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Assunto: Solicita emissão de portaria.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23118.000871/2022-25.

  

Prezados,

  

1. Diante do atual cenário no que concerne à pandemia provocada pelo novo coronavírus,
a Fundação Universidade Federal de Rondônia pretende avaliar a possibilidade de adotar a exigência
de comprovação de vacinação contra COVID-19 para acesso presencial às suas unidades. Assim,
solicito a emissão de portaria cons tuindo comissão para estudo e elaboração de proposta para ser
encaminhada aos conselhos superiores, conforme segue:

Vivian Susi Canizares membro

Marcus Vinícius Xavier de
Oliveira

membro

Neiva Cristina de Araújo membro

2. A portaria deve determinar que a comissão deve decidir na primeira reunião qual dos
membros presidirá os trabalhos e terá 10 dias para elaborar uma proposta a par r das recomendações
do Comitê Científico para Enfrentamento do novo Coronavírus.

  

Atenciosamente,

 

Elyzania Torres Tavares
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por ELYZANIA TORRES TAVARES, Chefe de Gabinete, em
03/02/2022, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0875109 e o código CRC 42BBC553.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 69/2022/GR/UNIR, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no uso
das atribuições que lhe são conferidas mediante o ar go 7º da Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982; o
artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 221, de 19 de novembro de
2020, seção 2, p.1; e considerando o Processo nº 23118.000871/2022-25,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionado para compor a Comissão para Estudo
e Elaboração de Proposta de Exigência de Comprovação de Vacinação contra COVID-19 para acesso às
unidades da UNIR, a ser encaminhada aos Conselhos Superiores, conforme segue:

Vivian Susi Canizares membro
Marcus Vinícius Xavier de Oliveira membro
Neiva Cristina de Araújo membro

 

Art. 2º Determinar que a comissão, na primeira reunião, escolha, dentre os membros,
quem presidirá os trabalhos.

Art. 3º A Comissão ins tuída terá prazo 10 (dez) dias para elaborar proposta, a par r
das recomendações do Comitê Científico para Enfrentamento do novo Coronavírus.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira
Reitora

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
03/02/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0876140 e o código CRC A70A38CA.

 

Referência: Proces s o nº 23118.000871/2022-25 Si te: www.unir.br SEI nº 0876140
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 69/2022/GR/UNIR, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no uso das
atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982; o artigo 11 do
Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 221, de 19 de novembro de 2020, seção 2, p.1; e
considerando o Processo nº 23118.000871/2022-25,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionado para compor a Comissão para Estudo e
Elaboração de Proposta de Exigência de Comprovação de Vacinação contra COVID-19 para acesso às unidades da
UNIR, a ser encaminhada aos Conselhos Superiores, conforme segue:

Vivian Susi Canizares membro
Marcus Vinícius Xavier de Oliveira membro
Neiva Cristina de Araújo membro

 

Art. 2º Determinar que a comissão, na primeira reunião, escolha, dentre os membros,
quem presidirá os trabalhos.

Art. 3º A Comissão instituída terá prazo 10 (dez) dias para elaborar proposta, a partir das
recomendações do Comitê Científico para Enfrentamento do novo Coronavírus.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira
Reitora

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
03/02/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0876140 e o código CRC A70A38CA.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS JURIDICAS - PORTO VELHO

  

DESPACHO

  

Processo nº 23118.000871/2022-25

 

  

Relatório 

Magnífica Reitora, 

Pelo presente Relatório, a Comissão infra signatária apresenta suas conclusões, bem como
o draft de Resolução a ser submetida aos Conselhos Superiores, instituindo a exigência
de Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19 em todas as unidades da Fundação
Universidade Federal de Rondônia. 

A Comissão foi nomeada por esta Reitoria por meio da Portaria n. 69/2022/GR/UNIR, de 03 de
fevereiro de 2022, à qual foi atribuída a função de apresentar estudo e elaboração de proposta
de Exigência de Comprovação de Vacinação contra COVID-19 para acesso às unidades da
UNIR. O prazo consignado foi de 10 (dez) dias. 

Em cumprimento à nomeação, a Comissão reuniu-se, via Google Meet, nas seguintes ocasiões: 

Em 08/02/2022, ocasião em que tomou a decisão de trabalhar a partir da regulamentação
de Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19 feita pelo IFRO, haja vista a sua
entrada em vigor naquela Instituição. 

Em 11/02/2022, quando foi apresentada e discutida a proposta de resolução, na qual a
Comissão conclui que, sendo legítima, como de fato é, a exigência de Comprovação de
Esquema Vacinal contra Covid-19 em todas as unidades da Fundação Universidade Federal
de Rondônia, deveria o projeto se circunscrever à instituição da exigência para servidores,
discentes, prestadores de serviços e usuários, as consequências de que isso não ocorra, caso
qualquer pessoa não complete, sem justificativa médica, o esquema vacinal, a hipótese de
impossibilidade médica de vacinação, bem como as formas de comprovação dessas hipóteses. 

Decidiu-se, além disso, remeter à regulamentação pela Administração Superior da competência
e o procedimento administrativo para a implementação da matéria regulada, de forma a se
permitir uma maior celeridade no processo deliberativo do projeto. 

Como afirmado acima, o projeto de Resolução propõe instituir a exigência de Comprovação de
Esquema Vacinal contra Covid-19 em todas as unidades da Fundação Universidade Federal
de Rondônia. Para a Comissão infra signatária, referida medida encontra justificativa de forma
acumulada em duas vertentes, a científica e a jurídica.
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Sob a perspectiva científica, tendo em vista uma melhor compreensão da temática em foco,
julga-se oportuno rememorar concisamente, a definição de vacina, aspectos históricos e a
evolução da pandemia da COVID-19 antes e após o início da imunização.

As vacinas são substâncias biológicas, que contem partes enfraquecidas ou inativadas de um
microorganismo causador de doença (bactérias ou vírus), modificado em laboratório, com a
finalidade de preparar fisiologicamente o organismo humano para se defender dos agentes
infeciosos (Brasil, 2014). A vacinação é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), como uma das ações de maior eficácia, uma vez que confere um significativo impacto na
morbimortalidade de doenças infectocontagiosas, como é o caso da COVID 19, pandemia
enfrentada mundialmente desde março de 2020.

Em 1881, Louis Paster, cientista francês sugeriu a adoção do termo “vacina” em homenagem ao
médico Edward Jenner, que em 1798 realizou relevante pesquisa contra a temível doença
conhecida como varíola, com potencial devastador que dizimou milhões de pessoas em todo o
mundo (FEIJÓ e SAFADI, 2006)

No decorrer da história a utilização das vacinas foi imprescindível para a prevenção, controle e
erradicação de diversas doenças. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI), criado
em 1978, proporcionou um expressivo progresso na saúde da população, possibilitando a
erradicação da varíola e eliminação da circulação dos vírus da poliomielite, do sarampo e
rubéola, assim como o controle de doenças como difteria, tétano e coqueluche (DOMINGUES et
al., 2019).

Do início da pandemia da COVID 19 até o dia 14 de fevereiro de 2022, segundo a World Health
Organization (WHO) foram registrados 410.565.868 casos de COVID em todo mundo, destes,
5.810.880 pessoas foram a óbito (WHO, 2022). No Brasil, o número de casos conhecidos está
em 27.541.131 e o de óbitos 638.913, segundo consórcio de impressa. Esses dados retratam o
caos sanitário advindo de um vírus de fácil contágio e ainda revelou a fragilidade dos sistemas
de saúde.

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) destaca que houve uma significativa redução
de casos e mortes por COVID-19 nas Américas após a implementação da vacinação, entretanto,
a pandemia não deve ser subestimada. A vacinação deve contemplar toda a população, uma
vez  que é a estratégia mais eficaz, comprovada cientificamente,  para reduzir a transmissão do
vírus, evitar a ocorrência de novas variantes e restabelecer as atividades socioeconômicas
(OPAS, 2022).

Assim, sob esta perspectiva, entende-se como indispensável a adoção de Comprovação de
Esquema Vacinal contra Covid-19 em todas as unidades da Fundação Universidade Federal
de Rondônia, de forma a se permitir a adoção de medidas preventivas à contaminação, haja
vista que não existe nenhuma justificativa lógica e/ou científica a se recusar o plano de
imunização. A Universidade, como espaço privilegiado do conhecimento, da razão e da ciência,
deve envidar todos os esforços indispensáveis para, acolhendo a melhor política pública de
saúde, tornar possível o retorno da presencialidade e, cientificamente, a
exigência de Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19 se mostra como decisão
sanitária indispensável para a prevenção de novos contágios no enfrentamento da pandemia de
COVID 19.

Como consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADPF 754, 16TPI,

O Parecer Público de Avaliação de Medicamentos emitido pela Gerência-Geral de
Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED), da Anvisa, culminou com o
deferimento do pedido de ampliação do uso da vacina Comirnaty, na apresentação
130 μg SUS DIL INJ CT 10 FA VD INC X 1,3 ML, por atender aos seguintes textos
normativos: Lei 6.360/1976, Decreto 8.077/2013, RDC 413/2020, IN 65/2020 e RDC
415/2020.
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Trata-se de uma manifestação conclusiva do órgão estatal responsável, com
exclusividade, nos termos da mencionada Lei  9.782/1999, pela aprovação e registro
de fármacos no País, sendo, portanto, as suas manifestações vinculantes, quanto
aos aspectos técnicos, para as ações governamentais na área da saúde.

[...]

