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EXCELENTÍSSIMO (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 

E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO: ARTIGO 71 DA LEI N° 10.741/2003 

(ESTATUTO DO IDOSO) E ARTIGO 1.048 DO CPC- OS PROCEDIMENTOS 

JUDICIAIS QUE FIGURE COMO PARTE OU INTERESSADO PESSOA COM 

IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, TERÃO 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO EM TODAS AS INSTÂNCIAS.  DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE NA 

VACINAÇÃO EM RELAÇÃO À COVID-19. PLANO NACIONAL DE 

VACINAÇÃO.  

           URGENTÍSSIMO 

                      O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio 

das Promotoras de Justiça com atribuições nesta Comarca, vêm, respeitosamente 

perante Vossa Excelência, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fundamento nos artigos 196 e 197, da Constituição Federal, artigo 2º, da Lei 

Federal n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), art. 45 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto 

do Idoso), artigo 300 do Código de Processo Civil, Lei 8.625/93 e Lei 7.347/85 artigo 

5º, I, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA  

Em face do 

MUNICÍPIO DE MARABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, representado pelo Prefeito Municipal, podendo ser citado na 

sede do governo municipal, Folha 33, Quadra e Lote Especiais, Praça Osório 

Pinheiro, Nova Marabá (PAÇO MUNICIPAL), nesta cidade ou na pessoa de 
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quem o esteja legalmente substituindo, na forma do Inciso III, do Artigo 75 

do Código de Processo Civil;  

Pelas razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. 

Preliminarmente, o Ministério Público do Estado do Pará requer seja 

assegurada prioridade na tramitação do feito, pois trata-se de direito à saúde das 

pessoas idosas do Município de Marabá, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso). 

1- DOS FATOS 

 

A. Da Pandemia de COVID-19, a escassez e a destinação das vacinas contra 

Covid-19 no município de Marabá. 

 

No ano de 2019 foi identificado um novo coronavírus (nomeado SARS-

CoV-2) como o agente causador de uma nova doença respiratória aguda grave 

(COVID-19), em Wuhan, China. (1,2) O vírus propagou-se para diversos países e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma pandemia, no mês de março de 

2020.  

No contexto da pandemia de COVID-19, os sistemas de saúde enfrentam 

um rápido aumento da demanda, tendo a Organização Mundial da Saúde recomendado 

a vacinação da população, a qual deve ser considerada um serviço de saúde essencial 

que não deve ser interrompido1.  

No Brasil a Covid-19 atingiu 10.324.463 (dez milhões e trezentos e vinte e 

                                                      
1 Disponível em 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51984/OPASBRACOVID1920036_por.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 
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quatro mil e quatrocentos e sessenta e três) casos confirmados e ainda o total de 249.957 

(duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete óbitos).2 

No dia 22 de fevereiro, o Estado do Pará registrou o acumulado de 

357.595 casos confirmados de Covid-19 e 8353 óbitos, resultando em alta letalidade 

(2,3%).  

Ainda que a maioria dos casos tenha ocorrido entre adultos com idade 

entre 30 e 59 anos de ambos os sexos (56,0%), 25.310 (15,2%) e 27.087 (14,2%) 

casos foram registrados entre homens e mulheres com 60 anos e mais, 

respectivamente (Tabela 1 e Figura 1). 

   
Tabela 1. Distribuição dos casos de Covid-19 entre sexo e faixa etária no Pará. 

 

Faixa Etária Sexo Total 

 Homem Mulher  

0 a 9 7847 7928 15775 

4,7% 4,2% 4,4% 

10 a 19 10341 13765 24106 

6,2% 7,2% 6,7% 

20 a 29 27324 34000 61324 

16,4% 17,8% 17,1% 

30 a 39 40172 44208 84380 

24,1% 23,2% 23,6% 

40 a 49 32200 36807 69007 

19,3% 19,3% 19,3% 

50 a 59 21407 25322 46729 

12,8% 13,3% 13,1% 

60 a 69 13956 15463 29419 

8,4% 8,1% 8,2% 

70 a 79 7649 7727 15376 

                                                      
2 https://covid.saude.gov.br/ 
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4,6% 4,0% 4,3% 

80 ou mais 3705 3897 7602 

2,2% 2,0% 2,1% 

Não Informado 2089 1788 3877 

1,3% 0,9% 1,1% 

Total 166.690 190.905 357.595 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Figura 1. Pirâmide populacional para distribuição de casos de Covid-19 por sexo e idade no 

Pará.
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Observando-se os gráficos de distribuição de óbitos por covid-19 no Pará 

por sexo e idade (Figuras 2 e 3), é nítido a relação gradiente entre idade e número de 

óbitos, ou seja, quanto maior a faixa etária, maior a proporção de óbitos registrados 

com diferenças estaticamente significativas (p=0,000).  

 

 

Figura 2. Distribuição dos óbitos por Covid-19 entre sexo e faixa etária no Pará. 
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Figura 3. Pirâmide populacional para distribuição de óbitos de Covid-19 por sexo e idade no 

Pará. 

