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Interessado: Rosa Lara Moreira Costa
Assunto: Recurso Administrativo com  decisão que indeferiu Reembolso da diferença

do valor pago referente à vacina de H1N1 em proveito de seu dependente.
 

RELATÓRIO

 
Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como recurso (11142350), interposto pela

beneficiária-titular ROSA LARA MOREIRA COSTA contra despacho (10418936) que indeferiu a solicitação
de reembolso  de despesas com o pagamento da vacina  H1N1 em favor de  dependente, nos termos a seguir:

 
Eu, Rosa Lara Moreira Costa, servidora deste Tribunal, matrícula 173303, venho por meio deste, requerer, o
REEMBOLSO da diferença do valor pago, referente à vacina de H1N1, do seu filho menor Vitor Augusto Costa
Menezes, administrada no corrente ano, pelos motivos a seguir:
Este Tribunal iniciou, neste ano, uma campanha para vacinação contra a Gripe H1NI para os seus servidores e
seus dependentes, solicitando àqueles que tivessem interesse que se inscrevessem para receber a dose da vacina
Esta servidora manifestou seu interesse e fez a sua inscrição, bem como dos seus dependentes, tendo constado da
lista de inscrição seus nomes (documento juntado nesse processo), bem como tendo recebido os vouchers
referente às dose da vacina para si própria e seus dependentes (Vitória  Costa da Silva e Vitor Augusto Costa
Menezes).
No período destinado à vacinação, por diversas vezes entrei em contato com o laboratório Sabin, pessoalmente, na
Unidade da SHCSW CL 105, bloco A, loja 2, Espaço 105, e por telefone, no número geral, e a informação era
sempre a mesma, de que não tinha vacina e que ligasse tal dia e assim foi por várias vezes. Por fim, quando me
informaram que já havia chegado a vacina, também me disseram que só tinha dose para o titular e não mais para
os dependentes.
Questionei o setor responsável no Tribunal e recebi a informação de que estavam tentando adquirir mais doses da
vacina, porém sem data prevista. Fiquei aflita e preocupada, pois não poderia esperar pra sempre, sem uma data
para me vacinar, bem como aos meus filhos, por se tratar de uma questão de saúde, ainda num período de
pandemia.
Em contato por telefone com a Diretora da SECBE, esta me autorizou a dar a vacina no meu filho e pedir
reembolso, que seria autorizado o pagamento da diferença, devido ao ocorrido. Ressalto que paguei R$ 120,00
(cento e vinte reais) e pelo Tribunal eu pagaria apenas R$ 68,00 pela vacina.
Assim o fiz e qual foi a minha surpresa quando ao solicitar o reembolso da diferença do valor, qual seja, R$ 52,00
(cinquenta e dois reais), o reembolso foi negado.
Após essa negativa, novamente, questionei ao Tribunal, como poderia não haver dose de vacina para o meu filho,
uma vez que eu tinha o voucher e que com esse documento eu teria a dose da vacina garantida. Recebi, por fim,
como resposta, que "...com o advento da situação pandêmica extrema, o acordo foi rompido de forma unilateral e
descompromissada pelo Laboratório Sabin, que enxergou posteriormente uma situação desvantajosa para a
empresa, considerando que o valor de R$ 68,00, que seria cobrado aos dependentes, se encontrava muito aquém
do valor praticado na tabela (R$130,00).
Assim, verifica-se que em nenhum momento dei causa à perda do meu direito ao reembolso da diferença do valor
da vacina, uma vez que restou claro que o problema foi a quebra de contrato entre as partes (Tribunal e Sabin), o



que não pode restar em prejuízo para mim, que atendi e cumpri todos os requisitos exigidos pelo Tribunal.
Ante o exposto, venho requere o reembolso do valor de R$ 52,00, referente à diferença do valor da vacina do seu
filho, menor, que custou R$ 120,00, pois foi paga como particular, quando teria o direito de ter pago apenas R$
68,00.
(...)
 