Como se vê, a moléstia causada pelo novo coronavírus segue infectando e matando
pessoas, em ritmo acelerado, inclusive as crianças de tenra idade. Por isso, a
prudência - amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem reger
as decisões em matéria de saúde pública - aconselha que, além das medidas
profiláticas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020, a vacinação, como
instrumento eficaz no combate à Covid-19, seja ampliada - sem amarras -
para alcançar também, além da população adulta, também os pequenos brasileiros.
Constata-se, assim, que, embora tenha havido um decréscimo relativo de mortes
causadas pela Covid-19, a situação, de modo geral,
ainda é preocupante, justificando a tomada de medidas enérgicas para debelar a
doença, que tem imposto um pesado ônus para a sociedade, sobretudo em termos
da perda de preciosas vidas humanas.
 

Assoma-se a isso o fato de que as opiniões em sentido contrário à vacinação são, como dito,
meras opiniões, dissociadas de qualquer razão. Como dito pelo juiz estadual Nicola Frascati
Junior em ação reportada pela imprensa brasileira, relacionada a medida judicial proposta por
uma aluna do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá/Paraná, na qual se voltava
contra semelhante exigência instituída por aquela Instituição de Ensino Superior, as "razões"
alegadas para não se vacinar eram desarrazoáveis "pela latente falta de seriedade, de validade,
enfim, de veracidade", e não passavam de "... meras conjecturas (muitos dos quais sequer se
tem a citação do autor), sem nenhum embasamento fático/científico, pelo que, devem
ser prontamente desconsiderados por este Juízo, bem assim, por qualquer pessoa que se repute
um verdadeiro profissional da ciência jurídica".

Já da perspectiva jurídica, entende a Comissão que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 6586 decidiu que, tendo em vista a prevalência do interesse coletivo sobre o
particular, em especial no contexto de uma pandemia de doença letal, que a vacinação é
compulsória, vale dizer, obrigatória. Contudo, nada obstante a obrigatoriedade, vedada, no
entanto, a “imposição de vacinação forçada”, donde a legitimidade das formas indiretas. 

Ementa: AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19
PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE
REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS
VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO
DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO
INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO
DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E
VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU
DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA
MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS.
LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA
OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.
COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS
CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.  
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I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades
de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de
doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a
proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. II – A obrigatoriedade
da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar
quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à
intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se
flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou
administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso
consentimento informado das pessoas.  

III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição
de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se
sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020,
especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação,
à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade,
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma 

Tese 

I - A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada
sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de
medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de
certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em
lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises
estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a
eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade
humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e
gratuitamente; II - Tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
respeitadas as respectivas esferas de competência. 

Decisão 

Após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), que julgava parcialmente
procedente a ação direta, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art.
3º, III, d, da Lei nº 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (I)
a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o
consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de
medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de
certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em
lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências. 

 

Com efeito, conforme se abstrai da Tese do Julgamento, “I - A vacinação compulsória não
significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo,
contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre
outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares,
desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas
e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a
eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os
direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; II - Tais
medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como
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pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de
competência” (Grifamos). 

Assim, a exigência de Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19 para ingresso e
frequentação em todas as unidades da Fundação Universidade Federal de Rondônia constitui-
se em medida indireta razoável (no sentido de que encontra justificativa científica e normativa) e
proporcional (no sentido de que preserva o núcleo essencial do direito à liberdade individual),
quanto mais pelo fato de que, nada obstante a tentativa do Ministério da Educação em coibir a
sua adoção pelas instituições de ensino submetidas à sua autoridades, conforme Parecer nº
01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU. A tese central seria a exigência de lei específica a
autorizar a adoção da exigência de Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Tutela Provisória Incidental na ADFP
756/DF, assim se manifestou ao suspender a vigência da decisão do Senhor Ministro da
Educação, tomando como norte dois fundamentos essenciais, a saber, a autonomia institucional
nos termos do artigo 206 da CRFB/88, bem como o caráter razoável e proporcional da exigência
de comprovação da vacinação como meio indireto para se fazer cumprir a obrigatoriedade da
imunização contra COVID 19. 

Eis o teor da decisão: 

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Partido Socialista
Brasileiro – PSB 

“[...] contra a medida inconstitucional adotada pelo Ministério da Educação, que, por
meio do Despacho de 29 de dezembro de 2021, aprovou o Parecer
01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU e proibiu a exigência de comprovante de
vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades
presenciais no âmbito das Instituições Federais de Ensino.”  

[...] 

É o relatório necessário. Decido. 

Inicialmente, observo que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999,
a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de
ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive
anteriores à Constituição. 

Esta é a Décima Segunda Tutela Provisória Incidental – TPI apresentada nesta
ADPF 756/DF. Observo que o presente pedido incidental, assim como os demais
que o antecederam, diz respeito a atos e omissões do Poder Executivo Federal
relacionados à preservação do direito à saúde e à vida no contexto do período
excepcional da emergência de saúde pública, de importância internacional,
decorrente da Covid-19. 

Tanto na inicial deste pleito, quanto nos pedidos incidentais antecedentes, o cerne
da questão trazida a juízo sempre foi a necessidade de explicitação e de
planejamento das ações estatais no enfrentamento do novo coronavírus, responsável
pelo surto iniciado no ano de 2019.  

Assim, entendendo que o pleito ora formulado é compatível com o objeto desta
ADPF e com as decisões que já foram proferidas em seu bojo, passo ao respectivo
exame. Nesse proceder, bem analisado – embora ainda em um exame perfunctório,
de mera delibação, próprio desta fase embrionária da demanda - penso que o pedido
merece ser parcialmente contemplado. 
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Com efeito, nas ADIs 6.587/DF e 6.586/DF, de minha relatoria, o STF evidenciou,
dentre outras indicações, que a política pública relativa à vacinação deve tomar por
base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. 

Nunca é demais recordar que a saúde, segundo a Constituição Federal, é um direito
de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro, garantido mediante políticas
públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da
CF), cujo principal pilar é o Sistema Único de Saúde - SUS (art. 198 da CF). Da
leitura do art. 198 do Texto Magno, extrai-se que compete à União assumir a
coordenação das atividades do setor, incumbindo-lhe, em especial, executar ações
de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na
ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da
direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional,
conforme estabelece o disposto no art. 16, III, a, e parágrafo único, da Lei 8.080/1990
(Lei Orgânica da Saúde). 

Na coordenação do PNI, e bem assim ao se posicionar sobre a exigência de
comprovação de vacinação em instituições federais de ensino, a União deverá levar
em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e
análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020, cuja
vigência se mantém na medida em que, na Sessão Virtual realizada entre 26/2 e
5/3/2021, o Plenário do STF referendou a cautelar por mim deferida nos autos da ADI
6.625-MC-Ref/DF, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da
Lei 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de manter em vigor
as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°- A, 3°-B, 3°-C, 3°, 3°-E, 3°-F, 3°-
G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas.  

Não é o que se verifica no ato impugnado, o qual, além de contrariar as evidências
científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, ainda
sustenta a exigência de lei federal em sentido estrito para que as instituições
pudessem estabelecer tal restrição, quando já existe a Lei 13.979/2020, cujo art.
3º, caput, III, d prevê que “[...] as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, entre outras, as seguintes medidas: [...] III – determinação de
realização compulsória de: [...] 
d) vacinação e outras medidas profiláticas”. Evidente, pois, que ao subtrair da
autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições de ensino a
atribuição de exigir comprovação de vacinação contra a Covid-19 como
condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais, o ato impugnado
contraria o disposto nos arts. 6º e 205 a 214, bem assim direito à autonomia
universitária e os ideais que regem o ensino em nosso País e em outras nações
pautadas pelos cânones da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem, ao longo
de sua história, agido em favor da plena concretização dos direitos à saúde, à
educação e à autonomia universitária, não se afigurando possível transigir um
milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de
incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório. 

O tema da autodeterminação das universidades, consagrado no art. 207 da
Constituição federal, é especialmente caro a esta Suprema Corte. Relembro que já
em 1989, na ADI 51-9/RJ, da qual foi relator o Ministro Paulo Brossard, coube ao
Ministro Celso de Mello, em percuciente voto, enaltecer a relevância desse valor, o
qual, antes mesmo ser incorporado ao texto magno, já configurava expressiva
garantia institucional das universidades brasileiras. 

Ao distinguir as três dimensões que compõem a autonomia universitária, quais
sejam, a didático-científica, a administrativa e a financeira, o antigo decano do
Supremo Tribunal Federal enfatizou competir aos estabelecimentos de ensino
superior, verbis: “[...] sob a égide do pluralismo de ideias, o direito à liberdade de
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ensino e de comunicação do pensamento. Essa expressão de autonomia
universitária transforma a Universidade no locus, no espaço social privilegiado
da liberdade e é, em torno dela, que se desenvolvem os demais aspectos. 

As autonomias de natureza administrativa e financeira ostentam caráter
acessório ou instrumental, em face daquela de ordem didático-científica, que
apenas buscam complementar. Por isso mesmo, adverte o eminente Caio Tácito (v.
Parecer, in RDA, vol. 136/263-268, 265), 'na autonomia universitária o que está em
causa é o princípio mais alto da liberdade do ensino, que é uma das facetas da
liberdade de expressão do pensamento'. E prossegue: 'A liberdade de comunicação
de conhecimentos no exercício do Magistério [...] é o fulcro da autonomia didático-
científica das universidades [...]'” (ADI 51-9/RJ, grifei). 

Da decisão acima transcrita fica claro que as autonomias administrativa e financeira
constituem condição sine qua non para a concretização da autonomia didático-
científica. Ou seja, sem as autonomias consideradas no referido acórdão de
“acessórias ou instrumentais”, a universidade não logrará cumprir o seu
relevantíssimo papel de guardiã, formuladora e transmissora da cultura e do saber.  

[...] 
Este Supremo Tribunal Federal, em acórdão de relatoria do Ministro Dias Toffoli (ADI
3792/DF), bem resumiu o alcance da autonomia universitária, assentando o
seguinte: “A previsão da autonomia universitária vem consagrada no art. 207 da
Carta Política. Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº
22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UFMC), atributo dos Poderes da República, revela a
impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio
das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor
ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento
administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas” (grifei) 

As instituições de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia
universitária e podem legitimamente exigir a comprovação de vacinação, com fulcro
no art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020. 

