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Assunto: Mora injus ﬁcada em adquirir quan dade suﬁciente de
vacinas contra a COVID-19, ocasionando, segundo
entendimento do autor, perigoso atraso na execução do plano
de imunização da população e violando preceitos
fundamentais previstos nos ar gos 1º, III, art. 5º, caput, art.
6º, art. 37, caput, e art. 196, todos da Cons tuição Federal de
1988.
NUP: 00692.000777/2021-66 (REF. 0050323-85.2021.1.00.0000)
Senhor Subchefe,
I - RELATÓRIO
1.
Cuida-se do OFÍCIO n. 00128/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU (2461030), por intermédio do qual
a Consultoria-Geral da União solicita subsídios para elaboração de informações a serem prestadas ao
Supremo Tribunal Federal (STF), pelo Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 812, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB), "...com pedido de medida cautelar, em face de ações e omissões do Poder
Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério da Saúde, consubstanciadas na
mora injus ﬁcada em adquirir quan dade suﬁciente de vacinas contra a COVID-19, ocasionando, segundo
entendimento do autor, perigoso atraso na execução do plano de imunização da população e violando
preceitos fundamentais previstos nos ar gos 1º, III, art. 5º, caput, art. 6º, art. 37, caput, e art. 196, todos da
Cons tuição Federal de 1988."
2.

A missiva está assim redigida:
Exmo. Sr. Subchefe,
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1. Para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo
Excelen ssimo Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 812, impetrado pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,
solicito a Vossa Excelência manifestação desse d. Órgão acerca das alegações constantes da pe ção
inicial.
2. Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 812, com pedido de medida
cautelar, em face de ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da
República e do Ministério da Saúde, consubstanciadas na mora injus ﬁcada em adquirir quan dade
suﬁciente de vacinas contra a COVID-19, ocasionando, segundo entendimento do autor, perigoso atraso
na execução do plano de imunização da população e violando preceitos fundamentais previstos nos
ar gos 1º, III, art. 5º, caput, art. 6º, art. 37, caput, e art. 196, todos da Cons tuição Federal de 1988.
3. Alega o autor que "a postura do Execu vo Federal ante a pandemia tem sido descrita por
especialistas da saúde e pela mídia, dentro e fora do país, como um dos fatores que contribuíram para a
conjuntura calamitosa atual".
4. Aduz o impetrante que "tanto Governos estaduais, quanto en dades públicas e privadas, começaram
o ano de 2021 extremamente preocupadas com a demora do Execu vo em adquirir as vacinas e deram
mostras de que estavam dispostos a tomar medidas próprias para assegurar o início da imunização".
5. O autor aﬁrma que "a presente ADPF não ques ona ato norma vo especíﬁco, mas sim ações e
omissões rela vas à vacinação da população contra a Covid-19. O apelo à Suprema Corte, em busca de
um provimento judicial, obje va evitar o agravamento da situação de crise na saúde".
6. O impetrante requer "a procedência do pedido de mérito para que, conﬁrmando a medida cautelar,
seja a União, representada pelo Presidente da República, compelida a adquirir doses de vacinas contra a
COVID-19 em quan dade suﬁciente e necessária para garan r a imunização em massa e célere da
população, a ﬁm de restabelecer os princípios cons tucionais violados".
(...)
[destaques no original]

3.
770.

Os autos foram distribuídos ao Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por dependência à ADPF

4.

É o breve relatório.

II – ANÁLISE JURÍDICA
5.
O arguente carece de interesse processual, pois descumpre requisitos próprios e exigidos pela
Lei 9.882, de 1999, para o ajuizamento de uma ADPF, e, bem assim, porque se u liza do instrumento do
controle abstrato para compelir obrigações de fazer ao Poder Execu vo federal, o que, conforme abaixo será
demonstrado, encontra óbice na jurisprudência do STF.
6.

De plano, mister transcrever alguns excertos da pe ção inicial:
(...)
A crise está longe de ser superada, sendo absolutamente imprescindível a realização da imunização da
população por meio da aplicação das vacinas em âmbito nacional e de forma ampla, o que exigirá
des nação especíﬁca de grande volume de recursos. O que se pretende com a presente arguição é
denunciar a postura do Execu vo e pugnar pela determinação judicial de que seja des nado
orçamento público para o combate à pandemia, garan ndo a destinação e uso correto do orçamento
público.
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Isso porque, não obstante a centralidade e fundamentabilidade dos direitos ameaçados e a gravidade
da crise mundial instalada em decorrência da pandemia do coronavírus, o Poder Execu vo Federal, na
contramão do que se espera dos gestores nessa quadra da história, tem menosprezado a gravidade da
situação e vem assumindo uma postura omissa e negacionista, quando, em verdade, deveria assumir o
papel de coordenação e ar culação nacional em torno do combate à pandemia.
A imunização da população, como já exposto, é medida absolutamente imprescindível e que deve ser
iniciada imediatamente. Um plano de vacinação de larga escala exige não somente a deﬁnição de
uma estratégia inteligente e efe va, mas também gastos elevados com a compra das doses, os
materiais u lizados e equipe técnica preparada.
(...)
Deve ser considerado ainda que a demora na vacinação compromete a eﬁcácia da imunização, pois caso
não haja a imunidade cole va suﬁciente, o vírus con nuará a circular e sofrer mutações, como de fato já
ocorreu, fazendo com que as vacinas já aplicadas até o momento tenham sido em vão. A situação se
torna ainda mais grave com a suspensão da vacinação em diversas regiões do país, após quase dois
meses do início da campanha, em razão da falta de doses de vacinas, fato que tem sido largamente
no ciado.
Diante da gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus é necessário que sejam
adotadas medidas suﬁcientes para a proteção ao direito à saúde e vida da população brasileira, em
atenção ao disposto nos ar gos 1º, inciso III, 5º, caput, 6º, 37, caput, e 196 da Cons tuição Federal.
Garan r, por meio de provimento judicial, que haja des nação de recurso público para esse
enfrentamento é medida que se impõe, sobretudo considerando os equívocos e violações come dos
pelo Execu vo, nos termos dos fundamentos fá cos e jurídicos a seguir expostos.
(...)