 

 
 

Na tabela 2 e figuras 4 e 5, comparando-se os idosos com todas 

as demais faixas etárias, observou-se que 73,2% e 74,5% dos óbitos no 

Pará ocorreram entre homens e mulheres com mais de 60 anos de idade. 

Isso quer dizer também que a chance de óbito entre idosos é 15 vezes maior 

quando comparados aos grupos não idosos (0 a 59 anos). E essa chance é 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e Educação 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
7 

 

ainda maior no sexo feminino, ou seja, há 17 vezes mais chance de uma 

idosa falecer devido a Covid-19 quando comparada às demais mulheres. 

 

Tabela 2. Distribuição dos óbitos de Covid-19 entre sexo comparando-se idosos e não idosos 

no Pará. 

Idade  Homem Mulher 

Óbito Total Óbito Total 

Não Sim  Sim Não  

60 anos e mais 21560 3750 25310 24683 2404 27087 

13,5% 73,2% 15,4% 13,3% 74,5% 14,3% 

0-59 anos 137916 1375 139291 161207 823 162030 

86,5% 26,8% 84,6% 86,7% 25,5% 85,7% 
OR (IC95%)* 

15,0 (14,1-16,0)  17,5 (16,1-18,9)  

*p-valor = 0,000 

 

Figura 4. Distribuição de óbitos de Covid-19 entre homens comparando-se idosos e não idosos 

no Pará. 

 
Figura 4. Distribuição de óbitos de Covid-19 entre mulheres comparando-se idosos e não idosos 

no Pará. 
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Os gráficos acima demonstram que o grupo dos idosos no Estado do Pará 

é aquele hoje que é severamente atingido pela Covid-19 e invariavelmente é a 

parcela da população que mais apresenta sintomas graves da doença, que 

ocupa os leitos hospitalares públicos e privados, e, infelizmente é aquele 

que mais morre. 

No Município de Marabá a história se repete.  

O ofício nº 306/2021/ASJUR/GAB/SMS expedido pela Secretaria de 

Saúde do Município de Marabá em 23/02/21 demonstra que até a presente data vieram 

a óbito 208 (duzentos e oito) idosos no município. 
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O boletim Covid-19 de 22/02/21 disponibilizado na página oficial do 

Município de Marabá demonstra que foram confirmados 14.795 (quatorze mil e 

setecento e noventa e cinco) casos de Covid-19, ao passo que ocorreram 281 

(duzentos e oitenta e um) óbitos no Município de Marabá.3 Tais informações podem 

ainda ser extraídas da Rede Social Instagram do Município de Marabá. 

Confrontando os dados dos dois documentos constata-se que do 

total de 281 óbitos que ocorreram no município de Marabá em razão de 

Covid-19, 74,02% dos óbitos recaíram sobre as pessoas idosas (acima de 

60) anos. 

                                                      
3    https://maraba.pa.gov.br/boletim-covid-19-de-22-02-2021/ 
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Ainda na citada rede social Instagram foi divulgada nesta data a 

informação de que foram recebidas pelo município de Marabá o total de 5.492 doses 

da vacina para Covid-19 e que apenas 614 das doses das vacinas foram destinadas à 

população idosa, ou seja, 11,17% das vacinas foram destinadas à população idosa. 
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   Facilmente chegamos à conclusão de que apesar dos óbitos 

das pessoas idosas corresponderem a 74,02% do total, apenas 11,17% das 

vacinas disponibilizadas ao Município de Marabá foram direcionadas a esta 

população, em que pese a prioridade absoluta garantida às pessoas idosas 

pelo Estatuto do Idoso e ainda o Plano Nacional de Vacinação trazer dispor 

ser esta população ser prioritária à vacinação da Covid-19. 

O ofício nº 306/2021/ASJUR/GAB/SMS expedido pela Secretaria de 

Saúde do Município de Marabá em 23/02/21 ainda demonstra que foram vacinados 

3.140 profissionais de saúde no Município de Marabá, mas que somente 02 

profissionais de saúde vieram a óbito no município em razão da Covid-19, 

sendo ainda um deles idoso. 

 

 

 Destaca-se que de acordo com o referido documento 57,17% 

das vacinas recebidas pelo Município foram destinadas aos profissionais de 

saúde, ao passo que apenas 0,71% dos óbitos recaem sobre os profissionais 

de saúde. 
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Repisa-se que na contramão dos profissionais de saúde, 74,02% 

dos óbitos por Covid-19 registrados no município correspondem aos idosos, 

enquanto que somente 11,17%desta população deste público foi imunizada 

até o momento. 

 

1. 2. DO PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

Para mitigar os impactos causados pela Covid-19 diversos países e 

empresas farmacêuticas adotaram medidas para a produção de vacinas eficazes 

contra a covid-19.  

Apesar do Brasil dispor, no momento, de vacinas a serem 

disponibilizadas à população, estas são escassas, e por tal razão o Ministério da 

Saúde estabeleceu, por meio do Plano Nacional de Vacinação, ações e estratégias 

para a operacionalização da vacinação contra a covid-19 no Brasil, apresentou a 

população-alvo e grupos prioritários para vacinação, otimizou os recursos 

existentes por meio de planejamento e programação oportunos para 

operacionalização da vacinação nas três esferas de gestão, e, ainda 

instrumentalizou estados e municípios para vacinação contra a covid-19. 