Com o fim de demonstrar o direito pleiteado a recorrente juntou aos autos Campanha da
Vacinação veiculada por meio do link https://outlook.officecom/mail/deeplink?versio=
2020070601.02&popoutv2=1, onde anuncia que a Vacinação contra o H1N1 seria realizada nas dependências
do Tribunal pelo Laboratório Sabin no dia 02/04/2020, cujo público-alvo seriam Magistrados e servidores
Titulares Ativos do Pro-Social, custeada pelo Tribunal e dependentes de beneficiários do Pro-Social,
Magistrados e Servidores não-beneficiários do Pro-Social, prestadores de serviço, estagiários e magistrados e
servidores inativos, mediante pagamento do valor de R$ 68,00 no ato da vacinação. A campanha da Vacinação
ainda informa que os interessados deviam enviar nome completo, matrícula funcional e nome e idade dos
dependentes para o e-mail vacina@trf1.jus.br até o dia 13 de março para o levantamento do número de doses.

Juntou também comunicado da Divisão de Saúde Ocupacional na qual informa que, em
virtude da Resolução 9953729,  a campanha de vacinação contra o Vírus H1N1 será realizada na unidades do
Laboratório Sabin a partir de 02 de abril. No mesmo comunicado, veiculou a informação que "os vouchers
serão encaminhados para o e-mail dos interessados que se inscreveram para a campanha por meio do
endereço eletrônico vacina@trf1.jus.br de acordo com a ordem de inscrição". Há também comunicado que
informa que a Campanha de Vacinação do TRF1 aconteceria entre os dias 02 de abril e 02 de maio de 2020 e
que, em razão da Resolução Presi 9953729  que estabelece medidas temporárias de prevenção e redução dos
riscos de disseminação e contágio da COVID-19, será realizada nas unidades do Laboratório Sabin
relacionadas no Portal. Nesse comunicado, há a informação de que no site do TRF1 poderia ser encontrado a
listagem dos inscritos, as datas e locais da vacinação, documentação necessária, pagamento e reembolso,
perguntas e respostas.

A recorrente dirigiu questionamento a Diasa, no dia 23/03/2020, sobre como iria ficar o
calendário de vacinação contra a gripe H1N1, cuja previsão era para o dia 02/04/2020.

Trouxe aos autos lista de inscritos para receber a vacina, onde está consignado o seu nome e
de seus dependentes Vitória Costa da Silva e Vitor Augusto Costa Menezes e e-mail da Sesao que confirma a
inscrição da recorrente na Campanha de Vacinação do TRF1 e afirmando que foi encaminhado o Voucher em
anexo, documento que comprova a sua inscrição na campanha perante o Laboratório Sabin, acrescentando
que, em caso de inscrição de dependentes, o Voucher no nome da pessoa inscrita será enviado, também, para
o e-mail do titular individualmente, bem como  Guia de Encaminhamento para o Atendimento - Pagamento
no Ato - 6646 em nome de Vitor Augusto Costa Menezes.

Colacionou ainda comunicado, veiculado pela Divisão de Saúde Ocupacional, que informa 
que o Laboratório Sabin ainda não disponha de vacinas contra a gripe em razão de atraso na entrega do lote
adquirido e que a campanha, inicialmente prevista para o dia 02/04/2020, fica adiada para data a ser
informada oportunamente quando o Laboratório Sabin divulgar o recebimento das vacinas
disponibilizadas ao TRF1.

Outro comunicado foi juntado, onde a Disao informa que as vacinas referente à Campanha
de Vacinação H1N1 do TRF1 seriam aplicadas a partir de 15/04/2020, ressaltando que o atendimento
seria realizado apenas nas unidades do Laboratório Sabin relacionadas no referido comunicado e mediante a
apresentação dos vouchers, disponíveis somente para os servidores e/ou dependentes inscritos previamente.

Foi colacionado, também, e-mail encaminhado a requerente, onde informa que " A
Administração do Tribunal, por meio da Secretaria de Bem-Estar Social (Secbe), comunica que as doses de
vacinas relativas à campanha de vacinação preventiva contra H1N1, para aqueles que se inscreveram, estão
garantidas pelo Laboratório Sabin somente nas unidades a seguir:". No mesmo comunicado há um alerta
para que os beneficiários procurem outras unidades do laboratório no caso  de não haver estoque da vacina
nos laboratórios listados e, também, e-mail recebido em 25/06/2020, encaminhado pela Divisão de Saúde



Ocupacional, onde responde aos questionamentos da recorrente encaminhados à Secbe em 24/06/2020,
relatando os motivos que deu ensejo a indisponibilização da vacina pelo Laboratório Sabin.

Além dos documentos citados, foram juntados vários outros e-mails, onde a recorrente
procura demonstrar as tentativas de solucionar a questão da negativa no oferecimento das vacinas aos seus
dependentes.