Vale lembrar, por derradeiro, que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
já citadas ADIs 6586 e 6587, em acórdão de minha relatoria, assim se pronunciou
sobre a exigência de comprovação de vacinação para exercício de determinados
direitos: 

 
“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA
CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE
ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM
ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO
DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO
INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO
DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E
VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU
DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA
MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS.
LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA
OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.
COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS
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CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 

 
I - A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades
de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de
doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a
proteger toda a coletividade, em especial os mais 
vulneráveis. 
II - A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira
não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em
decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo
humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal,
regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o
expresso consentimento informado das pessoas. 
III - A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação
forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os
refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, 
especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à
informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao pleno respeito à
dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar
a integridade física e moral dos recalcitrantes. 

IV - A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de
Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização
não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer
medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do
novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de cuidar
da saúde e assistência pública que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição
Federal. 

V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação
conforme à Constituição ao art. 3º, III, d , da Lei 13.979/2020, de maneira a
estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada,
por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre
outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de
determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i)
tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii)
venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e
contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos
fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e
(B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela
União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas
esferas de competência” (grifei). 

 
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do
despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que aprovou o
Parecer 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação
contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas
presenciais. 

 

              Adicionalmente, no dia 14 de fevereiro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF

Despacho DACJ-PVH 0886267         SEI 23118.000871/2022-25 / pg. 14



754, por meio da Tutela Provisória de Urgência 16, atendendo a pedido do partido Rede
Sustentabilidade, determinou a retificação da Nota Técnica do Ministério da Saúde que punha
em suspeição a eficácia do plano vacinal contra COVID 19, bem como determinou a retificação
de manifestações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que: a) punham
em suspeição o plano vacinal de crianças e adolescentes, indicando que a exigência de que
trata a Lei 13.979/2020 violaria, em tese, os direitos humanos e b) adicionou ao Disque 100
(serviço de atendimento telefônico em caso de violência contra a mulher) para as famílias que se
sentem violadas quanto á exigência de vacinação para COVID19. 

              Nessa decisão, após discorrer sobre o direito à vida e do direito à saúde, em particular
de crianças e adolescentes, bem como o dever das famílias em vacinar seus filhos, que a
obrigação de vacinar-se (e de vacinar a crianças e adolescentes), é patente e
constitucionalmente compatível: 

Recordo que, no Brasil, o marco legal da vacinação obrigatória foi institucionalizado
pela Lei 6.259/1975, regulamentada pelo Decreto 78.231/1976, diplomas normativos
que detalharam a forma como o Programa Nacional de Imunizações seria
implementado no País, dentre outras disposições. 
É digno de registro que o citado diploma legal estabelece, por exemplo, que cabe ao
Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações - PNI, no
qual são definidas as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório, praticadas
sempre “de modo sistemático e gratuito”, cuja comprovação se dará mediante
atestado próprio, “emitido pelos serviços públicos de saúde ou por médicos no
exercício de suas atividades privadas, devidamente credenciados para tal fim” (arts.
3°, parágrafo único, e 5°, § 1°). 
Já o Regulamento definiu que é “dever de todo o cidadão submeterse e os
menores dos quais tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação
obrigatória”, ficando dela dispensadas apenas as pessoas que apresentassem
atestado médico de contraindicação explícita (art. 29 e parágrafo único). 
Em complemento, o Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria 597/2004, que
instituiu os calendários de vacinação em todo o território nacional, em obediência ao
disposto na Lei 6.259/1975, explicitou como se dá, na prática, a compulsoriedade
das imunizações previstas [...]. 

Como é possível constatar, a obrigatoriedade da vacinação, mencionada nos
textos normativos supra é levada a efeito por meio de sanções indiretas,
consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas
atividades ou à frequência de certos locais por pessoas que não possam comprovar
a sua imunização ou, então, que não são portadoras do vírus, conforme, aliás,
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.586/DF e 6.587/DF, das quais fui
relator. 

[...] 
Além dos argumentos acima expostos, cumpre mencionar, ainda, que esta Suprema
Corte fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.103, da Repercussão Geral: “É
constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que,
registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa
Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei
ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou
Município, com base em consenso médico-científico” (grifei). Em tais casos, não
se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais
ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.” (ARE 1.267.879-RG/SP, Rel.
Min. Roberto Barroso). 

[...] 

Como o STF já registrou nas mencionadas ADIs 6.586/DF e 6.587/DF, é consenso,
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atualmente, entre as autoridades sanitárias, que a vacinação em massa da
população constitui uma intervenção preventiva, apta a reduzir a morbimortalidade
de doenças infeciosas transmissíveis e provocar imunidade de rebanho, fazendo
com que os indivíduos tornados imunes protejam indiretamente os não imunizados. 
Com tal providência, reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no
ambiente e, por consequência, protege-se a coletividade, notadamente os mais
vulneráveis. A legitimação tecnológica e científica dos imunizantes contribuiu para o
seu emprego generalizado e intensivo em diversos países, pois os programas de
vacinação são considerados a segunda intervenção de saúde mais efetiva hoje
existente, figurando o saneamento básico na primeira posição. 
Alcançar a chamada “imunidade de rebanho” mostra-se, pois, assaz relevante,
sobretudo para pessoas que, por razões de saúde, não podem ser imunizadas,
dentre estas as crianças que ainda não atingiram a idade própria ou indivíduos cujo
sistema imunológico não responde bem às vacinas. Por isso, a saúde coletiva não
pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam ser
vacinadas, acreditando que, ainda assim, serão beneficiárias da imunidade
coletiva. 
É certo que a imunidade de rebanho talvez possa ser alcançada independentemente
da vacinação obrigatória, a depender do número resultante da soma de pessoas
imunes, em razão de prévia infecção, com aqueles que aderiram voluntariamente à
imunização. Não obstante exista, em tese, essa possibilidade, entendo que, ainda
assim, há fundamentos constitucionais relevantes para sustentar a
compulsoriedade da vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que
pode contribuir significativamente para a imunidade coletiva ou, até mesmo,
acelerá-la, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger, em
especial, os mais vulneráveis. 

[...] 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apesar de não encontrarem
uma definição explícita no texto constitucional, são hoje bem conhecidos. Foram
desenvolvidos pela doutrina anglo-saxônica e alemã, respectivamente. O primeiro,
deduzido a partir do conceito basilar do substantive due process of law, serviu,
inicialmente, para o controle de constitucionalidade das leis. Já o segundo foi
empregado, no direito administrativo, como um instrumento de controle dos atos do
Executivo. 
Para Luís Roberto Barroso, os dois princípios são fungíveis, porque encerram valores
assemelhados, quais sejam: “racionalidade, justiça, medida adequada, senso
comum, rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos” (BARROSO, Luís
Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004,
p. 37e-374, nota 62). 

[...] 

Isso quer dizer que, no tocante à vacinação, seja de adultos, seja de crianças,
não podem prevalecer critérios pessoais, políticos ou, quiçá, ideológicos, não
raro extravagantes, em detrimento de considerações científicas e análises
estratégicas em saúde, segundo consta, expressamente, do art. 3°, § 1°, da Lei
13.979/2020. 
Vale lembrar, a propósito, que esta Suprema Corte assentou que decisões
administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem
observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como
estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente
reconhecidas (ADIs 6.421-MC/DF, 6.422-MC, 6.424-MC/DF, 6.425-MC/DF, 6.427-
MC/DF, 6.428-MC/DF e 6.431-MC/DF, todas de relatoria do Ministro Roberto
Barroso). 
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[...] 

Tendo em vista o avanço ainda incontido da pandemia, mostra-se até intuitivo
perceber que o acesso desigual ou aleatório às vacinas estimula o aparecimento de
novas variantes do coronavírus, cada vez mais contagiosas, com ocorre com a
Ômicron, atualmente predominante. 
Ademais, é praticamente unânime a opinião dos epidemiologistas e educadores de
que a vacinação a população em geral, particularmente das crianças e adolescentes
é essencial para a retomada segura das atividades escolares, sobretudo em escolas
públicas situadas nos rincões mais remotos do território nacional, onde não são
oferecidas, de forma adequada, aulas on-line, seja porque não existem condições
técnicas para tanto, seja porque os alunos simplesmente não têm acesso à internet,
computadores e smartphones. 
Havendo respaldo técnico e científico – como se viu acima - , e tendo em conta que a
vacinação da população é hoje o principal instrumento de controle da pandemia,
levando, comprovadamente, a uma significativa redução das infecções e
óbitos, penso que cabe ao Governo Federal, além de disponibilizar os imunizantes
e incentivar a vacinação em massa, evitar a adoção de atos, sem embasamento
técnico-científico ou destoantes do ordenamento jurídico nacional, que tenham o
condão de desestimular a vacinação de adultos e crianças contra a Covid-19,
sobretudo porque o Brasil ainda apresenta uma situação epidemiológica distante do
que poderia ser considerada confortável, inclusive em razão do surgimento de novas
variantes do vírus. 
Por isso, embora ainda em um exame prefacial, forçoso é concluir que decisão mais
condizente com gravidade da problemática aqui exposta consiste em determinar ao
Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
que incluam nas Notas Técnicas acima referidas, com a necessária presteza e
fidelidade, o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento
das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF e o ARE 1.267.879/SP, dando à corrigenda a mesma
publicidade que conferiram aos atos originalmente divulgados. 
Convém, ademais, ordenar ao Governo Federal que se abstenha de utilizar o canal
de denúncias “Disque 100” fora de suas finalidades institucionais, deixando de
estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas à regular
exigência de comprovante de vacinas contra a Covid-19.