O Plano Nacional de Vacinação definiu como prioridade a preservação 

do funcionamento dos serviços de saúde; a proteção dos indivíduos com maior 

risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção dos demais indivíduos 

vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; seguido da preservação do 

funcionamento dos serviços essenciais.  

O referido plano trouxe a estimativa populacional para a Campanha 
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Nacional de Vacinação contra a covid-19 e ordenamento dos grupos prioritários4. 

 

 

O Plano Nacional de Vacinação prevê que todos os grupos nele previstos 

como prioritários para a imunização serão contemplados com a vacinação, entretanto, 

de forma escalonada por não dispor de doses de vacinas imediatas para todos os 

grupos em etapa única.  

É sabido que não há vacina disponível para toda a população, bem como 

que temos um crescimento de casos confirmados e de óbitos decorrentes de Covid-19 

(em especial com a chegada da segunda onda da Covid-19), sem oferta de vacinas 

para atender toda a população.  

Em razão deste cenário, a OMS, por meio da Organização Pan-Americana 

da Saúde – OPAS, elaborou, em julho de 2020, orientações para o planejamento da 

                                                      
4 Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e Educação 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
14 

 

introdução da vacina contra a COVID-19, conforme objetivos específicos de priorização 

e vacinação em fases, conforme descrição a seguir. 

 

“Proteger a integridade do sistema de saúde e a infraestrutura para a 

continuidade dos serviços essenciais: vacinar os profissionais de saúde, em 

todos os níveis de atenção, e de outros serviços essenciais estabelecidos pelo 

país. Reduzir a morbidade grave e a mortalidade associada à COVID-19, 

protegendo as populações de maior risco: vacinar os grupos de maior risco, 

identificados de acordo com a situação epidemiológica [...]”  

 

Seguindo tais objetivos, o Ministério da Saúde elaborou o Plano Nacional 

de Imunização contra a covid-19, tendo como norte premissas para o enfrentamento 

da doença. 5  

Resta claro, portanto, que, diante das especificidades da COVID-19, com 

fundamento em estudos científicos, bem como na desigualdade entre a demanda por 

vacina e sua oferta, tornou-se necessária a estratificação da população em grupos 

prioritários, os quais devem ser rigorosamente observados, sob pena impedir o alcance 

dos objetivos nacionais pretendidos na estratégia de combate à pandemia de COVID-

19. 

O Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19 dispôs quanto à 

estratificação dos grupos prioritários para a imunização em relação à Covid-19, 

ordenando-o em 4 (quatro) fases a seguir descritas, com os respectivos grupos 

que devem prioritariamente receber a vacina, na respectiva ordem nele 

expressa, conforme tabela a seguir.6         

                                                      
5  Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf 
6   Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf 
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1. 3. DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 

 

O Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19 apresenta ações e 

estratégias para a operacionalização da vacinação nos 144 municípios no estado 

do Pará, com objetivos específicos de informar a população-alvo e grupos 

prioritários para vacinação para a população Paraense; planejar os recursos 

existentes por meio de programação oportuna para operacionalização da 

vacinação nos 144 municípios; apoiar os 144 municípios para vacinação contra 
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COVID-19, tanto na logística de distribuição quanto na aquisição de insumos.  

Ocorre que ao elaborar o Plano Estadual de Vacinação contra 

Covid-19, o Estado do Pará não observou as diretrizes determinadas no 

Plano Nacional de Vacinação, em especial quanto ao ordenamento dos 

grupos prioritários a serem vacinados de acordo com a disponibilização 

de vacinas. 

Ao agir desta forma, o Estado do Pará não cumpriu as 

diretrizes do Plano Nacional de vacinação contra a covid 19 e garantiu 

prioridade para a vacinação dos Profissionais que atuam na segurança 

pública sobre as pessoas idosas e demais grupos prioritários, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível para tanto.7 

Desta forma, a seguir o plano estadual de vacinação serão vacinados 

na segunda fase do plano os servidores das polícias federal, militar e civil; 

servidores do Centro de Perícias Científicas; bombeiros militares; policiais penais 

e agentes do DETRAN, mediante a simples apresentação 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.  

Observa-se que o plano estadual, além de não priorizar as pessoas 

idosas (conforme estabelecido no Plano Nacional de Vacinação), sequer descreve 

qualquer diferenciação entre os profissionais de segurança pública que devem ser 

vacinados, possibilitando, inclusive, a vacinação dos servidores que atuam em 

cargos administrativos e burocráticos, como por exemplo, qualquer servidor do 

Judiciário ou do Ministério Público. 

