20 de novembro de 2020 
reconheceu e assegurou direito das famílias pertencentes a Povos Indígenas a 
esclarecimento e informação detalhada em linguagem acessível, se necessário na própria 
língua indígena, quanto aos serviços e benefícios ofertados pela Rede Socioassistencial 
a serem ofertados, seus objetivos, critérios e possíveis impactos no desenvolvimento 
econômico, costumes, instituições, praticas, formas de orientação e valores culturais 
desses povos indígenas; 

CONSIDERANDO que o art. 3º da Convenção n. 169 da OIT reconhece 
que os povos indígenas gozam plenamente dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, sem obstáculos nem discriminação; 

                                                           
8 https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-
1.pdf 
9 https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-
1.pdf 
10 https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/3148/vacinacao-inicia-nesta-terca-feira-em-chapeco 
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CONSIDERANDO que o art. 6º, 1, “a” da Convenção n. 169 da OIT, 
estabelece que, ao aplicar medidas que lhe afetem, os governos devem consultar os 
povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de 
suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou 
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; 

CONSIDERANDO que a elaboração de um plano de vacinação de 
comunidades indígenas deve ser acompanhado, de perto, por lideranças indígenas, as 
quais poderão fornecer informações relevantes sobre as peculiaridades de suas unidades; 

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de informações, no portal da 
transparência a respeito do estoque, para pronto uso e perspectiva de chegada de agulhas, 
seringas e demais equipamentos indispensáveis para o processo de vacinação; 

RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Tutela Coletiva 
nº 01/2021 com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, de modo integral, o processo 
de imunização contra a COVID-19, em processo de realização pelo Município de 
Chapecó, notadamente no que diz respeito aos grupos vulneráveis. 

A título de providências administrativas, determina-se: 

a) A ordenação e o registro da instauração no Cadastro Geral de PACs, 
conforme previsão do Artigo 11, Caput, da Resolução CSDPESC nº 86/2018; 

b) O encaminhamento desta Portaria à Defensoria Pública-Geral, 
consoante previsão do Artigo 11, § 1º, da Resolução CSDPESC nº 86/2018;  

c) A fixação do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente 
Procedimento Administrativo de Tutela Coletiva, conforme estatuído pelo Artigo 13 
da Resolução CSDPESC nº 86/2018. 

 

A fim de instruir o presente Procedimento Administrativo de Tutela 
Coletiva, determina-se a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Município de 
Chapecó requisitando, com base no inciso IX do art. 46 da Lei Complementar Estadual 
575/2012, no prazo de 3 (três) dias, as seguintes informações, as quais devem ser 
acompanhadas da devida documentação comprobatória: 

 

1. Se o Município de Chapecó seguirá rigorosamente o Plano Nacional 
de Imunização; 
 

2. O número de doses efetivamente recebidas pelo Município de 
Chapecó; 
 

3. Se está havendo a devida reserva da segunda dose para os que já 
receberam a primeira; 

 

4. Os destinatários dessa primeira remessa de doses; 
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5. Qual(is) o(s) critério(s) utilizados pela Municipalidade para a 

distribuição quantitativa das doses entre os grupos considerados 
prioritários (o que foi levado em consideração para que tal número 
fosse destinado aos profissionais saúde, tal número fosse encaminhado 
a idosos etc); 

 
 

6. Qual(is) o(s) critério(s) utilizados pela Municipalidade para a 
distribuição das doses entre os profissionais da saúde; 

 
 

7. Se as doses imunizaram ou imunizarão trabalhadores da saúde da 
iniciativa privada e, em caso positivo, os critérios de escolha das 
unidades agraciadas; 
 

8. Se houve algum episódio de extravio, desvio, subtração de dose(s); 
 

9. Se há, e em caso positivo, qual(is) é(são) o(s) mecanismo(s) de 
segurança adotados para evitar a aplicação de doses em pessoas fora 
dos critérios preestabelecidos; 

 
10. Como é realizada a identificação da pessoa que receberá a dose e a 

comprovação de seu enquadramento no critério preestabelecido; 
 

 
11. Se há, e em caso positivo, qual(is) é(são) o(s) mecanismo(s) de 

segurança adotados para evitar desvios e subtrações de doses; 
 

12. Se o Município dispõe de dispositivos adequados de refrigeração para 
o armazenamento das doses; 

 
13. Qual o planejamento para a vacinação de idosos em instituições de 

longa permanência (na notícia veiculada no sítio eletrônico, há menção 
ao “centro de convivência); 

 
14. Quais são os outros “grupos de risco” mencionados ao final da 

publicação da Prefeitura de Chapecó no dia 19 de janeiro de 2021 (link 
https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/3148/vacinacao-inicia-nesta-
terca-feira-em-chapeco); 

 

15. O número de doses efetivamente reservadas às populações indígenas; 
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16.  Qual(is) o(s) critério(s) utilizados pela Municipalidade para a 
delimitação quantitativa das doses a serem encaminhadas para as 
comunidades indígenas; 
 

17. Se há plano de operacionalização das comunidades indígenas e, em 
caso positivo, encaminhe a documentação comprobatória e informe se 
foi construído em conjunto com os destinatários; 

 
18. O número de seringas, agulhas e demais insumos indispensáveis à 

vacinação em estoque para pronto uso e a perspectiva de recebimento 
no futuro próximo. 

 

                      No ofício à Secretaria Municipal de Saúde deve ser consignado que a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA pode ficar 
encarregada de realizar as intermediações necessárias com as comunidades indígenas a 
fim identificar soluções para uma vacinação que não apresente risco à saúde, à cultura, 
aos costumes e à dignidade dessas pessoas. 

 

Chapecó, 21 de janeiro de 2021. 

 
Gabriel Santos Pereira Paquielli 

Defensor Público Substituto do Estado de Santa Catarina 
 (Documento assinado digitalmente) 
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