A decisão acima reproduzida é assaz importante para o deslinde de muitos problemas que têm
afetado a discussão da exigibilidade da Comprovação de Esquema Vacinal, em particular a
falsa equivalência entre interesse coletivo e opinião pessoal. 

Pela decisão resta evidenciado que é dever da Administração Pública tomar todas as medidas
aptas, necessárias, razoáveis e proporcionais à prevenção da propagação do COVID 19,
podendo e devendo exigir dos destinatários de seus serviços ou de seus servidores que se
vacinem como medida indispensável ao retorno da presencialidade, pois “a conduta do
administrador decorrente de seus critérios personalíssimos ou de
seus standards pessoais que, não obstante aparentar legalidade, acabe, por falta daquela
razoabilidade média, contrariando a finalidade, a moralidade ou a própria razão de ser da
norma em que se apoiou” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 39ª ed.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 97, grifei). 

Neste sentido, entende a Comissão que a exigência de Comprovação de Esquema
Vacinal contra Covid-19 em todas as unidades da Fundação Universidade Federal de
Rondônia é constitucionalmente legítima, razoável e proporcional, conforme restou evidenciado
nas decisões acima reproduzidas do Supremo Tribunal Federal, e que tem sido seguida, salvo
esdrúxulas exceções, sempre retificadas pelo manejo de recurso constitucional legítimo, pelas
Cortes de Justiça no Brasil. Faz-se essa pequena referência por um motivo bastante importante:
decisões esdrúxulas e destoantes à do Supremo Tribunal Federal devem ser tratadas não como
modelos a serem tomados, mas como prática jurisdicional abusiva e que põe em risco a

Despacho DACJ-PVH 0886267         SEI 23118.000871/2022-25 / pg. 17



coletividade num momento de pandemia.  

Além disso, nada obstante ser do conhecimento da Comissão a vigência da Lei Estadual
5.179/2021, que veda a adoção em todo território estadual “... tratamento diferenciado,
constrangedor ou discriminatório de qualquer espécie a qualquer pessoa que recusar vacina
contra a Covid-19...”, é preciso relembrar que referida medida legislativa não obriga ao serviço
público federal, uma vez que os mesmos estão exclusivamente submetidos à legislação federal. 

Assim, em sede de conclusão, opina a Comissão pela legitimidade, razoabilidade e
proporcionalidade da instituição da exigência de Comprovação de Esquema Vacinal contra
Covid-19 em todas as unidades da Fundação Universidade Federal de Rondônia, razão pela
qual, em anexo, segue o pré-projeto de Resolução. 

 

Com isso, damos por encerradas as atividades da Comissão, submetendo nossos estudos e
proposições à consideração superior.
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[Anexo I]

Artigo 1º Pela presente Resolução, fica instituída, enquanto durar a pandemia de SARS-
COV2/COVID-19, a exigência de Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19 em todas
as unidades da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

Artigo 2º Torna-se obrigatória a Comprovação de Esquema Vacinal contra Covid-19 para toda
pessoa que queira ingressar e circular em qualquer das dependências da UNIR. 

§1º Esta disposição é obrigatória para servidores docentes, técnico-administrativos, prestadores
de serviços terceirizados, discentes, estagiários e público em geral. 

§2º A comprovação de vacinação corresponderá ao esquema vacinal completo, de acordo com
o calendário do Plano Nacional de Imunizações, e será obrigatória a partir de 30 (trinta) dias da
publicação desta Resolução 
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Artigo 3º A partir da vigência da presente Resolução será permitido o ingresso de usuários que
não tenham completado o ciclo vacinal nos termos do Artigo 2º, §2º, desde que tenham recebido
a primeira dose da vacina, sendo obrigatória a apresentação de Teste RT-PCR ou teste
antígeno negativo para COVID19 realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas, devendo,
ainda, completar o esquema vacinal de acordo com os prazos estabelecidos pelas Secretarias
Municipais de Saúde. 

§1º O atraso na sequência do esquema vacinal implicará nas penalidades previstas nesta
Resolução e na legislação federal aplicável. 

§2º Aplica-se o disposto no caput do artigo 2º durante a realização de eventos promovidos pela
UNIR em ambientes externos às suas unidades, bem como em casos de cedência de seus
espaços para terceiros. 

§3º Ao acessar as dependências físicas de qualquer unidade da UNIR, a pessoa deverá
apresentar a comprovação de esquema vacinal completo ou testagem na forma do caput deste
artigo, em documento físico ou digital, o qual será exigido neste ato ou a qualquer tempo de sua
permanência nas instalações da instituição. 

Artigo 4º Para fins de registro, os indicados no artigo 2º, §1º desta Resolução deverão
comprovar o esquema vacinal nos termos da regulamentação de que o trata o artigo 12, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Resolução. 

Parágrafo único - O servidor ao tomar posse, ao assinar o contrato de professor substituto, o
termo de adesão ao trabalho voluntário ou na qualidade de professor visitante, deverá
apresentar a comprovação de vacinação no dia em que entrar em exercício. 

Artigo 5º Serão consideradas válidas, para os fins de Comprovação de Esquema Vacinal contra
Covid-19, os registros constantes dos seguintes documentos oficiais:  

I - Carteira Nacional de Vacinação, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde –
Conecte SUS; ou 

II - Comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no
momento da vacinação pelas Secretarias de Saúde, estadual ou municipal, institutos de
pesquisa clínica ou outras instituições governamentais, nacionais/estrangeiras ou organizações
públicas/privadas similares. 

Artigo 6º Os indicados no artigo 2º, §1º desta Resolução que possuam contraindicação para o
uso da vacina contra o Covid-19, deverão apresentar o documento comprobatório nos termos da
regulamentação de que o trata o artigo 12, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta Resolução. 

Artigo 7º Será considerado válido, para os fins comprobatórios da contraindicação para uso da
vacina contra o Covid-19, atestado, laudo ou declaração emitida por médico contendo
justificativa, data de emissão e o CRM do emitente. 

Parágrafo único – Em caso de impedimento médico nos termos do artigo 6º, os indicados no
artigo 2º, §1º poderão desenvolver as suas atividades de forma remota. 

Artigo 8º Os servidores docentes, técnicos administrativos e estagiários que, sem motivo
médico, optarem por não se vacinar contra a Covid-19, deverão registrar a decisão nos termos
da regulamentação de que o trata o artigo 12, através do Termo de Ciência e Responsabilidade,
ficando os mesmos impedidos de ingressar nas unidades da UNIR, sendo vedada a realização
de atividades laborais pelo sistema remoto. 

Parágrafo único - Identificada a decisão do servidor, a unidade de Gestão de Pessoas de sua
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lotação deverá informar a Chefia Imediata para que tome as providências necessárias para a
aplicação das penalidades cabíveis nos termos da Lei n° 8.112/1990. 

Artigo 9º Os discentes que, sem motivo médico, optarem por não se vacinar contra a Covid-19,
deverão registrar a decisão nos termos da regulamentação de que o trata o artigo 12, por meio
do Termo de Ciência e Responsabilidade, ficando impedidos de ingressar nas unidades da
UNIR ou de realizar suas atividades acadêmicas de forma remota, devendo-se aplicar a
legislação educacional quanto à carga horária mínima para aprovação por presença, sendo-lhe
vedada, também, a realização de atividades avaliativas. 

§1º A regra deste artigo é aplicável nas atividades externas e estágios curriculares ou
extracurriculares. 

§2º Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, o pagamento de benefícios, bolsas ou
qualquer outra forma de subvenção será interrompida, devendo ser retomado caso o discente
faça a comprovação do esquema vacinal completo. 

Artigo 10 Nos contratos de prestação de serviços firmados no âmbito da UNIR, o fiscal dos
contratos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, exigirá da empresa prestadora de serviço a
comprovação do esquema vacinal completo de todos os trabalhadores terceirizados,
prestadores de serviços, concessionários ou permissionários, em conformidade com o
calendário de imunização. 

§ 1º Os indicados no caput que possuam contraindicação relativa à vacina contra a Covid-19
deverão apresentar ao fiscal do contrato atestado, laudo ou declaração emitida por médico
contendo justificativa, data de emissão e o CRM do emitente. 

§ 2º Os Servidores terceirizados que não fizerem a Comprovação de Esquema Vacinal contra
Covid-19, não apresentarem Teste RT-PCR ou teste antígeno negativo para COVID19 ou
atestado de isenção de vacinação, serão proibidos de ingressar nas dependências da UNIR,
sendo vedada, também, a execução de atividades de forma remota, e sua ausência poderá
acarretar glosa na fatura e responsabilização da empresa contratada. 

Artigo 11 As medidas adotadas nesta Resolução não suspendem os cuidados contidos no
Plano de Biossegurança para o enfrentamento da COVID-19 da UNIR. 

Artigo 12 Caberá à Administração Superior da UNIR regulamentar a presente Resolução.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA, Membro da
Comissão, em 15/02/2022, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIAN SUSI DE ASSIS CANIZARES, Docente, em
15/02/2022, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NEIVA CRISTINA DE ARAUJO, Docente, em
15/02/2022, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0886267 e o código CRC 7D06F928.
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I. RELATÓRIO

Trata-se de processo para deliberação sobre a exigência do comprovante de vacinação contra A Covid-
19 para circulação em espaços da UNIR e par cipação em eventos promovidos por esta ins tuição,
neste caso incluindo ambientes externos.