7.

E prossegue, no ponto rela vo ao próprio cabimento da ADPF:
(...)
Quanto ao primeiro pressuposto, tem-se que, na presente arguição, os atos do Poder Público que são
objeto de impugnação consistem em ações e omissões atribuídas ao Presidente da República e ao
Ministério da Saúde na esfera do estado de calamidade pública decorrente da atual pandemia do
coronavírus (COVID-19), especiﬁcamente relacionadas à omissão e à ausência de medidas eﬁcientes
para a proteção do direito fundamental à vida e à saúde, concre zadas pela não aquisição das vacinas
contra a Covid-19.
(...)
No caso dos autos, observa-se omissão, uma vez que ausentes providências da Presidência da República
e do Ministério da Saúde no sen do de concre zaro plano de imunização, evidenciada, sobretudo, pela
falta de doses suﬁcientes para imunizar sequer os grupos prioritários da população, destacando, assim,
a polí ca ineﬁciente do governo. Nesse cenário, é evidente o atendimento do segundo pressuposto de
cabimento. Podem-se iden ﬁcar a violação de diversos preceitos fundamentais nas ações e omissões do
Presidente da República. São vulnerados o direito à dignidade da pessoa humana (art.1º, III), o direito à
saúde (art. 6º, caput, c/c o art. 196), que equivale a dever do Estado cuja concre zação depende de
“polí cas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”, e o direito
à vida (art. 5º, caput), o qual é do com meio, e não como ﬁm, na realização de um cálculo u litarista e,
por ﬁm, o art. 37, caput, que trata dos princípios que devem reger a Administração Pública,
notadamente a eﬁciência, para o caso da presente ADPF.
(...)
Dessa forma, no interesse de evitar os graves danos decorrentes da omissão e inércia do Poder
Execu vo Federal em comprar as doses necessárias e suﬁcientes do imunizante para proteger a saúde e
vida da população brasileira, prejudicando ainda mais o enfrentamento da crise sanitária, tem-se
perfeitamente cabível a presente ADPF, cujo deferimento da medida cautelar e posteriormente o
provimento dos pedidos é questão de induvidosa urgência.
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8.
Pois bem, consoante acima transcrito e é expressamente reconhecido pelo parte autora, a
presente ADPF não se volta contra uma norma ou mesmo algum ato concreto em especíﬁco, de modo que,
descumpre com o disposto no art. 3º, incosos I e II, da Lei 9.882, de 1999. Verbis:
Art. 3o A pe ção inicial deverá conter:
I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;
II - a indicação do ato ques onado;

9.
Sobre esse assunto, mister salientar que o objeto do controle de cons tucionalidade são as
normas jurídicas e não os objetos sob os quais elas incidem. Não se pode declarar, uma espécie de “estado
de coisas incons tucionais", mas tão somente as normas que prescrevem, autorizam ou proíbem
determinada conduta fá ca[1] e, no caso, a requerente não apontou qualquer ar go ou disposi vo que
pudesse ser objeto de ques onamento quanto à sua consonância, ou não, com a Cons tuição Federal.
10.
Dessa forma, como não preencheu os pressupostos especíﬁcos e basilares para o cabimento
de demanda des nada a controle abstrato, o feito não pode validamente prosseguir.
11.
Entrementes, mesmo ciente da inexistência de um ato capaz de habilitar uma ADPF o CFOAB
buscou esquivar-se da demonstração desse requisito procedimental juntado publicações jornalís cas e
manifestações de supostos especialistas na temá ca. Contudo, é comezinho, que tais meios de prova não são
idôneos para subs tu r os requisitos legais con dos no mencionado art. 3º, I e II, da Lei 9.882, de 1999, é
dizer: a indicação, tanto do preceito que se considera violado, quanto o teor do próprio ato ques onado.
12.
Mas não é só, importa registrar também que para além do óbice antes apontado, há outro, ou
seja, o respeito ao princípio da subsidiariedade previsto no § 1º, do art. 4º, da mesma Lei de 1999:
Não será admi da argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer
outro meio eﬁcaz de sanar a lesividade.

13.

Explica-se.