                                                      
7  Disponível em http://www.saude.pa.gov.br/sespa-divulga-o-plano-paraense-de-vacinacao-de-covid-19/ 
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Frisa-se ainda que ao privilegiar, em arrepio ao Plano 

Nacional de Vacinação, a imunização dos Profissionais de segurança na 

segunda fase de vacinação, foram preteridas, além das pessoas idosas 

compreendidas entre 60 a 80 anos, as pessoas que possuem 

comorbidades, as pessoas com deficiência permanente, as pessoas em 

situação de rua, a população privada de liberdade, os funcionários do 

sistema de privação de liberdade e os trabalhadores da educação. 
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A tabela apresentada demonstra a total incongruência entre os Planos 

Nacional e Estadual de vacinação contra COVID-19. 

 

1. 4. DO PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 

 

O Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 estabeleceu 

estratégias de vacinação em simetria com o Plano Estadual de vacinação, ou 

seja, segue este com rigor e em total afronta ao Plano Nacional de 

Vacinação, conforme tabela abaixo. 
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Destaca-se ainda que o Município de Marabá até o momento 

vacinou os idosos em instituição de acolhimento, os idosos acima de 85 

(oitenta e cinco anos) e os profissionais de saúde indinstintamente 

(independente do profissional estar envolvido na resposta pandêmica - na 

linha de frente de combate à Covid-19). 

Ao seguir o Plano Estadual de vacinação, o município de Marabá irá 

privilegiar os profissionais de segurança pública e burlar a ordem prioritária descrita 

no Plano Nacional de vacinação. 

É importante frisar que o município de Marabá sequer dispõe de dados 

dos profisionais de segurança pública que foram contaminados ou vieram a óbito em 

razão da Covid-19, conforme informado no ofício nº 306/2021/ASJUR/GAB/SMS 

expedido pela Secretaria de Saúde do Município de Marabá. Ou seja, o município de 

Marabá irá privilegiar o referido grupo sem qualquer razoabilidade fática. 

Cumpre ressaltar que o tempo de espera das pessoas idosas em serem 

vacinadas, e a não obediência a ordem prioritária do Plano Nacional de Vacinação 

demonstra a negligência do poder público com a saúde da população idosa, assim, é 

plenamente inaceitável que a demora na resolução de entraves burocráticos 

agrave a saúde desta população. 

Ante ao histórico apresentado, caberá ao Ministério Público a busca 

pela tutela jurisdicional, com escopo de fazer valer os preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais que amparam as pessoas idosas no que concerne à saúde pública. 
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2- DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARÁ 

                      Conforme já explanado, o Plano Nacional de vacinação estabeleceu 

que em sua 1ª fase de vacinação estão incluídos Trabalhadores de Saúde; pessoas de 

75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; população indígena 

aldeado em terras demarcadas aldeada, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas 

garantindo assim, a vacinação prioritária às pessoas idosas. 

                     O Município de Marabá, por sua vez, segue o plano Estadual de 

Vacinação e não garante a vacinação prioritária das Pessoas Idosas, em que pese o 

Ministério da Saúde defender que "não seguir a ordem priorizada pelo PNI pode 

acarretar na falta de vacinas para os grupos de maior risco de adoecimento e óbito 

pela Covid-19". 

                     Diante das incongruências constatadas no Plano Municipal de Vacinação 

quanto à prioridade de imunização de pessoas idosas e a escassez na oferta do insumo, 

o Ministério Público expediu as recomendações conjuntas Nº 001 e 002/2021/MPE/6ª 

e 13ªPJMab, destinadas ao Município de Marabá para a garantia de prioridade de 

vacinação contra a covid-19 às pessoas idosas. 

                       Foi ainda realizada reunião no dia 22 de fevereiro de 2021 com o 

Grupo de Trabalho Emergencial – GTE-MPPA-COVID-19, tendo sido acordado que a 

SESPA enviaria justificativa técnica epidemiológica para o posicionamento dos grupos 

prioritários nas diferentes fases do Plano Estadual de Vacinação, no prazo de 10 (dez) 

dias, bem como encaminharia as planilhas contendo os dados quantitativos das vacinas 

enviadas aos 144 municípios. 
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                      Apesar das medidas adotadas pelo Ministério Público, não se 

tem conhecimento que o Município de Marabá tenha adotado providências 

para a garantia de prioridade de vacinação das pessoas idosas. 

3- DO DIREITO 

3.1  LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público é instituição permanente e dentre tantas atribuições 

que lhe confere o texto constitucional, está a defesa aos interesses coletivos, proteção 

ao patrimônio público, etc.  

A Constituição Federal incumbiu o Ministério Público de “zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”, 

nos termos de seu artigo 129, II. 

A Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público) em seu artigo 25 

conferiu ao Ministério Público a legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública.  

Vejamos. 

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na 

Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: 

(...) 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei (...) 

No mesmo sentido, a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) em seu 

artigo 5º, estabelece ainda a legitimidade do Ministério Público para a propositura 

de ação principal. 
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Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I- O Ministério Público (...) 

 

Por outro lado, a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) estabelece que as 

medidas de proteção do idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 

nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento e em razão 

de sua condição pessoal. 

Nesse sentido, o artigo 45 da citada lei dispõe que, constatada qualquer 

das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 

requerimento daquele, poderá requisitar para tratamento de sua saúde, em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.  

O artigo 74, inciso I do Estatuto do idoso, assegura ainda que compete 

ao Ministério Público instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais 

homogêneos do idoso.  