Estão apensados os seguintes documentos:

1. Ofício nº 6/2022/GAB-UNIR/REI/UNIR (0875109);
2. Portaria Nº 69/2022/GR/UNIR, de 03 de fevereiro de 2022 (0876140);
3. E-mail da unidade DOC-GR (0876214);
4. Extrato do Boletim de Serviço Nº 10, DE 03/02/2022, p. 8, com a Portaria supracitada (0877351);
5. Despacho Departamento Acadêmico de Ciências Jurídicas - Porto Velho, com o Relatório da Comissão e

Minuta de Resolução (0886267);
6.  Despacho Departamento Acadêmico de Ciências Jurídicas - Porto Velho, encaminhando o processo

para a Reitoria (0886596);
7. Despacho do Gabinete da Reitoria para a Secons (0887364);
8. Despacho da Secons à Presidência do Consun (0888659);
9. Despacho da Presidência do Consun para este Conselheiro  (0892250); 

10. E-mail da Secons avisando sobre a designação para parecer (0893072).

Cabe o registro que está apensado o processo 23118.008885/2021-14, por meio do qual o Comitê
Cien fico para o Enfrentamento do novo Coronavírus no âmbito da UNIR ques ona, em 12 de agosto
de 2021, a Procuradoria Federal na UNIR acerca do embasamento jurídico para a exigência do
comprovante vacinal.

 

II. ANÁLISE/FUNDAMENTAÇÃO
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Em fevereiro de 2022 vemos o mês com o maior número de no ficações de casos de Covid-19 no
Brasil em dois anos de pandemia. Foram no ficados 3.360.876 casos dessa doença, com 22.195
mortes. Contudo, se compararmos com abril de 2021, o mês mais terrível na luta contra o SARS-CoV-2,
com o registro de 82.266 óbitos, verificamos que naquele período foram no ficados 1.841.931 casos,
ou seja, aproximadamente um milhão e meio a menos do que no mês de fevereiro deste ano, porém

com muito mais vítimas fatais.[1]

A diferença de óbitos entre esses dois meses citado acima aponta exatamente para o papel esperado
e bem desempenhado pelas vacinas, lembrando que em abril de 2021 já nhamos idosos,
profissionais de saúde e indígenas com pelo menos a primeira dose. Mas, a falta de vacina para a
maioria da população, inclusive com atrasos na aplicação da segunda dose, levou a momentos
trauma zantes, com dias em que se registrava mais de quatro mil vidas perdidas. Foi um período
marcante da segunda onda da pandemia no Brasil, com cenas de desespero por falta de profissionais,
de leitos e de insumos essenciais para o devido tratamento dos que estavam mais graves, além de
filas para os enterros, que chegavam a ocorrer no período noturno.

Com o avanço da vacinação, mesmo a passos lentos, o número de casos e de óbitos foram aos poucos
diminuindo, até que recebemos a no cia de uma nova variante de preocupação, conhecida como
Ômicron, mais transmissível que as anteriores, trazendo uma nova onda entre o final do ano passado
e início deste, com recordes de casos, mas felizmente com menos perdas quando se compara com o
primeiro semestre de 2021. De toda forma, é preciso registrar que até o dia 15 de março 2022 (duas
primeiras semanas do mês) houve 36.529 mortes no Brasil provocadas pela Covid-19, sendo 22.195
apenas em fevereiro, conforme já relatado. Portanto, não é algo que se deva ignorar. Na realidade,
estranha-se que medidas de relaxamento estejam ocorrendo de forma tão abrupta e não de maneira
gradual.

Nas duas primeiras semanas de março deste ano[2] contabilizou 6.252 óbitos, com uma média móvel
de 388 mortes por dia, menor número desde 26 de fevereiro úl mo. Mesmo assim, é como se dois

aviões da Boing 737-800 – lotados - caíssem todos esses dias.[3] É muita gente, muita vida perdida e
muitas famílias destroçadas. Mas, é um cenário bem melhor do que vivíamos há um ano, quando

nesse mesmo espaço de tempo registramos 22.777 óbitos por Covid-19 no Brasil.[4]

Um levantamento feito pelo governo paulista entre 05 de dezembro de 2021 e 26 de fevereiro de 2022,

exatamente no auge da Ômicron, publicado na Folha de São Paulo[5] no úl mo dia 13 de março,
verificou que os óbitos entre os não vacinados foi 26 vezes maior do que entre os devidamente
imunizados, dentro de um total de 7.942 registros analisados, oriundos de 645 munícipios. Fazendo
uma proporção para cada 100 mil habitantes, verificou-se que entre os que não tomaram nenhuma
dose houve 332 mortes/100 mil, enquanto entre os que tomaram uma dose ocorreram 22 mortes/100
mil e analisando os completamente vacinados a proporção foi de 13 mortes/100 mil.

Percebe-se ni damente que a ampliação da cobertura vacinal salvou muitas vidas, e garante que
possamos promover o retorno às nossas a vidades presenciais (acadêmicas e administra vas), desde
que executadas de maneira segura. Além disso, podemos dizer que somos testemunhas de um dos
grandes feitos da humanidade, pois graças a conhecimentos acumulados em décadas de estudos,
inclusive com dados da pesquisa básica, em menos de um ano foram produzidos vários imunizantes –
eficazes, eficientes e seguros. Devemos comemorar (que quer dizer trazer à memória), divulgar e
valorizar mais essa conquista da Ciência.

Contudo, é exatamente em parte desse sucesso que a vacina contra a Covid-19 recebe desconfianças
e resistências, seja por ignorância ou má-fé, dando sequência ao movimento de an vacina que vem
ocorrendo há anos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, com campanhas de
desinformação carregadas de ideias estapafúrdias e dados adulterados, mas que promovem medo na
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população e isso leva à diminuição da cobertura vacinal para várias doenças.

A primeira falácia sobre as vacinas contra a Covid-19 é dizer que elas foram produzidas de forma
muito rápida e devido a isso não são seguras e provocariam graves sequelas e milhares de óbitos. No
entanto, as plataformas para essas vacinas estão sendo desenvolvidas há bastante tempo.

Como exemplo entre os imunizantes autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Anvisa,
temos CoronaVac, liberada para uso emergencial junto com a Astrazeneca em 17 de janeiro de 2021. A
CoronaVac usa vírus ina vado, algo parecido com o que é feito com outras tantas vacinas, inclusive a
da gripe, uma doença que enfrentamos há tempos e que conta com campanhas todos os anos,
cujo imunizante é atualizado com frequência para enfrentar as novas variantes dos diferentes pos de
vírus que causam surtos em períodos sazonais.  O foco costuma ser as pessoas mais vulneráveis,
como crianças, idosos e indígenas de todas as várias faixas etárias, além dos profissionais que ficam
mais expostos. Essas vacinas têm  poucos efeitos adversos e são bastante eficientes em seu obje vo
de em diminuir do número de hospitalizados e de óbitos. A CoronaVac, desenvolvida no Brasil pelo
Ins tuto Butantan, tem demostrado essas mesmas qualidades e foi importan ssima para conter a
pandemia nos momentos mais drás cos, destacando que é amplamente usada em outros países como

China, Chile, Equador, Hong-Kong, Camboja e Indonésia.[6]

As vacinas da Janssen e a Astrazeneca/Oxford usam como base vetores de adenovírus. Segundo o

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO),[7] trata-se de
imunizantes seguros, sendo o úl mo deles totalmente produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo
Cruz/Fiocruz, desde o início deste ano.  

Estas vacinas u lizam vírus humanos ou de outros animais,
replicantes ou não, como vetores de genes que codificam a
produção da proteína an gênica (no caso a proteína Spike ou
proteína S do SARS-CoV-2). Os vetores virais replicantes podem se
replicar dentro das células enquanto os não replicantes não
conseguem realizar o processo de replicação, porque seus genes
principais foram desa vados ou excluídos. Uma vez inoculadas,
estas vacinas com os vírus gene camente modificados es mulam
as células humanas a produzir a proteína Spike, que vão, por sua
vez, es mular a resposta imune específica. O vírus recombinante
funciona como um transportador do material gené co do vírus
alvo, ou seja, é um vetor inócuo, incapaz de causar doenças (p. 23-
24).

 

Já a vacina da Pfizer usa o segmento do RNA mensageiro do SARS-CoV-2, de modo que haja a
codificação da produção da proteína Spike (proteína responsável pela entrada do vírus nas células do
organismo infectado). Foi desenvolvida em parceria com a empresa alemã BioNTech, de propriedade
de dois pesquisadores turcos, Özlem Türeci e Ugur Sahin, que estudam essa tecnologia há três
décadas, como é relatado no livro “A vacina: a história do casal de cien stas pioneiros no combate ao

Coronavírus”[8] Com a pandemia decorrente do SARS-CoV-2, deslocou-se os esforços para desenvolver
esse imunizante e, diferente do que é muitas vezes propagado, não altera o nosso material gené co.
Seus componentes são eliminados pelo organismo em poucos dias, ao tempo que provoca a reação de
“ensinar” o sistema imunológico a se preparar para uma eventual infecção. É provavelmente uma
plataforma que será usada também para vacinas contra outras doenças e talvez seja a que melhor se
ajuste frente a necessidade de atualizar constantemente os imunizantes para enfrentar com eficiência
as variantes virais.

Uma vacina de RNA consiste numa fita de mRNA que codifica um
antígeno específico de um patógeno ou doença. Uma vez que a fita
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de mRNA da vacina está dentro das células, estas usam a
informação gené ca para produzir o an geno. Esse an geno é
então exibido na super cie da célula, onde é reconhecido pelo

sistema imunológico (p. 56).[9]

 

Neste mesmo sen do o documento usado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19
do Ministério da Saúde para orientar sobre as vacinas contra essa doença, faz a seguinte afirmação:

A vacina de mRNA é não infecciosa e não é uma plataforma de
integração com quase nenhum risco potencial de mutagênese por
inserção. Esta tecnologia permite a produção de volumes
importantes de vacinas, mas u liza uma tecnologia totalmente
nova e nunca u lizada ou licenciada em vacinas para uso em larga

escala (p. 24)[10].