14.
É que em 10 de março úl mo foi publicada a decisão proferida pelo Plenário do Pretório
Excelso que referendou a Medida Cautelar na ADPF 770/DF e que assim restou ementada:
Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO
MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II,
E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
I - A Cons tuição Federal prevê, ao lado do direito subje vo público à saúde, a obrigação de o Estado
dar-lhe efe va concreção, por meio de “polí cas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação” (art. 196).
II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde,
exercem uma competência administra va comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Cons tucional.
III - O federalismo coopera vo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem
mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia
desencadeada pelo novo coronavírus.
IV - Embora o ideal, em se tratando de uma molés a que a nge o País por inteiro, seja a inclusão de
todas as vacinas seguras e eﬁcazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempes vamente toda a
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população, o certo é que, nos diversos precedentes rela vos à pandemia causada pela Covid-19, o
Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais
e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em par cular para suprir lacunas ou
omissões do governo central.
V- O Plenário do STF já assentou que a competência especíﬁca da União para legislar sobre vigilância
epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da
federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão
Ministro Edson Fachin).
VI - A Cons tuição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da
saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar
vidas e garan r a higidez sica das pessoas ameaçadas ou acome das pela nova molés a, incluindo-se
nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes
diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem
insuﬁcientes ou sejam ofertados a destempo.
VI – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os
Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na
hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempes va e suﬁciente contra a doença,
poderão dispensar às respec vas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas
pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de
72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades
sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respec vos países, conforme o art. 3°,
VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter
emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.
(ADPF 770 MC-Ref, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021,
Processo Eletrônico DJe-045, Divulg 09.03.2021, Public 10-03-2021)

15.
Pois bem, em se confratando o objeto e os fundamentos declinados na exordial em face da
decisão acima transcrita, fácil perceber que essa nóvel ADPF 812/DF é um mero
desdobramento/exaurimento do con do na decisão anteriormente transcrita, haja vista que o autor, em
verdade, pretende com base nessa recente decisão obrigar o Poder Execu vo federal a adquirir
integralmente, de imediato e de acordo com os critérios subje vos dos presentantes do CFOAB, os
imunizantes contra a covid-19. Tanto assim o é que a mul citada ADPF 770/DF foi igualmente manejada por
esse mesmo CFOAB e, neste momento, solicitou que a presente ADPF fosse distribuída por prevenção à
ADPF 770/DF.
16.
Ora, a presente ADPF busca uma obrigação de fazer para suprir uma suposta lacuna con da na
primeira decisão, o que, por si só, já afasta a possibilidade do trânsito de uma ação cons tucional de controle
difuso, haja vista que o controle concentrado em sede de ADPF é o de buscar declarar a conformidade, ou
não, dos atos emanados pelo Poder Público em face da Carta Maior.
17.
Reitera-se, não se trata de objeto jurídico novo, mas
desdobramento/exaurimento material do, então, chancelado na primeira ADPF.

antes

o

mero

18.
Sendo assim, é certo que o aludido princípio da subsidiariedade, ínsito à arguição por força do
art. 4º, § 1º, da Lei, não foi observado, dada a existência de outro meio processual apto a solucionar a
questão (omissão) posta na presente ação e isso de forma ampla, geral e imediata. Nessa trilha:
A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser u lizada para subs tuir os
instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena
detransformá-la em ação rescisória até mesmo fora de seu prazo legal,sucedâneo recursal e mecanismo
de burla às normas de distribuição decompetências entre os órgãos jurisdicionais.
(Decisão monocrá ca, ADPF 284, Relator Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgamento 09/11/2020, publ.
10/11/2020)
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19.
Deveras, a norma inscrita no citado disposi vo da Lei nº 9.882/99 estabeleceu, validamente,
sem qualquer ofensa ao texto da Cons tuição, pressuposto nega vo de ADPF, pois condicionou,
legi mamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole cons tucional à observância de um inafastável
requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual reves do de
ap dão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente
do ato impugnado[2].
20.
Trata-se de verdadeiro ﬁltro para o manejo dessa ação[3], sob pena de banalização de tão
nobre ins tuto cons tucional.
21.
Seja como for, a respeito do programa de imunização em curso no Brasil, pede-se venia para
adver r que a despeito das alegadas omissões, atrasos e etc, o fato é que a vacinação contra covid-19 é lento
no mundo inteiro, uma vez que há escassez de imunizantes, seja na produção, seja na distribuição.
22.
E essa carência (escassez) afeta não somente os países em desenvolvimento como o Brasil,
mas até mesmo aqueles mais abastados, como é o caso, por exemplo, dos países que formam a União
Européia:
A União Europeia tem sido amplamente cri cada pela len dão de sua campanha de vacinação contra
o coronavírus.
Dados do Our World in Data apontam que, até 26 de fevereiro, o bloco havia administrado apenas 6,8
doses de vacinas por 100 pessoas. Em contraste, o Reino Unido administrou 29 para cada 100
habitantes e os Estados Unidos, 20,6.
Isso acontece apesar de a União Europeia ter fechado acordos no ano passado com seis fabricantes de
vacinas —BioNTech/Pﬁzer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson e Sanoﬁ-GSK—,
garan ndo mais de 2 bilhões de doses, mais que suﬁciente para os 450 milhões de habitantes dos 27
países membros.
No entanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que o bloco "não
está onde queria" com o seu programa de imunização, e disse que agora os esforços deveriam ser para
"acelerar" este processo tanto quanto possível.
1. Produção e distribuição
Graves problemas logís cos atrasaram a campanha de vacinação na Europa.
Embora a União Européia tenha assinado um acordo para receber 300 milhões de doses da vacina
Pﬁzer-BioNTech em dezembro, houve obstáculos na produção dessa vacina.
O consórcio não conseguiu entregar às 12,5 milhões de vacinas prome das até o ﬁnal de 2020. O chefe
da BioNTech, Uğur Şahin, explicou que o atraso se deve ao fato de a União Europeia ter erroneamente
suposto que várias vacinas diferentes estariam prontas de uma vez só e, portanto, repar u seus
pedidos.
Além disso, a vacinação em algumas áreas da Europa foi interrompida depois que a Pﬁzer suspendeu
temporariamente as entregas para aumentar a capacidade de produção nas fábricas na Bélgica.
A distribuição da vacina Moderna, por sua vez, também teve problemas. Itália e França estão recebendo
menos vacinas do que o esperado: 20% menos doses no caso da Itália e 25% menos no caso da França.
A vacina Oxford-AstraZeneca também é escassa na União Europeia por problemas de produção em
fábricas na Bélgica e na Holanda. Além disso, vários países do bloco, como França e Alemanha,
aprovaram seu uso, mas apenas para pessoas com menos de 65 anos, impedindo a inoculação dessas
doses em grupos prioritários.
Quanto à vacina Johnson & Johnson, o bloco ainda não aprovou seu uso, mas deve fazer isso no início
de março.
Assim, atualmente, a maioria dos países da União Europeia está inoculando apenas pessoas com mais
de 65 anos com as vacinas Pﬁzer e Moderna, apesar das intensas negociações com diferentes
laboratórios durante meses.
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(...)
[destaques no original - <<h ps://www.bbc.com/portuguese/internacional-56264205>> Acesso 24 de
mar. 2021]