                   No mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

quanto à legitimidade do Ministério Público na defesa dos direitos indisponíveis. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. 

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública a fim 

de garantir direitos indisponíveis tais como a saúde e a vida. Precedentes. 2. 

Não havendo, nos autos, recurso extraordinário com o intuito de rever o 
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entendimento de que a legitimidade do Ministério Público estaria respaldada 

no artigo 127 da Carta da República, cabe a aplicação da Súmula 126/STJ. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1196516/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 04/10/2010) 

(Grifo nosso). 

Assim sendo, resta-se plenamente demonstrada a legitimidade ativa do 

Ministério Público, sendo inegável não só para a instauração de inquéritos civis que 

tenham por objeto salvaguardar interesses coletivos, mas também para a propositura 

de ações civis públicas e, o que por ora se faz necessária. 

4 - DA OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR A 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ÀS PESSOAS IDOSAS DE FORMA 

PRIORITÁRIA 

As normas dos artigos 23, inciso II, e 196, da Constituição da República 

revelam a obrigação solidária dos entes federativos quanto à saúde, visto que, o 

primeiro, determina a competência comum, ao passo que, no último, o termo “Estado” 

foi utilizado para designar de forma genérica o Poder Público.  

Importante ressaltar que o fornecimento público do serviço de saúde é 

regido pelo princípio da UNIVERSALIDADE, tendo sempre como norte a Constituição 

Federal de 1988: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. Parágrafo único (...) I – universalidade da cobertura e do 

atendimento  (...) 

Art. 196. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
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mediante políticas sociais e econômicos 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. ”  

 

Destaca-se que o princípio maior em que se encerra o pedido advém da 

própria Constituição Federal, ao definir, em seu artigo 6º que são direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (grifo nosso).  

 Assim está definida a saúde e a assistência aos desamparados como 

direitos sociais, sendo que o artigo 196 da mesma Carta Magna identificou 

responsabilidade do Poder Público por sua manutenção. 

 Cumpre ressaltar que atos normativos que distribuem atribuições aos 

gestores visam a organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) 

não podendo ser invocadas para elidir a responsabilidade solidária dos réus de 

efetividade do direito à saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.  

 Vejamos. 

“A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta 

do artigo 23, inciso II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios são responsáveis solidários pela saúde tanto do indivíduo quanto 

da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

a causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual 

ou federal) de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de 

Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos 

entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos 
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serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre 

eles.”(AgR,Rel: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010). 

                       Portanto, a saúde é direito de todos e é dever do Estado prestá-la de 

maneira adequada, não se podendo permitir que a portadora de patologias graves, 

como no presente caso, deixe de receber o tratamento necessário.  

                       O Estado, em qualquer das esferas de governo, tem o dever de 

assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, conforme 

inteligência dos artigos 5º, caput, 6º, 30, VII, 196 e 198, I, da Constituição da 

República. 

                      Desta maneira, trata-se de obrigação pública indivisível, respondendo 

por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e 

descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-

membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade 

passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda.  

                      A Constituição do Estado do Pará assim determina:  

Art. 17 - É competência comum do Estado e dos Municípios, com a União: (...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência;  

Art. 18. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre: 

(...) XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; Art. 236. A política 

urbana, a ser formulada e executada pelo Estado, no que couber, e pelos 

Municípios, terá como objetivo, no processo de definição de estratégias e 

diretrizes gerais, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 

garantia do bem-estar de sua população, respeitados os princípios 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e Educação 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
26 

 

constitucionais e mais os seguintes: (...) 

III - promoção do direito de todos os cidadãos à moradia, transporte coletivo, 

saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, 

comunicação, saúde, educação, lazer e segurança, assim como à preservação 

do patrimônio cultural e ambiental. 

A Lei Federal n.º 8080/1990 prevê em seu artigo 2º que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  

Por outro lado, a Lei Federal 13.979/2020 dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019 e em seu artigo prevê 

medidas para enfrentamento da infecção, quais sejam: isolamento, quarentena, 

determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, 

coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos.  

Ressalta-se que o cenário de saúde pública de âmbito mundial, no qual 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou a classificação do novo coronavírus 

(COVID-19) para pandemia, bem como que o risco potencial da doença infecciosa 

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já 

tenham sido identificadas como de transmissão interna.  

Destaca-se ainda que o cenário gravíssimo da propagação da doença 

coronavirus expõe a população mais vulnerável, em especial os idosos à situação de 

grave risco e de iminente perigo e caber ao poder público a implementação de formas 

solidárias de cuidado e proteção deste público.  

Por outro lado, cumpre destacar que trata-se de direito à saúde de 

pessoa idosa, de modo a incidir as normas da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 
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a qual preconiza o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 

órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, preferência na 

formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso e 

garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.  

                      Cumpre destacar que o Estatuto do Idoso é destinado a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 

para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, nos termos do 

seu art. 1º e 2º. 

 Desta maneira, o citado Estatuto, em seu artigo 3º assevera ainda que 

é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária e garantia de acesso à 

rede de serviços de saúde e de assistência social locais.  