 

 

Em janeiro de 2022, quando ainda se discu a se seria seguro a vacinação de crianças, embora a
Anvisa já vesse autorizado o uso no mês anterior para as de cinco a 11 anos (depois de ter ouvido
vários especialistas e com dados robustos de outros países), divulgou-se que cerca de quatro mil

pessoas no Brasil teriam falecido em função desses imunizantes[11]. No entanto, o Bole m

Epidemiológico da Semana 46, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,[12]

publicado no final de novembro de 2021, tendo analisado 194.278.194 doses aplicadas com o obje vo
de monitorar Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), descreve que haveria uma correlação temporal
com 3.366 casos de óbitos (0,001732%), dos quais 1.861 foram considerados inconsistentes ou
coincidentes e 1.270 aguardavam complementação de dados para verificação de causalidade.
Diretamente relacionada à vacinação, seriam 11 casos em inves gação, associados a quadros graves
de trombose, sendo uma fração ínfima considerando o volume de doses aplicadas, que agora em

meados de março de 2022[13]  passam de 330 milhões de doses, destacando ainda que dados
aproximados também se observam em outros países, como o próprio bole m do Ministério da Saúde
aponta.

Foram classificados como tendo relação causal com as vacinas
Covid-19 apenas 11 (0,3%) óbitos [...]. Os 11 óbitos classificados
como [Reações relacionadas ao produto, conforme literatura]
foram casos da síndrome de trombose com trombocitopenia, uma
síndrome rara descrita com as vacinas de vetor viral após seu uso
em larga escala na população. Destes casos, 8 foram com a vacina
AstraZeneca e 3 com a vacina Janssen (p. 94).

Para efeitos de comparação, há registros de eventos graves e de óbitos em maior proporção pelo uso
de medicação no país, sobretudo por um problema grave, constatado em vários estudos e
levantamentos, que é a prá ca da automedicação. “No Brasil, o Sistema Nacional de Informações
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox/Fiocruz) registrou, apenas em 2017, cerca de 20 mil casos de
intoxicação por uso de medicamentos e 50 mortes, correspondendo a uma letalidade de 0,25%” (p.

227)[14]

Por fim, o relatório do Ministério da Saúde sobre os efeitos adversos pós-vacinação contra a Covid-19,
conclui que:

A maioria dos eventos adversos no ficados com as vacinas Covid-
19 são EANG (92%), sendo que a incidência de EAG no ficados no
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Brasil foi de cerca de 5,1 eventos a cada 100 mil doses aplicadas,
ou seja, 0,005% do total de doses aplicadas no período analisado.
Considerando dados do Bole m Epidemiológico Especial Covid-19
número 89, até o dia 22/11/2021 ocorreram 2.775.666 internações
por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 611 mil óbitos
confirmados pela covid-19 no Brasil. Portanto, 1,3% da população
brasileira (ou 1.310 a cada 100 mil habitantes) foi internada ou
evoluiu para o óbito por SRAG entre 2020 e 2021, no mesmo
período a mortalidade por Covid-19 foi de 288,6 a cada 100 mil
habitantes, o que corresponde a um risco 257 vezes maior de ter
sido internado por SRAG e 56,6 vezes maior de ter morrido pela
Covid-19 até o presente momento, do que o risco de ocorrência

de um EAPV. [15]  (grifos meus)

 

As vacinas para a Covid-19 são, provavelmente, o produto farmacêu co mais testado e mais
monitorado entre os que temos disponíveis no momento. Há grandes inves mentos, pois a economia
mundial depende da superação desta pandemia e há também o acompanhamento dos diversos
veículos de comunicação em função do interesse da população. No universo acadêmico, mul plicam-
se estudos e dentre eles destaco uma revisão sistemá ca e meta-análise de 12 ar gos.
Resumidamente, trata-se de uma inves gação sobre o efeito nocebo no uso de placebos em
pesquisas sobre vacinas, tendo também analisado relatórios de EAPV em 45.380 par cipantes, com a
seguinte pergunta: “Qual foi a frequência de eventos adversos (EAs) nos grupos placebo dos ensaios
de vacinas Covid-19?”

Verificou-se que quem foi “vacinado” sem o princípio a vo, ou seja, recebeu um placebo, houve
relatos de eventos adversos sistêmicos em 35% dos voluntários na primeira dose e 32% após a
segunda. Como houve um número de relatos de EAPV um pouco superior em quem recebeu o princípio
a vo, comparando com os que receberam o placebo (algo obviamente esperado), pôde-se ao final
verificar que - em três quartos dos vacinados que relataram algum incômodo após tomar a injeção
com a vacina de verdade no braço - era mais por um efeito psicológico do que pelo imunizante em

si.[16]

 

Um outro ponto de discussão muito frequente é em relação à obrigatoriedade da vacina. Afirma-
se que não se deve obrigar a vacinação porque as pessoas imunizadas con nuam a transmi r a
doença. E é verdade! Por isso mesmo é preciso lembrar que, independente de quantas doses de vacina
cada um tomou e mesmo com os decretos de diversos governos flexibilizando os procedimentos
preven vos, é preciso manter os cuidados aprendidos desde o começo da pandemia: evitar
aglomerações, arejar os ambientes, promover assepsia das mãos e usar de máscaras principalmente
em lugares fechados, como ônibus, consultórios e salas de aula.

A pandemia não acabará por decreto e é preciso estudos epidemiológicos adequados para definir
quando a Covid-19 poderá ser categorizada como uma doença endêmica, como ocorre com a dengue
ou a malária, por exemplo. Nesse sen do, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, declarou em

um vídeo[17] que se preocupa com as medidas de relaxamento implementadas recentemente por
muitos governos, mostrando um rebaixamento exacerbado do nível atenção, como se não houvesse
mais perigo. Afirmou: “Não confundam ´endêmico´ como algo bom! [...] Mudar de pandemia para
endemia não muda o desafio [...] Endemia significa que o vírus está presente e sendo transmi do em
níveis mais baixos, geralmente com alguma forma de transmissão sazonal ou surtos em uma situação
endêmica!”  Portanto, ainda é muito cedo para relaxar por completo as medidas proteção e o ideal é
fazer isso de forma gradual, monitorando variantes que possam provocar novas ondas de infecções e
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mortes.

É preciso lembrar das aulas de Gené ca e Evolução do Ensino Médio e ter a consciência de que
quanto mais o vírus circular, mais chance terá de sofrer mutações que poderão jogar por terra todos os
esforços até então empenhados. Um exemplo disso já enfrentamos com as superbactérias que
resistem a an bió cos modernos e potentes, principalmente devido à falta de controle e não se seguir
as recomendações cien ficas que dizem para não usá-los de forma indiscriminada e sem orientação
médica. Corremos o risco de trabalharmos a favor do vírus da Covid-19, assim como estamos fazendo
em relação a essas bactérias.

Voltando à questão de que as vacinas an covid (ainda) não impedem os infectados de transmi rem o
vírus, é preciso destacar três pontos fundamentais.

1. A função da vacina contra a Covid-19 é impedir o adoecimento grave, que pode levar a morte e,
antes disso, a uma sobrecarga dos sistemas de saúde no mundo todo, como podemos verificar
na seguinte afirmação que consta no PNO: “... o obje vo principal da vacinação passa a ser
focado em reduzir a morbimortalidade causada pela Covid-19, bem como proteger a força de
trabalho para a manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e dos serviços essenciais”

(p. 39) [18].

2. Pessoas imunizadas se forem contaminadas adocem menos ou, na maioria dos casos, ocorre de
forma mais branda, pois a tendência é que uma carga viral menor circule no corpo de quem
tomou as doses recomendadas. Com isso, há uma diminuição da transmissibilidade do vírus e
também o risco de ter sequelas (Covid longa) é atenuado. Um exemplo disso, entre vários

estudos feitos até então, é uma pesquisa de coorte[19] com 1.789.728 indivíduos de 814.806
famílias, desenvolvida na Suécia.

... mostrou que indivíduos sem imunidade à Covid-19 nham um
risco 45% a 97% menor de infecção, alinhado com o aumento no
número de membros imunes da família. Resultados semelhantes
foram encontrados independentemente de a imunidade ter sido
adquirida a par r de uma infecção anterior, uma dose única de
vacina ou vacinação completa. Esses achados sugerem que as
vacinas estão associadas a uma redução na transmissão do vírus
SARS-CoV-2 dentro das famílias, o que provavelmente tem
implicações na imunidade cole va e no controle da pandemia (p.
1595).

3. O processo de vacinação segue uma lógica cole va e não apenas individual. Por isso, falamos
em cobertura vacinal e temos esses dados como um dos condicionantes usados na Calculadora
do Plano de Biossegurança da UNIR. Quanto mais pessoas vacinadas, menos chance do vírus
circular.

 

Nós temos exemplos de como a ampla cobertura vacinal levou ao controle ou a erradicação de
doenças graves, como o sarampo, a varíola e a poliomielite. No entanto, o relaxamento das famílias
por não conviver mais com essas doenças, as men ras do movimento an vacina, que plantam dúvidas
na cabeça de pais/mães, mais algumas falhas na condução das polí cas de imunização, veem
provocando fracassos contínuos no cumprimento das metas de vacinação.

Destaca-se nesse contexto o sarampo, uma doença altamente contagiosa, que precisa de 95% de
cobertura vacinal e vem sofrendo redução do público-alvo a ser imunizado nos últimos anos.