No  despacho 11297461, em resposta ao recurso da beneficiária,  foi afirmado que a atuação
daquela Secretaria está limitada à estrita observância do Regulamento Geral do Pro-Social RGPS, instituído
por meio da Resolução PRESI/SECBE 9, de 23/04/2014, que estabelece as normas gerais onde tabula os
direitos e deveres dos beneficiários, bem como das normas regulamentares do Programa e dos precedentes do
Conselho Deliberativo do Pro-Social.

Acrescenta  que a Campanha de Vacinação contra a Gripe para desembargadores e
servidores ativos faz parte de política de prevenção de saúde e de absenteísmo ao trabalho e, conforme
Decisão CDPS 9779847 do Conselho Deliberativo do Pro-Social,  foi autorizado o valor de reembolso da
vacina – CEPAS 2020, exclusivamente aos titulares ativos do Programa.

Ressalta que o reembolso pleiteado pela beneficiária não tem amparo normativo, posto que o
valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) somente foi estendido aos dependentes enquanto durasse o estoque e
representava uma cortesia do Laboratório Sabin, não havendo que se falar em inadimplência contratual.

Sustenta a inaplicabilidade dos regramentos da ANS por exclusão legal, em face da natureza
jurídica do Programa que é lastreado na gestão administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, com a finalidade de prestar assistência à saúde suplementar da União aos magistrados e servidores
efetivos do quadro da Justiça Federal da 1ª Região (arts. 184 e 230 da Lei 8.112/1990), mediante execução
dos recursos financeiros, consignados no Orçamento Geral da União, na ação orçamentária 2004-AMOS, e os
recursos financeiros oriundos da contribuição dos beneficiários, não se tratando de um Plano de Saúde
Comercial.

Por fim,  recomenda  a distribuição a um dos membros do Conselho Deliberativo do Pro-
Social para análise do presente requerimento.

A Decisão CDPS de 12/02/2020  mencionada pela Secbe foi nos seguintes termos:
O Conselho Deliberativo do Pro-Social, à unanimidade, autorizou, em sistema de reembolso, na modalidade livre
escolha, exclusivamente aos titulares ativos do Programa, o pagamento das despesas com a aplicação de vacina
contra gripe H1N1 – CEPAS 2020, no valor máximo de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

É o relatório.
 

VOTO

 
PAe 0022647-79.2020.4.01.8000 - TRF
Interessado: Rosa Lara Moreira Costa
Assunto: Recurso Administrativo com  decisão que indeferiu Reembolso da diferença

do valor pago referente à vacina de H1N1 em proveito de seu dependente.
 

Para análise do mérito recursal se faz necessário citar o Despacho Secbe 11297461 nos
pontos mais importantes para o presente caso;

 
(...)
 
   1 – Do Reembolso
1.1 – Da previsão de Reembolso no Regulamento-Geral do Pro-Social



Convém reafirmar, inicialmente, que a atuação desta SECBE na Administração do PRO-SOCIAL está limitada à
estrita observância do Regulamento Geral do Pro-Social - RGPS, instituído por meio da Resolução
PRESI/SECBE 9, de 23/04/2014, bem como das normas regulamentares do Programa e dos precedentes do
Conselho Deliberativo do Pro-Social.
Importante esclarecer que o Pro-Social tem normas gerais estabelecidas no Regulamento-Geral, Resolução
Presi/Secbe 9, de 23/04/2014, alterada pela Resolução Presi 10393449, de 15/6/2020, que estabelece os direitos e
deveres dos beneficiários e dependentes, com as coberturas para os procedimentos listados nas Tabelas Próprias
do Programa (TABJUD), aos quais os beneficiários declaram conhecer e acatar quando solicitam adesão ao
Programa, como se transcreve a seguir:
(...)

 

PAe 0003655-70.2020.4.01.8000  - TRF1

 

Proponente: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto : Autorização do valor de reembolso da vacina contra o vírus da gripe H1N1 – CEPAS 2020.
Decisão : O Conselho Deliberativo do Pro-Social, à unanimidade, autorizou, em sistema de reembolso,
na modalidade livre escolha, exclusivamente aos titulares ativos do Programa, o pagamento das
despesas com a aplicação de vacina contra gripe H1N1 – CEPAS 2020, no valor máximo de R$ 85,00
(oitenta e cinco reais). Publique-se.