                     O artigo 3º § 1º do Estatuto do Idoso assegura que a garantia de 

prioridade compreende, dentre outros, a preferência na formulação e na execução de 

políticas sociais públicas específicas, bem como a destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso e a garantia de acesso à rede 

de serviços de saúde e de assistência social locais. 

                      A lei estatutária assegura a atenção integral à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e Educação 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
28 

 

igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças 

que afetam preferencialmente os idosos. 

A proteção jurídica dos interesses relacionados as áreas afetas a saúde 

encontra-se estreme de dúvidas, bem como demonstrada a responsabilidade Estatal, 

como Poder Público que é, em proporcionar os meios necessários à garantia de todos 

os direitos de todos da sociedade  

A jurisprudência orienta que, sendo a saúde um direito fundamental, há 

o dever de sua prestação por parte do Estado, não podendo o direito sofrer embaraços 

pelo Poder Público no sentido de reduzir ou dificultar o seu acesso, a ponto de 

inviabilizar a própria sobrevivência do cidadão.  

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A 

responsabilidade pelo fornecimento de medicamento postulado é solidária 

entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da 

repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a 

ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado 

seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 2. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não 

podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada 

a prevalência do direito reclamado. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70058658352, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 10/04/2014) (TJ-RS - AC: 

70058658352 RS , Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 
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10/04/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 23/04/2014) (grifo nosso). 

 

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se em 

diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas contra a MP 966/2020 (v.g., 

ADI n. 6428), assegurou interpretação conforme à Constituição Federal, objetivando, 

assim, definir que as decisões dos gestores público durante a pandemia devem sempre 

estar baseadas em critérios técnico-científicos e jamais se divorciar dos princípios da 

prevenção e precaução, em especial com observância às normas e orientações da 

Organização Mundial da Saúde - OMS. 

                      Em especial neste período de exceção provocado pela pandemia, as 

decisões da Administração Pública jamais podem ser compreendidas como de livre 

discricionariedade ou capazes de restarem alicerçadas em motivação vaga e duvidosa, 

visto que obrigatoriamente devem estar, direta e obrigatoriamente, vinculadas aos 

sempre prevalentes princípios protetivos da vida e da saúde, estabelecidos na 

Constituição Federal e na legislação ordinária, neles compreendida a devida e pública 

justificação sanitária de tomada de risco. 

                      Diante da escassez na oferta, há necessidade de se garantir que, ao 

menos, aos grupos que apresentam elevada letalidade por Covid-19, como idosos 

maiores de 60 anos, sejam vacinados com celeridade, obedecida a ordem de faixa 

etária, da mais alta para a mais baixa, conforme Plano Nacional de Operacionalização 

da Vacinação contra a COVID-19. 

                        Impende salientar que no Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19 consta que o risco de complicações pela covid-19 não é 

uniforme na população, sendo que o risco de agravamento e óbito está relacionado a 
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características sociodemográficas, presença de morbidades, entre outros. Os principais 

fatores de risco identificados como associados à progressão para formas graves e óbito 

são: 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 (IMC≥40). 

                      O Plano Nacional de vacinação estabeleceu que em sua 1ª fase de 

vacinação estão incluídos Trabalhadores de Saúde; pessoas de 75 anos ou mais; 

pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; população indígena aldeado em terras 

demarcadas aldeada, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. 

Em razão da disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se 

necessária a definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os grupos 

de maior risco para agravamento e óbito deverão ser priorizados, cabendo ao Município 

de Marabá seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-

19 e garantir a prioridade de vacinação da população idosa do município. 

Além disso, no contexto pandêmico que se vive, com a grande maioria 

da população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, também é prioridade a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a 

manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 

                      Frise-se ainda que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a 

sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente, conforme 

previsão do Estatuto do Idoso e a imunização da população idosa para contenção da 

doença é medida que se faz necessária, cabendo ao Poder Público a adoção de 

medidas que ampliem a cobertura vacinal do município. 
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5- DA NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL DE 

URGÊNCIA 

 

   O Código de Processo Civil, em seu artigo 300 permite a concessão, 

pelo juiz, de Tutela de Urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

   No mesmo sentido, o art. 12 da Lei n. 7.347/85 prevê que o juiz poderá 

conceder a antecipação liminar dos efeitos da tutela final, desde que constatada a 

presença dos requisitos autorizadores. 

        No caso, o requisito do fumus boni iuris restou exaustivamente 

demonstrado ao longo desta peça, destacando-se o seguinte: (I) cenário de pandemia 

por infecção de COVID-19 que afeta todo o mundo e, com especial, gravidade o Brasil; 

(II) ausência de medicamentos comprovadamente eficazes para o tratamento da 

doença, já reconhecido pela ANVISA; (III) escassez de vacinas e seus insumos em 

todo mundo e, em especial, no Brasil, que não produz insumos e precisa adquiri-los 

junto a outros países; (iv) a existência de planos nacional e estadual e municipal de 

vacinação contra a COVID-19, que, em um notório cenário de escassez de imunizantes, 

que afeta toda a humanidade, estabeleceram critérios de priorização para o 

recebimento das únicas 6 milhões de doses atualmente existentes. 