23.
À propósito, e apenas à tulo exempliﬁca vo, o porcentual de vacinados na União Européia
e no Brasil são similares, ambos estão na casa dos 6%.
24.
Mas apesar de todas as diﬁculdades que o momento impõe, é digno de nota que no dia 24 de
março úl mo, o Brasil está entre os 6 (seis) países que mais vacinaram a sua população, somente estando
atrás de Israel, dos Emirados Árabes Unidos, do Chile, do Reino Unido e dos Estados Unidos; consoante se
colhe das informações diariamente atualizadas do projeto Our Word in Data, da Universidade de Oxford e
disponível no endereço eletrônico: <<h ps://ourworldindata.org/covid-vaccina ons>>.
25.
Outrossim, vale salientar que atualmente o número de vacinados supera o de contaminados e
o ritmo da imunização já é cerca de 5 vezes mais rápido do que a transmissão viral:
Número de vacinados com 1ª dose no Brasil supera hoje o total de casos de covid
Incluindo segundas doses, o Brasil já superou a marca de 16 milhões de vacinas aplicadas
Com mais de 16 milhões de vacinas aplicadas até domingo, o número de pessoas que receberam ao
menos uma dose supera 12 milhões nesta segunda-feira (22) e marca a virada, superando o total de
casos conﬁrmados de coronavírus no Brasil.
Apesar de estarmos enfrentando a segunda onda, que já aﬂigiu EUA e europeus, dados do
vacinabrasil.org mostram que o ritmo de vacinação é cinco vezes mais rápido que a proliferação do
vírus.
Neste domingo (21), o Brasil chegou à marca de 16.005.701 de vacinas aplicadas, das quais 11.839.295
foram primeira dose, enquanto o número de contaminados por covid a ngiu 12.002.173 casos totais. A
informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.
Em 5 de fevereiro, quando começaram as segundas doses, a média diária de vacinas aplicadas era de
211 mil. Na sexta, fechou em 380 mil.
O ritmo aumentará muito após o Ministério da Saúde liberar os Estados de fazer estoque para segunda
dose. Estas serão fornecidas a tempo.
Apesar de todas as crí cas, o Brasil segue vacinando mais, inclusive proporcionalmente, que os
elogiados Alemanha, França e Itália.
(...)
<<h ps://diariodopoder.com.br/claudio-humberto-home/numero-de-vacinados-com-1a-dose-no-brasilsupera-o-total-de-casos-de-covid>>. Acesso 25 de mar. 2021.
[destaques]