 
A Campanha de Vacinação contra a Gripe para desembargadores e servidores ativos é realizada como política de
prevenção de saúde e de absenteísmo ao trabalho.

Quanto à alegação da beneficiária que possui direito ao reembolso da vacina aplicada em seu dependente, tem a
esclarecer que valor acordado de R$ de 68,00 (sessenta e oito reais) somente foi estendido
aos dependentes enquanto durasse o estoque, cortesia do Laboratório Sabin. Portanto, não há amparo
normativo para transferir ao Pro-Social o ônus do pagamento de reembolso pleiteado.
A garantia da aplicação das vacinas aos dependentes, no valor contratado com o Pro-Social, foi cortesia do
Laboratório Sabin, enquanto durasse o estoque, portanto não houve inadimplência contratual.
 
1.2– Da inaplicabilidade dos regramentos da ANS por exclusão legal
A natureza jurídica do Pro-Social é de um programa de gestão administrativa do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região gerido pela Secretaria de Bem-Estar Social, unidade que integra a estrutura administrativa do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e nas seções judiciárias vinculadas, pelas Seções de Bem Estar Social -
SEBES (SJAP, SJAC, SJRR, SJRO, SJAM, SJMA, SJTO, SJMT e SJPI) e Núcleos de Bem Estar Social - NUBES
(SJDF, SJGO, SJBA, SJPA, SJMG), com a finalidade de prestar assistência à saúde suplementar da União aos
magistrados e servidores efetivos do quadro da Justiça Federal da 1ª Região (arts. 184 e 230 da Lei 8.112/1990),
mediante execução dos recursos financeiros, consignados no Orçamento Geral da União, na ação
orçamentária 2004-AMOS, de forma conjunta com os recursos próprios oriundos da contribuição dos
beneficiários, sob o regime de autogestão pública fechada, sem finalidade lucrativa, mediante adesão ao Programa
e, por conseguinte, às normas e regulamentos de direito público que regem a administração pública. Portanto, o
Pro-Social não é Plano de Saúde comercial, tampouco operadora de plano de saúde, não tem finalidade lucrativa;
não tem personalidade jurídica própria; não tem autonomia orçamentária ou financeira, não dispõe de mecanismos
autônomos de atendimentos em saúde; é regido pelas normas de direito público;  é fiscalizado pelo Tribunal de
Contas da União; e não tem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, razão pela qual  não
gera relação de consumo entre seus beneficiários, visto que União não comercializa planos de saúde de
nenhuma natureza, conforme reconhecido pela SÚMULA 608 - STJ.
Oportuno esclarecer que o Pro-Social é um Programa instituído com fundamento nos arts. 184 e 230, da Lei
8.112/1990, que regulam a assistência à saúde dos servidores públicos nos seguintes termos:
 

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e
sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:
(...)



III - assistência à saúde.
(...)
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de
ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde –
SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou
contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo
servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de
assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.

 
O Pro-Social é um Programa de autogestão pública fechada de assistência à saúde suplementar da União, sob a
responsabilidade dos órgãos da Justiça Federal da Primeira Região, composta pelo Tribunal Regional Federal da
1ª Região – TRF1, sediado em Brasília, que tem sob sua jurisdição o Distrito Federal e os estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e
Tocantins.
Os recursos consignados no Orçamento Geral da União, em razão do alto custo dos serviços de saúde, têm se
mostrado insuficientes para a cobertura das despesas com assistência à saúde, prestada por meio do Pro-Social,
razão pela qual são complementados pela participação dos servidores/magistrados vinculados ao Programa,
mediante contribuição fixa e custeio por coparticipação sobre procedimentos médicos e odontológicos, na forma
prevista no Regulamento Geral do Pro-Social.
Desse modo, a natureza jurídica do Pro-Social é de um programa de gestão administrativa do Tribunal
Regional Federal da Primeira Região gerido pela Secretaria de Bem-Estar Social, unidade que integra a
estrutura administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e nas seções judiciárias vinculadas,
pelas Seções de Bem Estar Social - SEBES (SJAP, SJAC, SJRR, SJRO, SJAM, SJMA, SJTO, SJMT e
SJPI) e Núcleos de Bem Estar Social - NUBES (SJDF, SJGO, SJBA, SJPA, SJMG), com a finalidade de
prestar assistência à saúde suplementar da União aos magistrados e servidores efetivos do quadro da
Justiça Federal da 1ª Região (arts. 184 e 230 da Lei 8.112/1990), mediante execução dos recursos
financeiros, consignados no Orçamento Geral da União, na ação orçamentária 2004-AMOS, de forma
conjunta com os recursos próprios oriundos da contribuição dos beneficiários, sob o regime de autogestão
pública fechada, sem finalidade lucrativa, mediante adesão ao Programa e, por conseguinte, às normas e
regulamentos de direito público que regem a administração pública. Portanto, o Pro-Social não é Plano de
Saúde comercial, tampouco operadora de plano de saúde, não tem finalidade lucrativa; não tem personalidade
jurídica própria; não tem autonomia orçamentária ou financeira, não dispõe de mecanismos autônomos de
atendimentos em saúde; é regido pelas normas de direito público;  é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da
União; e não tem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, razão pela qual  não gera
relação de consumo entre seus beneficiários, visto que União não comercializa planos de saúde de nenhuma
natureza, conforme reconhecido pela citada SúMULA 608 - STJ.
Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.
 