        A urgência, por sua vez, decorre da necessidade de garantir a 

vacinação da população idosa, de acordo com o Plano Nacional, por se tratar de 

população de risco, bem como que as estratégias de imunização da população devem 

levar em consideração não apenas o grau de exposição ao vírus, mas também o risco 
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de que a doença evolua para casos graves e para óbito, visando reduzir gradativamente 

o número de internações e mortes. 

                      O justificado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

resta demonstrado o risco de agravamento da saúde do idoso, caso permaneça sem o 

tratamento médico adequado, que deve ser realizado de imediato, acarretando risco 

a sua saúde, podendo trazer agravos à sua condição atual, principalmente 

considerando que se trata de pessoa com idade avançada. 

                       A verossimilhança da alegação resta patente, na hipótese, por todas 

as normas que regem o direito à saúde e os documentos juntados, comprobatórios da 

necessidade de ações positivas do Estado para garantia da saúde do usuário. 

                     Conforme demonstrado na inicial, o plano de vacinação do Município de 

Marabá segue o Plano Paraense de Vacinação – PPV/COVID-19, o qual está em 

desacordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-

19 acerca da prioridade de imunização das Pessoas Idosas, bem como quanto à 

inclusão dos profissionais de segurança pública na 2ª fase de vacinação, sendo 

imperioso garantir a vacinação da polução idosa, sendo esta  mais vulnerável e 

apresentar risco de adoecimento e óbito pela Covid-19. 

                      O contexto de escassez da vacina e de alta demanda pelo imunizante, 

associado às notícias de que, em muitos municípios do país, inclusive do Estado do 

Pará, servidores públicos e profissionais privados estão sendo vacinados sem que 

integrem os grupos prioritários eleitos pelo plano, em inversão à ordem prioritária 

prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 

                      Sendo assim, há a necessidade de se resguardar o direito de prioridade 

de imunização das pessoas idosas do Município de Marabá, considerando que as 
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pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, por sua condição, são mais propensas a 

desenvolver complicações graves oriundas do contágio pelo novo coronavírus, 

inclusive com maior risco de óbito. 

                      Destarte, não resta qualquer dúvida que o interesse mais relevante e 

que merece proteção imediata é a saúde, sendo assim, não se mostra razoável exigir-

se que, constatada a violação aos direitos fundamentais, principalmente de pessoa 

idosa, fique ela exposta, até o provimento jurisdicional definitivo, aos sérios riscos de 

vir a perder sua vida, decorrentes da omissão dos ora requeridos no atendimento e 

garantia da saúde. 

                      Com efeito, Excelência, a demanda relacionada à vacinação da 

população idosa  no contexto da pandemia requer urgência, sob pena de se tornarem 

inúteis as providências tomadas tardiamente, diante da perda do próprio bem da vida 

que se procura resguardar.  

                     É evidente que há perfeita admissibilidade nos pedidos ora 

apresentados, especialmente, porque estão carreadas as provas da necessidade, bem 

como da urgência.  

                      Desta forma, restam preenchidos os requisitos previstos no caput do 

artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência pleiteada. 

 

6- DOS PEDIDOS 

 

    Ante o exposto, considerando os fundamentos fáticos, jurídicos, 

constitucionais e legais apresentados, requer o Ministério Público do Estado do Pará: 
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 1) Seja assegurada prioridade na tramitação do feito, pois trata-se de direito à saúde 

da população idosa, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso); 

2) Seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que seja garantido 

atendimento integral e prioridade de vacinação contra a Covid- 19 das 

pessoas idosas residentes do Município de Marabá, conforme previsão do 

artigo 15 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determinando-se, para 

tanto, as seguintes medidas: 

1- Seja determinado ao Município de Marabá, que, no processo de vacinação da 

população contra a Covid-19 neste município sejam observadas rigorosamente 

as diretrizes e ordem de prioridades definidas no Plano Nacional de Vacinação, 

procedendo-se a retificação do Plano Municipal de Operacionalização de 

Vacinação contra a Covid-19, devendo adotar as seguintes providências: 

2- DA 1ª FASE DE IMUNIZAÇÃO 

2.1 que na 1ª Fase de vacinação do grupo profissionais de saúde sejam 

imunizados somente aqueles trabalhadores que atuam diretamente na linha de 

frente contra a pandemia Covid-19, e não indistintamente todos os profissionais 

de saúde, conforme posição adotada até o momento pelo Município de Marabá; 

2.2 Seja garantida na 1ª Fase da vacinação a imunização de todos os idosos 

com mais de 60 anos em acolhimento institucional;  

2.3 Tão logo superada a imunização dos profissionais de saúde que 

efetivamente atuam na linha de frente de combate à pandemia, e dos idosos 

em acolhimento institucional, seja garantida, na 1ª Fase de vacinação, a 

prioridade de imunização às pessoas idosas acima de 75 anos, bem como a 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e Educação 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
35 