26.
Ademais, e diversamente do aventado ao longo da peça inaugural, convém assinalar que o
Senhor Presidente da República e o Governo Federal, como um todo, vêm adotando diversas medidas para o
enfrentamento do coronavírus, demonstrando-se, dessa forma, concretamente a sua preocupação com a
crise vivenciada pela população brasileira.
27.
As medidas consubstanciadas em atos norma vos de inicia va do Presidente da República
ra ﬁcam que, indubitavelmente, o Governo Federal está constantemente monitorando e atuando no
enfrentamento da crise e dentre as quais destacam-se, exempliﬁca vamente, as seguintes: Medida
Provisória n. 921, de 7 de fevereiro de 2020; Medida Provisória n. 924, 13 de março de 202; Decreto n.
10.277; Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020 (conver da na Lei n. 14.035, de 11 de agosto de
2020); o Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020; Decreto n. 10.285, de 20 de março de 2020; Medida
Provisória n. 927, de 22 de março de 2020; Decreto n. 10.292, de 25 de março de 2020; Decreto n. 10.295,
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2774701&infra_sis…
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de 30 de março de 2020; Medida Provisória n. 936, de 1 de abril de 2020 (conver da na Lei nº 14.020 de 06
de julho de 2020); Medidas Provisórias ns. 937, 940, 941 (conver da na Lei nº 14.032 de 04 de agosto de
2020), 942 (conver da na Lei nº 14.033 de 04 de agosto de 2020) e 943; A lei n. 13.982, de 2 de abril de
2020; Decreto n. 10.311, de 3 de abril de 2020; Decreto n. 10.312, de 4 de abril de 2020; plano de
imunização pelo Ministério da Saúde e a edição da MPv n. 1.026, de 06 de janeiro de 2021 (conver da na LEI
nº 14.124 de 10 de março de 2021), entre outros.
28.
Além das medidas acima ressaltadas, existem diversas outras implementadas no âmbito da
Administração Indireta que atua como longa manus do Estado.
29.
Outrossim, e não menos importantes, são os atos de governo que vêm sendo empregados
diuturnamente, inclusive por meio das Pastas Ministeriais, os quais podem ser constatados nos Comunicados
Interministeriais da Secretaria de Governo, disponíveis em h ps://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-oplanalto/notas-comunicados/bole ns?_authen cator=fd441b114d2 8b2ded2b327a5e31a22b9ec7107.
30.
Veriﬁca-se que o Governo Federal vem envidando um esforço hercúleo no combate da
pandemia, atuando de maneira coordenada com suas Pastas Ministeriais, observadas as competências
cabíveis a cada uma delas, consoante as disposições con das na Lei n. 13.844, de 2019.
31.
Os atos norma vos de inicia va priva va do Presidente da República vêm sendo
implementados, como se infere das diversas medidas provisórias e decretos mencionados, tudo em
conformidade com a Carta Maior (arts. 62 e 84).
32.
Tais medidas vêm sendo adotadas para garan r as orientações não só do Ministério da Saúde,
mas também da Organização Mundial da Saúde, como se infere da abertura de créditos extraordinários,
implementação de medidas trabalhistas, ﬁxação de a vidades essenciais, entre outros.
33.
Estas medidas visam garan r o isolamento social necessário para evitar a rápida disseminação
do coronavírus. Assim, por exemplo, quando o Governo Federal ﬂexibiliza as regras trabalhistas, o faz tendo
como escopo a manutenção do emprego e da renda daquele trabalhador que não pode exercer suas
atribuições em razão da recomendação de isolamento social.
34.
E assim foram adotadas diversas outras medidas que, ao ﬁnal e ao cabo, têm por
escopo combater o novo coronavírus, o que, por si só, afasta a alegação genérica de irresponsabilidade
imputada ao Presidente da República quanto a observância de medidas necessárias ao enfrentamento da
pandemia.
35.
Cumpre adver r que a atuação presidencial também tem como parâmetro o cumprimento das
normas e critérios cien ﬁcos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e
en dades reconhecidas nacional e internacionalmente (ex vi, do inciso III, § 2º, do art. 3º da Lei nº
13.979/2020), sempre com o escopo de minimizar os riscos à saúde da população nacional, conforme se
pode ver do Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulgou o texto revisado do Regulamento
Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, de 23 de maio
de 2005.
36.
Por ﬁm, há que se adver r que há intensa construção de soluções republicadas e
coordenadas, do que é exemplo a ocorrida no úl mo dia 24 de março e que contou com a par cipação de
diversas autoridades, entre quais, os Chefes dos Três Poderes da República. Verbis:
Governo e Congresso Nacional criam comitê de combate à covid-19
A criação do comitê foi anunciada após reunião no Palácio da Alvorada
O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (24) a criação de um comitê de coordenação nacional para o
combate à pandemia de covid-19. O grupo terá reuniões semanais e será formado pelo chefe do
Execu vo e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e outros membros.
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2774701&infra_sis…
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A medida foi decidida em reunião na manhã desta quarta-feira, no Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro
recebeu, além dos presidentes do Parlamento, o líder do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o
procurador-geral da República, Augusto Aras, governadores, ministros de Estado e representantes de
ins tuições independentes.
“Mais que harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A
vida em primeiro lugar”, disse Bolsonaro em pronunciamento à imprensa após a reunião.
De acordo com o presidente, houve unanimidade entre todos os presentes sobre a necessidade de
ampliar a capacidade de produção e aquisição de vacinas para alcançar a imunização em massa da
população. (...)
(...)
Parcerias com outros países
De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, algumas ações também serão tomadas no
campo diplomá co com o obje vo de buscar parceria com países que têm uma cota maior do que a
necessária de vacina para que haja o compar lhamento com o Brasil.
Além disso, o grupo quer “sensibilizar os laboratórios” que detêm as tecnologias de produção de
vacinas para que “também entendam a necessidade de ser compar lhada para que outros
laboratórios possam produzir, já que temos uma demanda de 8 bilhões de pessoas no planeta. “É
hora de mostramos solidariedade e que todos nós temos hoje a responsabilidade de salvar vidas”,
disse.
Também será criado no Ministério da Saúde, segundo Caiado, uma assessoria cien ﬁca para os estados,
em todas as áreas da saúde. O governador destacou ainda a importância de medidas sociais para o
controle da transmissão da doença. “[Quero] pedir a todos que entendam que em situação delicada,
crí ca como a que estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social”, disse.
(...)
<<h ps://agenciabrasil.ebc.com.br/poli ca/no cia/2021-03/governo-e-congresso-criam-comite-decombate-a-covid. Acesso 24 de mar. 2021>>
[destaques]

37.
Como visto, a despeito do que a inicial induz, as diﬁculdades na aquisição dos imunizantes
contra covd-19 não se dão por "mero capricho" ou cunho ideológico, mas, sim, por excesso de demanda em
escala mundial pelo mesmo produto.