2 – Conclusão
Em vista do exposto, recomendável a distribuição a um dos membros do Conselho Deliberativo do Pro-Social do
pedido de reconsideração (11142351)  contra  negativa de reembolso (10418936), encaminhado pela beneficiária
titular ROSA LARA MOREIRA COSTA, referente à despesa realizada com aplicação de vacina contra o vírus
influenza, em favor de seu dependente Vítor Augusto Costa Menezes, com fundamento na Decisão
CDPS 9779847, que garantiu o direito ao reembolso  somente aos desembargadores e servidores ativos do
Programa e no art. 65, inciso II, do mesmo Regulamento, que limita a atuação da SECBE à estrita observância das
normas e competências do Conselho Deliberativo do Programa. 
Art. 65. O Pro-Social é administrado na modalidade de autogestão, por unidade específica do Tribunal,
denominada Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE, a quem compete: (...)
II – a prática de atos de gestão necessários à execução dos planos e programas instituídos pelo Pro-Social, com
estrita observância das normas pertinentes e respeitadas as competências do Conselho Deliberativo do Pro-
Social; (Grifou-se).
 

Importante citar também o e-mail recebido em 25/06/2020, encaminhado pela Divisão de
Saúde Ocupacional, onde responde os questionamentos da recorrente encaminhados à Secbe em 24/06/2020,



onde é relatado os motivos que deu ensejo a indisponibilização da vacina pelo Laboratório Sabin.
Inicialmente, acerca do questionamento sobre os vouchers no sentido de que "Se as vacinas seriam
disponibilizadas somente para quem tinha os vouchers e se foram compradas as doses com base numa
quantidade de servidores previamente inscritos numa lista de interessados na vacinação, lista essa elaborada
pelo Tribunal, qual o motivo de não ter sido disponibilizada as vacinas para os meus filhos? faz necessário
esclarecer que o Tribunal, por meio do setor responsável no Pro-Social, nos mesmos moldes da campanha do ano
de 2019, firmou acordo com o Laboratório Sabin, no sentido de realizar o faturamento das vacinas dos servidores
(Titulares do Pro-Social), pelo valor de R$ 68,00, e, ainda, que esse mesmo valor fosse cobrado diretamente aos
demais interessados, previamente inscritos. Importante frisar que o faturamento do montante final das doses dar-
se-ia a posteriori e de acordo com o quantitativo da efetiva contraprestação.
Acerca da alegação de que "fui informada no Sabin que haviam inscritos mais beneficiários e por isso as vacinas
acabaram", impõe-se ressaltar que ao representante do laboratório foi dado amplo conhecimento do número de
inscritos, para os quais haviam sido encaminhados os respectivos vouchers, no total de 1.134 (mil, cento e trinta e
quatro).
Cumpre lembrar que a Secbe/Disao foi surpreendida pelo laboratório, um dia antes do prazo inicial
acordado para o início da vacinação, com a notícia de que o lote reservado para os inscritos na campanha
do Tribunal ainda não estava disponibilizado, em virtude do atraso no fornecimento pela situação de
pandemia. Após, e no decorrer da campanha remarcada e ainda em vigor, houve a notícia de que as doses
destinadas aos dependentes haviam acabado nas unidade do laboratório, momento a partir do qual foram
iniciadas tratativas a fim de garantir as doses da vacina a todos os que constavam na lista de inscrição.
Ocorre que, diante da falta de informações e das condutas indiligentes e desencontradas por parte do
Laboratório Sabin, ao Pro-Social não restou outra alternativa senão a de anunciar o encerramento da
campanha.
Toda a narrativa aqui exposta pode ser acompanhada no autos do PA Sei 0003655-70.2020, que trata da
Campanha da Vacinação do ano de 2020.
É de se notar que houve a preocupação do Tribunal em colocar à disposição dos interessados um serviço
laboratorial com preço acessível e diferenciado, por meio de um laboratório confiável, visando o bem-estar
e a saúde do corpo funcional. Todavia, e com o advento da situação pandêmica extrema, o acordo foi
rompido de forma unilateral e descompromissada pelo Laboratório Sabin, que enxergou posteriormente
uma situação desvantajosa para a empresa, considerando que o valor de R$ 68,00, que seria cobrado aos
dependentes, se encontrava muito aquém do valor praticado na tabela (R$130,00). Tal circunstância
compromete, seguramente, o ajuste de futuros acordos com esse Laboratório.
Esta Divisão de Saúde Ocupacional lamenta profundamente o ocorrido e coloca-se à disposição.