Um dos principais imunizantes do Programa Nacional de
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Imunizações (PNI) é a vacina tríplice viral (contra sarampo,
caxumba e rubéola), que registra números de cobertura
insuficientes desde 2017. Naquele ano, o indicador registrou
86,2%; em 2021, a cobertura caiu para 71,4%. Esse decréscimo na
vacinação vem contribuindo para o surgimento de novos surtos de
sarampo [...] Já a procura pela vacina contra poliomielite, o
imunizante de go nhas, caiu de 96,5% em 2012 para 67,6% no

último ano. [20] (grifos no original)

 

A mesma questão se aplica à poliomielite, cujo enfrentamento faz do Brasil um caso de sucesso
mundial, pois não era incomum famílias com histórias de mortes de crianças e de jovens por causa
dessa doença, ou indivíduos marcados para a vida inteira pela conhecida paralisia infan l. Éramos
uma nação profundamente afetada, com números de ví mas nas décadas de 1960/1970 apenas

superados pela Índia. Contudo, a criação do Plano Nacional de Imunização/PNI, criado em 1973[21],
transformou-se  em uma das políticas públicas mais exitosas do Sistema Único de Saúde/SUS, levou ao
controle ou a erradicação de várias doenças, inclusive da poliomielite, fazendo com que o Brasil
recebesse em 1994 a cer ficação de área livre de circulação do poliovírus, concedido pela
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Duas ações foram essenciais para isso: tornar a
vacinação de crianças obrigatória e promover campanhas de orientação que engajasse crianças e

adultos, de onde veio o famoso Zé Go nha, criado em 1986[22].  Promover a vacinação da população,
portanto, é um ato de civilidade. É agir em nome da vida!

A UNIR está inserida na sociedade e tem seu papel na promoção da saúde pública, inclusive dando
exemplo e mostrando que as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras, eficientes e são o principal
mecanismo (não o único) para superar essa pandemia. Infelizmente, estabelecer regras para verificar
se membros da comunidade se vacinaram, em nome da própria saúde e da saúde cole va, torna-se
necessária diante a situação que enfrentamos, pois o que deveria ser um ato de autopreservação e
consciência social, transformou-se em luta ideológica.

Como estamos vendo um processo de relaxamento descontrolado das medidas de proteção, sobretudo
em relação ao uso de máscaras e às aglomerações, passa-se a mensagem para a população que a
pandemia acabou, a despeito dos números facilmente acessados e divulgados pelas mais diversas
mídias. Não esquecendo que há vários alertas em relação às variantes ou às subvariantes que têm

feito os casos aumentarem em vários países[23]  e, provavelmente, fará o mesmo por essas paragens
do poente se insis rmos em não aprender com nossos erros do passado. Por isso, torna-se
fundamental a exigência de comprovante vacinal em espaços da instituição, para:

1) proteger quem está vacinado, uma vez que nenhum imunizante ou nenhum fármaco é 100% eficaz;

2)  proteger os contactantes mais vulneráveis, como imunossuprimidos, imunodeprimidos ou idosos
que padecem de imunossenescência;

3) proteger aqueles que, por razões de saúde ou devido a faixa etária, não podem ser imunizados
contra esse vírus;

4) para ajudar a ampliar a cobertura vacinal, pois será isso que garan rá uma melhor proteção para
todos, lembrando que Rondônia é um dos estados com menor porcentagem de vacinação, neste

momento ocupando o 23º lugar[24] entre as 27 unidades da federação. Além disso, Rondônia mantém
a incidência de Covid-19 e de mortalidade por causa dessa doença em valores superiores à média
nacional. Enquanto a incidência no Brasil, em 15/03/2022, estava em 14.027,3 casos por 100 mil
habitantes, em Rondônia esse índice estava em de 21.649,7. A mortalidade por Covid-19 no Brasil
estava, na mesma data, em 312,1 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto em Rondônia estava em
400,8 - sendo a terceira pior situação no país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro com 418,7 e
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Mato Grosso com 417,6[25]. Portanto, precisamos es mular que nossa população se vacine e promova
medidas protetivas contra essa doença.

Do ponto de vista jurídico os ques onamentos sobre esse assunto foram tratados no Relatório
(0886267) da Comissão cons tuída pela Portaria Nº 69/2022/GR/UNIR, de 03 de fevereiro de 2022,
que traz a legislação per nente e as principais deliberações do Supremo Tribunal Federal/STF acerca
de questões relacionadas, da quais destaco duas delas sobre o assunto em discussão.

A primeira se refere à Ação Direta de Incons tucionalidade 6.587/DF, movida pelo Par do Trabalhista
Brasileiro/PTB, com pedido de medida cautelar, argumentado que seria incons tucional o art. 3º,
inciso III, alínea d, da Lei 13.979/2020, por entender que tal disposi vo violaria os ar gos 5º, 6º e 196
da Cons tuição Federal, afirmando que se evite a vacinação compulsória, pois subsis ria “...

insegurança quanto à eficácia e eventuais efeitos colaterais das vacinas.” [26] Por  maioria, o STF
acompanhou o voto do ministro Ricardo Lewandowski, deliberando em 17/12/2020 que
(resumidamente):

(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada,
porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo,
contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de
certas a vidades ou à frequência de determinados lugares, desde
que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base
evidências cien ficas e análises estratégicas per nentes, (ii)
venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia,
segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a
dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv)
atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v)
sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais
medidas, com as limitações acima expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, respeitadas as respec vas esferas de

competência.[27] 

A segunda questão importante relacionada a esse debate sobre o comprovante vacinal ocorreu em 29
de dezembro de 2021, quando o Ministro da Educação emi u um despacho informando que não seria
“... possível às Ins tuições Federais de Ensino o estabelecimento de exigência de vacinação contra a
Covid-19 como condicionante ao retorno das a vidades educacionais presenciais, compe ndo-lhes a

implementação dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas.” [28] Tal
Despacho foi suspenso liminarmente pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF, em 31/12/2021, a
partir de requerimento do Partido Socialista Brasileiro/PSB. Em sua decisão, o citado ministro afirma:

... ao subtrair da autonomia gerencial, administra va e patrimonial
das ins tuições de ensino a atribuição de exigir comprovação de
vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das
a vidades educacionais presenciais, o ato impugnado contraria o
disposto nos arts. 6º e 205 a 214 [da Cons tuição Federal], bem
assim direito à autonomia universitária e os ideais que regem o
ensino em nosso País e em outras nações pautadas pelos cânones
da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem, ao longo de sua
história, agido em favor da plena concre zação dos direitos à
saúde, à educação e à autonomia universitária, não se afigurando
possível transigir um milímetro sequer no tocante à defesa de tais
preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável
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retrocesso civilizatório.  O tema da autodeterminação das
universidades, consagrado no art. 207 da Cons tuição federal, é

especialmente caro a esta Suprema Corte.[29]

 

Portanto, as ins tuições de ensino têm autoridade para exercer sua autonomia universitária e podem
legitimamente exigir a comprovação de vacinação, com fulcro no art. 3º, inciso III, alínea “d”, da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. De tal maneira, temos a grande maioria das Universidades Federais
tendo deliberado pela obrigatoriedade de apresentação do comprovante vacinal. Num

levantamento[30] feito pelo Portal G1, em 09 de março úl mo, com publicação de uma errata, informa-
se que 52 das 69 universidades federais  irão solicitar ou estão solicitando o comprovante vacinal.

Nesse mesmo sen do temos a proposta apresentada pela Comissão (Portaria Nº 69/2022/GR/UNIR,
de 03 de fevereiro de 2022), sobre a qual este relator se debruçou e optou em apresentar um texto,
por assim dizer, subs tu vo (0904701) à proposta original (0886267), embora siga a maior parte dos
parâmetros inicialmente sugeridos, tendo consultado os membros que apoiaram as mudanças.

Resumidamente, propõe-se que adotemos a exigência da apresentação do comprovante vacinal em
todas as unidades desta ins tuição enquanto durarem as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do novo coronavírus, aplicando-se para servidores docentes, técnicos-
administra vos, prestadores de serviços terceirizados, estudantes, estagiários, concessionários,
permissionários e público em geral. Em tal proposta estabelece um panorama geral para quem não
apresentar esse comprovante, reforçando a autoridade da Reitoria para publicar atos, como portarias
ou instruções norma vas, para regulamentar a aplicação da resolução, com os procedimentos para
registro, arquivo, monitoramento e acesso (dentro das prerroga vas legais) a quem de direito precisa
verificar quem apresentou o comprovante como, por exemplo, professores de uma determinada turma
ou chefias de unidades em relação aos seus subordinados.

Uma outra possibilidade, via regulamentação posterior, é de se ampliar a exigência requerendo a
apresentação também do comprovante da dose de reforço para quem não ver feito, tão logo se

comece a implantar esses procedimentos na UNIR. O PNO[31] recomenda que os maiores de 18 anos
já devam ter tomado essa dose de reforço, pois há dados robustos que mostram que isso aumenta a
proteção contra as formas graves da doença. Salienta-se que há imunizantes disponíveis e, mesmo

assim, menos de 40% do público vacinável ainda não o fez[32].  

De tal maneira, apresenta-se uma norma va enxuta, mas ao mesmo tempo abrangente, permi ndo
ajustes e complementações posteriores, conforme necessidade ou novas informações advindas do
pessoal técnico-cien fico. Espera-se que sua aprovação e implementação seja mais um dos
importantes passos a serem dados para um retorno seguro às nossas a vidades presenciais,
permitindo voltarmos a algo próximo do que tínhamos até meados de março de 2020.

 

III. CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR

Com base no apresentado, salvo melhor juízo, voto pela APROVAÇÃO da minuta de Resolução
constante no documento 0904701. 

 

 

Porto velho, 17 de março de 2022. 
 
 

José Juliano Cedaro
Conselheiro
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 4/2022/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 23118.000871/2022-25

 

  

  

Conselho Universitário (CONSUN)

Assunto: Dispõe sobre o Comprovante Vacinal para a Covid-19 para a autorização de circulação e permanência em espaços
da UNIR e participação em eventos presenciais promovidos por esta Instituição. 

Parecer: 2/2022/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro José Juliano Cedaro

 

Decisão do Plenário: 

Na 132ª sessão extraordinária do CONSUN, em 23/03/2022, por 41 votos favoráveis e 2 votos
contrários, o Pleno aprovou o parecer em tela.