III. CONCLUSÃO
38.
Diante do exposto, por não ter observado o princípio da subsidiariedade e descumprido
requisitos próprios da ação cons tucional em referência exigidos pela Lei 9.882, de 1999, pugna-se pelo não
conhecimento da ADPF 812, na forma do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF.
39.
São estas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da União,
a tulo de subsídios.
40.

À consideração superior.
Brasília-DF, 25 de março de 2021.

ESTANISLAU VIANA DE ALMEIDA
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Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
Secretaria-Geral da Presidência da República
De acordo.
RENATO DE LIMA FRANÇA
Subchefe Adjunto para Assuntos Ins tucionais
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
Secretaria-Geral da Presidência da República
Aprovo.
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA
Subchefe Adjunto Execu vo
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
Secretaria-Geral da Presidência da República

Aprovo.
PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
Subchefe para Assuntos Jurídicos da
Secretaria Geral da Presidência da República

[1] STRECK, Lenio Luiz. Jurisidição cons tucional. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 485.
[2] ADPF 237 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.
[3] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito cons tucional. 11. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1840.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESPECIAIS EM CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

INFORMAÇÕES n. 00165/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU
NUP: 00692.000777/2021-66 (REF. 0050323-85.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS:
1.

RELATÓRIO.

1.
Trata-se do OFÍCIO n. 00129/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU (Sapiens: seq. 14; SEI n. 0019707511), oriundo da
Consultoria da União:
"Exmo. Sr. Consultor Jurídico,
Para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 812,
impetrado pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, solicito a Vossa
Excelência manifestação desse d. Órgão acerca das alegações constantes da petição inicial.
Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 812, com pedido de medida cautelar, em
face de ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério
da Saúde, consubstanciadas na mora injustificada em adquirir quantidade suficiente de vacinas contra a COVID19, ocasionando, segundo entendimento do autor, perigoso atraso na execução do plano de imunização da
população e violando preceitos fundamentais previstos nos artigos 1º, III, art. 5º, caput, art. 6º, art. 37, caput, e
art. 196, todos da Constituição Federal de 1988.
Alega o autor que "a postura do Executivo Federal ante a pandemia tem sido descrita por especialistas da saúde
e pela mídia, dentro e fora do país, como um dos fatores que contribuíram para a conjuntura calamitosa atual".
Aduz o impetrante que "tanto Governos estaduais, quanto entidades públicas e privadas, começaram o ano de
2021 extremamente preocupadas com a demora do Executivo em adquirir as vacinas e deram mostras de que
estavam dispostos a tomar medidas próprias para assegurar o início da imunização".
O autor afirma que "a presente ADPF não questiona ato normativo específico, mas sim ações e omissões
relativas à vacinação da população contra a Covid-19. O apelo à Suprema Corte, em busca de um provimento
judicial, objetiva evitar o agravamento da situação de crise na saúde".
O impetrante requer "a procedência do pedido de mérito para que, confirmando a medida cautelar, seja a União,
representada pelo Presidente da República, compelida a adquirir doses de vacinas contra a COVID-19 em
quantidade suficiente e necessária para garantir a imunização em massa e célere da população, a fim de
restabelecer os princípios constitucionais violados".
Deixamos de juntar cópia da petição inicial e dos demais documentos constantes dos autos, uma vez que todas
as peças do processo poderão ser acessadas, a qualquer tempo, no site do Supremo Tribunal Federal ou por meio
do sistema SAPIENS da AGU.
Informamos que a presente solicitação se faz previamente à notificação da Autoridade impetrada, com vistas a
permitir a produção antecipada da minuta de manifestação jurídica pertinente.
Pede-se o obséquio de encaminhar a referida manifestação à Consultoria-Geral da União, se possível, até o
dia
29/03/2021,
bem
como
por
e-mail,
no
formato
word,
para
os
endereços
eletrônicos luciano.dutra@agu.gov.br e cgu.apoio@agu.gov.br.
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Lembro, por fim, que o endereço da Consultoria-Geral da União é SAS, Quadra 3, Lote 5/6, 12° andar, Ed.
Multibrasil Corporate, CEP 70070-030, Brasília (DF), e que os números dos telefones da Secretaria Judiciária,
que presta apoio direto à Consultoria da União, são os seguintes: (61) 2026-8587 (Nicole) e 2026-9233
(Miguel).
Agradecemos a Vossa Excelência, desde logo, pela gentileza de sua atenção e providências."