De fato a Decisão CDPS 9779847 autorizou o reembolso aos titulares ativos do Programa,
na modalidade livre escolha, exclusivamente aos titulares ativos do Programa, o pagamento das despesas com
a aplicação de vacina contra gripe H1N1 – CEPAS 2020, no valor máximo de R$ 85,00.

Resta aferir a responsabilidade da extensão da campanha estendida à força de trabalho que 
não eram titulares do Pro-social.

A recorrente por meio do conjunto probatório demonstrou que a Secretaria do Bem estar
Social fez campanha de vacinação contra o vírus H1N1,  incluindo no objeto da campanha toda a força de
trabalho do TRF1, notadamente em face da Pandemia que atingiu o planeta, com vistas a contribuir com a
saúde dos seus colaboradores, de modo a evitar que por causa de eventual ação do vírus H1NI procurassem os
prontos socorros dos hospitais, diminuindo a transmissão e aumentando o diagnóstico preciso do Coronavírus.

Nota-se que a campanha fez diferenciação no oferecimento da imunização contra o vírus
Influenza. Aos beneficiários titulares do Pró-social foi garantido o reembolso do valor pago a vacina e aos
demais foi oferecido a vacinação por um valor de R$ 68,00, pagos diretamente ao Laboratório, desconto que
seria garantido por um Voucher emitido pela Secbe, fruto de negociação do Pro-Social com o Laboratório
Sabin, conforme informado pelo e-mail da Divisão Saúde Ocupacional de 26/06/200, transcrito acima, onde
inclusive cita o processo SEI-0003655-70.2020, onde foram realizadas as tratativas.

O que se constata foi que, em face da grande procura pela vacina, o Laboratório Sabin não
sustentou o acordo, na forma compreendida pelos gestores do Pro-Social, pois  não ficou esclarecido pelos e-
mails trocados o compromisso do Sabin de oferecer vacinas na totalidade dos Vouchers emitidos, é o que se
extrai da leitura do teor do ofício 10201341, onde a Secbe consultou o Sabin sobre a possibilidade de garantir



vacinas H1N1 aos beneficiários titulares do Pro-Social, conforme acordado entre o Tribunal e aquele
laboratório, mediante a apresentação do voucher, informando que foram emitidos 1.134 vouchers. Em
resposta ao citado ofício,  pelo email (10230756), o Sabin informa que o número de vacinas da Gripe H1N1
aplicadas até aquele momento à força de trabalho do TRF1, mediante voucher para pagamento no ato do
atendimento, foi de 477 doses, e, mediante voucher para atendimento faturado, foi de 242 doses e que, ainda,
dispunham de 58 doses para atendimento nas unidades do Sabin mediante voucher faturado. De acordo com a
resposta do Sabin, deduz-se que as doses da vacina que o Sabin disponibilizava ao TRF eram 777 doses,
notadamente diferente dos 1.134 vouchers emitidos.