O Pleno apreciou também as seguintes emendas:

A) Propostas de emenda ao Art. 3º da minuta de resolução:

- Proposta de emenda adi va de inciso III, e subs tu va do Parágrafo Único, no Art. 3º,
apresentada pelo conselheiro Erasmo Moreira de Carvalho, nos seguintes termos: "III - Será
concedido o prazo de 90 (noventa) dias para a comprovação da dose de reforço para aqueles que não
a comprovarem no tempo es pulado no caput do ar go 3º."; "Parágrafo único. A Reitoria poderá
reformular os parâmetros estabelecidos neste ar go em função da atualização no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, fatos ou eventos que afetem o disposto nesta
Resolução." 

- Proposta de emenda subs tu va ao Art. 3º, apresentada pelo conselheiro Jéferson Araújo
Sodré, nos seguintes termos: "Art. 3º A comprovação do esquema vacinal contra a COVID-19 deverá
ser obrigatória a par r de: I - 30 (trinta) dias da publicação, para servidores técnicos-administra vos e
docentes; e II- período para matrícula/rematrícula estabelecido no Calendário Acadêmico da UNIR,
para os discentes; §1º Entende-se por esquema vacinal: I- Pelo menos uma dose para quem foi
imunizado com a vacina dose única (Janssen); II- Pelo menos duas doses para quem tomou as demais
vacinas. §2º A Reitoria poderá reformular os parâmetros estabelecidos neste ar go em função da
atualização no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, fatos ou eventos
que afetem o disposto nesta Resolução, inclusive ampliando a exigência de comprovação das doses
de reforço. 

Decisão: Em votação, a proposta do Conselheiro Jéferson Araújo recebeu 25 votos favoráveis, a
proposta original recebeu 10 votos, a proposta do conselheiro Erasmo Moreira  recebeu 2 votos.
Houve 1 abstenção. Dessa forma, o Pleno aprovou a emenda do Conselheiro Jéferson Araújo Sodré. 

B) Proposta de emenda subs tu va ao §2º, do Art. 6º, da minuta de resolução, apresentada pela
Conselheira Marilsa Miranda, nos seguintes termos: "§2º Estudantes que se enquadram no
parágrafo 1º deste ar go não poderão receber auxílios ou bolsas de qualquer natureza e ficarão
impedidos de se matricularem ou renovarem matrícula". 
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Decisão: Em votação, por 26 votos favoráveis e 12 abstenções, o pleno aprovou a presente emenda.

 

 

Conselheira Marcele Regina Nogueira Pereira

Presidente

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Presidente,
em 25/03/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0914802 e o código CRC B16D1CA9.

Referência: Processo nº 23118.000871/2022-25 SEI nº 0914802
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 395, DE 24 DE MARÇO DE 2022

 

Dispõe sobre o Comprovante Vacinal para a Covid-19
para a autorização de circulação e permanência em
espaços da UNIR e par cipação em eventos
presenciais promovidos por esta Instituição. 

O Conselho Universitário (CONSUN), da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 207;

Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;

Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Lei Nº 14.019, de 2 de julho de 2020;

Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020;

Decreto Federal nº 10.139, de 28/11/2019, art. 4º, parágrafo único;

Ação Direta de Incons tucionalidade 6.587, do Distrito Federal, Supremo Tribunal
Federal. Plenário. Vacinação compulsória contra a Covid-19 prevista na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (ADI 0106522-64.2020.1.00.0000);

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 756, do Distrito Federal, do
Supremo Tribunal Federal, deliberando que as ins tuições de ensino têm autoridade
para exercer sua autonomia universitária e podem legi mamente exigir a
comprovação de vacinação (ADPF 0106680-22.2020.1.00.0000);

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (12ª Edição,
01/02/2022);

Instrução Norma va nº 90/2021/SGP/SEDGG/ME, de 28 de setembro de 2021, que
estabelece orientações aos órgãos e en dades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal/SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho
presencial;

Portaria Interministerial MTP/MS Nº 14, de 20 de janeiro de 2022, que Altera o
Anexo I da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020;

Regimento Geral da UNIR, art. 6º, VIII;

Regimento Interno do CONSUN, art. 3º, I;
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Resolução nº 391 do Conselho Superior Acadêmico, de 25 de fevereiro de 2022, art.
2º;

Processo 23118.000871/2022-25, em especial Relatório (0886267) da Comissão
constituída pela Portaria Nº 69/2022/GR/UNIR, de 03 de fevereiro de 2022;

Parecer 2/2022/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro José Juliano Cedaro
(0904700);

Despacho decisório 4/2022/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (0914802);

Deliberação na 132ª sessão extraordinária do CONSUN, em 23/03/2022 (0913293);

Decreto 10.139/2019, art. 4º, parágrafo único.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Fica ins tuída a exigência de Comprovação de Esquema Vacinal contra a Covid-
19 em todas as unidades desta ins tuição enquanto durarem as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º Torna-se obrigatória a Comprovação de Esquema Vacinal contra a Covid-19 para
toda pessoa que queira ingressar e circular em quaisquer dependências da UNIR, bem como em
atividades promovidas por esta instituição em outros ambientes.

Parágrafo único. Esta disposição é obrigatória para docentes, técnicos-administra vos,
prestadores de serviços terceirizados, estudantes, estagiários, concessionários, permissionários e
público em geral.

Art. 3º A comprovação do Esquema Vacinal contra a Covid-19 será obrigatória a par r
de:

I - 30 (trinta) dias da publicação, para servidores técnicos-administrativos e docentes; e

II - período para matrícula/rematrícula estabelecido no Calendário Acadêmico da UNIR,
para os discentes.

§1º Entende-se por Esquema Vacinal:

I - Pelo menos uma dose para quem foi imunizado com a vacina dose única (Janssen); 

II - Pelo menos duas doses para quem tomou as demais vacinas.

§2º A Reitoria poderá reformular os parâmetros estabelecidos neste ar go em função
da atualização no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, fatos ou
eventos que afetem o disposto nesta Resolução, inclusive ampliando a exigência de comprovação das
doses de reforço.

Art. 4º A regulamentação dos meios e instrumentos para coletar informações e permi r
acesso a esses dados sobre o Comprovante Vacinal contra a Covid-19 será realizada por ato da
Reitoria, levando em consideração a capacidade operacional, orçamentária/financeira e de pessoal,
mais os parâmetros da legislação pertinente.

Art. 5º Serão consideradas válidas, para os fins de Comprovação de Esquema Vacinal
descrito no art. 3º, os registros constantes dos seguintes documentos oficiais:

I - Carteira Nacional de Vacinação, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde
– Conecte SUS; ou 

Resolução 395 (0914809)         SEI 23118.000871/2022-25 / pg. 36

https://coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/SEI_UNIR___0893777___Resolucao_391_2022_CONSEA___calendario_903657114_1562481147.pdf
https://coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/SEI_UNIR___0876140___Portaria__GR__ps_40064955.pdf


II - Comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel mbrado, emi do
no momento da vacinação pelas Secretarias de Saúde, estadual ou municipal, ins tutos de pesquisa
clínica ou outras ins tuições governamentais, nacionais/estrangeiras ou organizações
públicas/privadas similares, legíveis e sem rasuras.

Art. 6º Fica isento da comprovação prevista no ar go 2º quem apresentar atestado,
laudo ou declaração médica, contendo jus fica va, data da emissão e o número de registro do
emitente no Conselho Regional de Medicina (CRM), devendo ocorrer no prazo de 30 dias a par r da
publicação desta Resolução, indicando expressamente a contraindicação para o uso dos imunizantes
em questão.

§ 1 º Pessoas que não apresentarem comprovante vacinal e nem a documentação
descrita no caput deste ar go só poderão circular em espaços ou par cipar eventos da UNIR se
apresentarem Teste RT-PCR (ou teste an geno) nega vo para Covid-19, realizado no máximo 72
(setenta e duas) horas antes da a vidade que irá exercer, sendo trabalho ou estudo, às expensas do
próprio interessado.

§2º Estudantes que se enquadram no parágrafo 1º deste ar go não poderão receber
auxílios ou bolsas de qualquer natureza e ficarão impedidos de se matricularem ou renovarem
matrícula.

§3º Por ato da Reitoria será regulamentado os procedimentos para a comprovação e a
verificação das situações tratadas neste ar go, bem como em relação às a vidades que poderão ser
permitidas ou não para as pessoas em tais condições, inclusive trabalho/aula em modalidade remota.

Art. 7º A cedência de espaços da UNIR deverá estar condicionada à concordância
explícita e documentada por parte dos beneficiados que irão obedecer às normativas desta Resolução.

Art. 8º As unidades que prestam serviços para a comunidade usando espaços da UNIR
deverão exigir o comprovante vacinal para Covid-19 para os usuários/clientes/pacientes, e adotar os
procedimentos previstos no artigo 6º.

Art. 9º O servidor convocado para tomar posse, incluindo docentes temporários ou
subs tutos, mais aqueles que assinarem contrato de adesão como professor voluntário ou preceptor,
deverão apresentar a comprovação de vacinação nos termos desta Resolução antes de entrarem em
efetivo exercício, ou assinarem termos concordando com os procedimentos previstos no artigo 6º. 

Art. 10 A inobservância desta Resolução sujeitará à responsabilidade e sanção
administra va, não eximindo responsabilização e sanção civil e penal em face do apurado,
principalmente em situações de apresentação de documentos falsos ou procedimentos que impeçam
ou tentem impedir a implementação das medidas correlacionadas a esta normativa.

Art. 11 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Conselheira Marcele Regina Nogueira Pereira

Presidente do CONSUN

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Presidente,
em 25/03/2022, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0914809 e o código CRC 7655F33B.
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