2.
Posteriormente, no seq. 16, a Consultoria-Geral da União pede a antecipação dos subsídios para o dia 25/03/2021, nos
termos do DESPACHO n. 00122/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU:
"Senhor Consultor da União,
Trata-se da Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental nº 812, com pedido de medida cautelar, em face
de ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério da
Saúde, consubstanciadas na mora injustificada em adquirir quantidade suficiente de vacinas contra a COVID-19,
ocasionando, segundo entendimento do autor, perigoso atraso na execução do plano de imunização da população
e violando preceitos fundamentais previstos nos artigos 1º, III, art. 5º, caput, art. 6º, art. 37, caput, e art. 196,
todos da Constituição Federal de 1988.
Sobre o processo em epígrafe, o Ministro Relator exarou Despacho nos seguintes termos:
(...) Desse modo, considerando a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do
coronavírus, solicitem-se prévias informações ao Presidente da República e ao Ministro de Estado da Saúde,
no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido formulado, notadamente a respeito dos recursos orçamentários
destinados à aquisição dos imunizantes, bem como a disponibilidade de doses no mercado mundial a serem
adquiridas pelo Governo Federal.
(grifamos)
Desse modo, os subsídios a serem fornecidos pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da
Presidência da República (SAJ) e pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde (CONJUR/MS)
deverão ser antecipados para 25/03.
Ante o exposto, solicito gestão junto à SAJ para atentar para o novel prazo, ao tempo que darei ciência deste
Despacho ao Consultor Jurídico junto ao Ministério da Saúde."

3.
Pela COTA n. 01718/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU (seq. 18), os autos foram enviados à SVS e SE para subsídios,
mas sem resposta até o momento.

2.

INFORMAÇÕES.

2.1
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) E A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ELABORAR
OS PLANOS DE VACINAÇÃO.
4.
O Programa Nacional de Imunizações é previsto na Lei n.º 6.259/73. Surgiu após a campanha de erradicação
da varíola, em 1972, e decorreu da necessidade de uma campanha nacional de prevenção de doenças. Para sua regulamentação, em
1976, houve a expedição do Decreto n.º 78.231/76.
5.

É um programa consolidado e bastante elogiado pelos técnicos no assunto:
"A abrangência e desempenho do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é comparável ao de países
desenvolvidos. Sua complexidade é crescente, pois, em pouco tempo, introduziu numerosas vacinas no
calendário de rotina, incluiu vacinas combinadas e ampliou a oferta das vacinas já fornecidas, até recentemente,
para grupos populacionais não contemplados pelo programa."[1]
__________________________________________________________________________________________
"O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 - antes mesmo da criação, em 1988, do Sistema
Único de Saúde (SUS) -, foi determinante para o controle bem-sucedido das doenças imunopreveníveis no
Brasil. Sua atuação contribuiu sobremaneira para melhorias importantes na situação de saúde da população
brasileira. São exemplos: a erradicação da varíola; a eliminação da poliomielite e da febre amarela urbana, da
circulação do vírus do sarampo (2016) e da rubéola (2015); assim como a redução da incidência da difteria, da
coqueluche, da meningite causada por H. influenzae tipo B, do tétano, da tuberculose em menores de 15 anos de
idade, e, mais recentemente, das meningites e pneumonias. 1 A redução da incidência e da mortalidade por
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doenças imunopreveníveis, especialmente nos primeiros anos de vida, teve notáveis reflexos no aumento da
esperança de vida e na redução de hospitalizações."[2]

6.
No site oficial do Programa (https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/), é possível verificar que o calendário
de vacinação é amplo, atingindo toda a população.
7.
Com efeito, a criação do PNI é algo histórico, criado em um tempo em que, após a campanha de erradicação
da varíola, em 1962, houve a necessidade da criação de um Plano Nacional de Imunizações (PNI). Sobre o tema, vejamos um breve
histórico:
"O sucesso da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) fortaleceu, dentro do MS, uma corrente que defendia
maiores investimentos no controle de doenças infecciosas preveníveis por imunização.6 Algumas iniciativas
importantes ocorridas no período, que se estende de 1973 a 1980, permitem perceber a construção de uma base
técnica, política e institucional que apenas nas décadas seguintes iria consolidar-se como importante ferramenta
do Estado no controle efetivo de algumas doenças na nosologia prevalente no país.
A conclusão do programa de erradicação da varíola no Brasil, com a certificação pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) em 1973, foi um marco fundamental nessa trajetória. A CEV, que dispunha de estrutura executiva
autônoma diretamente subordinada ao Ministro da Saúde, mobilizou grandes esforços nacionais no
desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, apoiou a produção e o controle de qualidade da vacina
antivariólica, introduziu a aplicação dos então recentes conceitos de vigilância epidemiológica e estabeleceu
mecanismos de avaliação do programa.
(...)
Em síntese, os primeiros anos da década de 1970 marcaram um conjunto de iniciativas voltadas para o controle
de doenças evitáveis por imunização no Brasil, tendo como pano de fundo, em escala mundial, o programa de
erradicação da varíola da OMS e a consolidação dos conceitos de vigilância epidemiológica difundidos também
pela OMS. Entre estas destacam-se:
- a mobilização de grandes esforços no desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, desenvolvido
pela CEV, incluindo: o apoio à produção e ao controle de qualidade da vacina antivariólica; a introdução da
aplicação dos conceitos de vigilância epidemiológica; o estabelecimento de mecanismos de avaliação do
programa; e a articulação de ações permanentes junto à FSESP e às secretarias estaduais de Saúde;
- o conjunto de iniciativas estratégicas desenvolvido pela DNEES, que implantou o Plano de Controle da
Poliomielite, aperfeiçoou o apoio aos governos estaduais, introduziu a vacinação contra o sarampo e assegurou a
disponibilidade de vacinas;
- a nova dimensão conferida pela CEME à questão dos imunobiológicos no país, nos aspectos de gerência,
planejamento, suprimento e controle de qualidade, atuando decisivamente como instância de articulação das
ações do próprio Ministério da Saúde relacionadas à vacinação."
(TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e
desenvolvimento. Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 2003, vol.10, suppl.2 [cited 2020-10-28], pp.601617.
Available
from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010459702003000500008&lng=en&nrm=iso>.
ISSN
1678-4758.
https://doi.org/10.1590/S010459702003000500008.)