 

população indígena aldeada em terras demarcadas, povos e comunidades 

tradicionais ribeirinhas, nos termos do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19, de acordo com a disponibilidade de doses 

encaminhadas a este município, sem prejuízo da retomada da vacinação dos 

demais profissionais de saúde que não atuem na linha de frente, após concluída 

a imunização das pessoas idosas deste município; 

3- DA 2ª FASE DE IMUNIZAÇÃO 

3.1 Deverão ser imunizadas as Pessoas Idosas de 60 a 74 anos de idade; 

3.2 Que seja excluído como seguimento prioritário do Plano Municipal de 

Vacinação os profissionais de Segurança Pública, considerando a ausência de 

previsão destes profissionais como grupo prioritário à vacinação no Plano 

Nacional de Vacinação; 

4- DA 3ª FASE DE VACINAÇÃO - encerrada a vacinação dos idosos de 60 a 74 

anos deverá ser iniciada a Fase 3 da vacinação, a qual contempla a imunização 

das Pessoas com Morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave; 

doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia 

falciforme; câncer; obesidade grave – IMC≥40); 

Seja ainda determinado ao MUNICÍPIO DE MARABÁ em sede de tutela de 

urgência  que: 

1) Em relação à transparência na execução da vacina da COVID- 19 seja 

amplamente divulgado, em aba própria, de fácil leitura e interpretação para 

população, no portal da transparência, bem como redes sociais oficiais, em tempo 

real, bem como, a divulgação de informações sobre o Plano Municipal de 
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Vacinação, o cronograma da vacinação, suas fases e públicos-alvo, locais e 

horários de funcionamento das salas de vacinação, com atualização periódica e 

ainda, se possível, o uso do aplicativo “Vacinômetro”, ferramenta digital 

desenvolvida pelo Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 

de Saúde Pública (SESPA), ainda, alertando a população acerca da necessidade 

do uso da máscara, higienização das mãos e manutenção do distanciamento 

social; 

2) Promovam ampla fiscalização para evitar e coibir situações que envolvam 

“fura-filas”, devendo ser divulgado à população sobre a possibilidade de serem 

denunciadas à ouvidoria das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde ou ao 

Ministério Público de Marabá, por meio dos canais de denúncia on-line ou no Disk 

Denúncia, bem como, seja encaminhado ao Ministério Público a listagem semanal 

com nome e indicações sobre qual grupo prioritário pertencem os vacinados, de 

forma a minimizar possíveis irregularidades; 

3) Adote as seguintes medidas protetivas a fim de evitar aglomeração de pessoas 

nos posto de saúde, dentre outras que entenderem pertinentes:  

3.1) possibilidade do idoso ser vacinado em domicílio pelas equipes da 

estratégia saúde da família ou mesmo dentro do carro (drive thru), sendo que 

o profissional da saúde estará do lado de fora do carro, em local arejado; 

 

3.2) convocação por ordem alfabética, iniciando na segunda-feira com pessoas 

que tem nomes que começam com as letras A, B, C, D e E, informando a 

população que se alguém se “enganar no dia”, não será negada a vacina, mas 

solicitem que a população siga a programação, para evitar aglomeração de 

pessoas; 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e Educação 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
37 

 

3.3) extensão do horário de vacinação, se for necessário, para que não haja 

grande fluxo de pessoas, com o funcionamento das unidades de 8h às 22h; 

 

4) Solicitem apoio da iniciativa privada, para que sejam utilizados seus espaços para a 

realização da vacinação por meio do sistema (drive thru), a fim de que não haja 

aglomeração de pessoas; 

5) Promovam Ampla Divulgação sobre a programação completa e os endereços dos 

locais de vacinação ao longo da campanha pelas empresas de rádio e difusão de 

Marabá, mídias sociais oficiais e por meio de carros de som, visando informar o maior 

número de pessoas possível, objetivando garantir o direito constitucional à saúde dos 

munícipes de Marabá. 

6) Seja fixada, já na concessão da tutela de urgência, multa diária à base de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da medida judicial 

determinada; 

7) Ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando-se aqueles 

requeridos em sede de tutela de urgência, condenando-se o requerido à garantia de 

atendimento integral e prioridade de imunização contra Covid-19 às Pessoas Idosas 

do Município de Marabá. 

Para tanto, requer ainda o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:  

a) Seja determinada a citação do requerido para oferecer resposta no prazo legal, sob 

pena de revelia e confissão ficta, imprimindo-se ao feito o rito previsto no Código de 

Processo Civil;  
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b) Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

requerendo-as, desde já, ad cautelam, notadamente o depoimento pessoal da idosa e 

familiares, a oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícias e o mais 

que se fizer necessário à perfeita elucidação dos fatos.  

   Apesar de inestimável, dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), considerando ser absolutamente inestimável o bem jurídico tutelado. 

 

                                                                   Marabá/PA, 25 de Fevereiro de 2021. 

 

 
LÍLIAN VIANA FREIRE 

Promotora de Justiça Titular - 13ª PJ de Marabá 

 
 
 
 
 

MAYANNA SILVA SOUZA QUEIROZ 

Promotora de Justiça Titular - 6ª PJ de Marabá 
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