Observa-se da documentação constante do PA Sei 0003655-70.2020.4.01.8000 que houve
muita movimentação em razão da indisponibilização da vacina para atender o número demandado, em razão
disso foram registradas reclamações outras 10199749. Da consulta dos documentos do referido processo foi
possível verificar  que o número de doses reservadas foi menor que o número de vouchers emitidos. As
informações 10199766, 10199774, 10199802, 10199827 e 10199853  indicam que foram inscritos 1134
pessoas para tomarem a vacina, dentre Magistrados, Servidores Ativos e Inativos e colaboradores, sendo esse
número confirmado pelo despacho 10201095, no qual informa a confecção 1.134 Vouchers para atender a
quantidade de inscritos.

Razão tem a Secbe quando  sustenta que o pedido da recorrente não foi contemplado na
Decisão CDPS 9779847 que garantiu o reembolso da vacina - CEPAS 2020 exclusivamente ao titulares do
Programa. Contudo a Secretaria de Bem Estar Social quando fez a negociação do valor da Vacina junto ao
Laboratório Sabin  estendendo o benefício a toda força de trabalho deste Tribunal, agiu como unidade da
Administração Pública, o que pode ser constatado nas informações Diane 9841200, que encaminha ao
Diretor-Geral o comparativo com propostas para vacina Influenza Quadrivalente e solicita autorização para a
adoção da campanha, onde foi sugerido "Além dos beneficiários titulares, poderão ser vacinados os
interessados que manifestarem interesse prévio (dependentes de beneficiários, não beneficiários e outros
prestadores), pagando o mesmo valor de R$ 68,00, diretamente ao Laboratório Sabin, no dia de vacinação no
Tribunal, a ser posteriormente marcado." O que foi autorizado pelo Despacho Diges 9858786 e dado
prosseguimento conforme Encaminhamento Secbe 9860412 e demais documentos constantes do PA Sei
0003655-70.2020.4.01.8000.

Nesse contexto, quando a Administração Pública, no exercício do poder discricionário,
oferece à sua força de trabalho um serviço que aparenta legitimidade e legalidade não cabe ao destinatário da
ação, sendo ele Magistrado, Servidor, Estagiário, Prestador de Serviço desconfiar que o serviço oferecido é
uma liberalidade e que face disso a responsabilidade da Administração inexiste.

As tratativas com o laboratório Sabin  foram realizadas de modo informal, por meio de
trocas de e-mails, não possuindo a Secbe contrato que obrigava o Laboratório Sabin a oferecer as vacinas para
atender a quantidade de Vouchers emitidos, assim não pode também transferir a recorrente a falta da
formalidade, demonstradas por todo as provas mencionadas, notadamente resumidas no teor do e-mail de
25/06/2020 da Divisão de Saúde Ocupacional, encaminhado à recorrente, onde esclarece os fatos,
reconhecendo o transtorno enfrentado pela servidora .

Mesmo não havendo contrato com o Sabin para fornecimento das vacinas, todas as
ações observadas nas provas juntadas demonstram que o Tribunal, representado pela Secbe, assumiu o
compromisso emitindo os vouchers, assegurando que as vacinas seriam garantidas a um  preço de R$ 68,00 à
aqueles que se inscrevessem.

Nas razões, sustentada pela Secbe, onde fundamenta que não se aplica o regramento da
ANS, aduzindo que o Programa é lastreado na gestão administrativa do Tribunal, acrescentando que parte dos
recursos do Programa vem de orçamento público por meio de AMOS, pode-se deduzir que se as regras da
iniciativa privada não se aplica ao Programa em comento, há de aplicar no presente caso os princípios da
administração pública, e, nesse cenário, é possível identificar violação ao princípio da boa-fé, ao qual está
vinculado o princípio da moralidade, pois o compreende como dever do comportamento leal e honesto, caso
em que se a Administração, por seus atos gerou expectativas, deve honrá-los, posto que não se trata de
discussão de valores, uma vez que o valor  é por demais irrisório, mas que o ocorrido depõe contra a
credibilidade depositada no agir da Administração Pública.



De mais a mais, reforça o dever de responsabilidade da Administração o fato de que parte do
recurso para sustentar o Programa ser proveniente do orçamento público, vez que se fosse unicamente de
contribuições de beneficiários não caberia a atuação da Administração na gestão administrativa do programa.

Diante do exposto, com fundamento no princípio da boa-fé que norteia os atos da
Administração Pública, tendo em vista a atuação da Administração deste Tribunal na gestão do Pro-Social por
meio da Secbe, que inclusive compõe a estrutura administrativa desta Corte, voto pela provimento do presente
recurso.

 
ADELSON VIEIRA TORRES

Relator
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