8.

A efetividade do sistema já implementado pode ser resumida da seguinte forma:
A avaliação da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro (SOPERJ) em relação ao PNI dá uma medida da visão
atual dos pediatras em relação a esta política pública. Embora essa instituição ainda faça restrições em relação à
não disponibilização de algumas vacinas modernas, como varicela, hepatite A e vacinas acelulares, no geral ela
considera que
O PNI é o ponto alto das ações de saúde pública no país. Temos um dos melhores programas de imunização do
mundo. Ele pode ser considerado um dos programas de melhores resultados... A cobertura vacinal pode não ser
excelente mas é muito boa e traduz um trabalho de grande qualidade, considerando a extensão territorial do
país, além do tamanho e condições da população (SOPERJ, 2001)
Nos seus 27 anos de existência, o PNI ampliou a cobertura vacinal média da população, em menores de um ano,
para 90% (Brasil, 1998). Além disso, em 1994, o Brasil obteve o certificado internacional de erradicação da
poliomielite. A estratégia do estabelecimento dos dias nacionais de vacinação, iniciada em 1980 e mantida até
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hoje, permitiu ampliar significativamente a cobertura vacinal da população. Ficam evidentes os significativos
resultados alcançados pelo esforço do país em ampliar o nível de proteção da população contra as doenças
preveníveis por imunização.
Reichenheim e Werneck (1994) constatam melhorias importantes na década de 1980 em alguns indicadores de
saúde, como a mortalidade infantil e a mortalidade de menores de cinco anos, e atribuem esses resultados, entre
outros fatores, ao aumento da cobertura vacinal, à implementação do programa de assistência integral à saúde da
criança e ao aumento da cobertura dos serviços de saúde de nível básico. Segundo esses autores, naquela década,
com exceção do sarampo, as doenças incluídas no PNI apresentaram taxas de incidência consistentemente
decrescentes.
(TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e
desenvolvimento. Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 2003, vol.10, suppl.2 [cited 2020-10-28], pp.601617.
Available
from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010459702003000500008&lng=en&nrm=iso>.
ISSN
1678-4758.
https://doi.org/10.1590/S010459702003000500008.)

9.
Por sua história, é um sistema suficientemente maduro para atuar no território nacional, sob a coordenação da União e
suas entidades vinculadas. Assim, caberá ao Ministério da Saúde a coordenação.
10.
Com relação à competência para elaborar os planos de vacinação, a Constituição tratou da saúde em diversos
dispositivos. Os mais lembrados costumam ser os do art. 23, II, e o art. 196:
"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
(...)"
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação."

11.
Ao lado de tais disposições, que estabelecem a competência comum dos entes para atuar na área da saúde pública, está
o art. 198, I, que afirma o princípio da descentralização do SUS:
"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
(...)".

12.
Em atenção a esse mandamento, a Lei nº 8.080/90 estabelece competir à União, precipuamente, a elaboração e
coordenação das políticas de saúde, bem como o apoio aos demais entes, aos quais cabe, em regra, a execução direta das ações e
serviços. Veja-se:
"Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
(...)
III - definir e coordenar os sistemas:
(...)
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
(...)
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
(...)
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e
equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;
(...)
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
(...)
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;
(...)"
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"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;
(...)
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;
(...)"
"Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos
de saúde;
(...)"

13.
6.259/75:

A mesma ideia está presente na legislação que rege o Programa Nacional de Imunizações, conforme disposto na Lei nº

"Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.
Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e
entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, em todo o território nacional.
Art 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e financeiramente, a execução do
programa, em âmbito nacional e regional.
§ 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de responsabilidade das Secretarias de Saúde das
Unidades Federadas, ou órgãos e entidades equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios.
§ 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas no programa e assumir
sua execução, quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem.
§ 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio da Central de
Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais
interessados."
"Art 6º Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão propor medidas
legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações, obrigatórias por parte da população, no
âmbito dos seus territórios.
Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas entidades federais, estaduais e
municipais, públicas e privadas, no âmbito do respectivo Estado."

14.
sentido:

O Decreto n.º 78.231/76, por sua vez, que regulamenta a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, dispõe no mesmo

Art. 2º. Fica instituído o Sistema Nacional e Vigilância Epidemiológica, organizado e disciplinado em
conformidade com o disposto neste decreto.
Art. 3º. A vigilância epidemiológica será exercida, em todo o território nacional pelo conjunto de serviços de
saúde, públicos e privados, habilitados para tal fim, organizados em Sistema específico, sob a coordenação do
Ministério da Saúde, observadas as diretrizes gerais do Sistema Nacional de Saúde.
Art. 4º. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é da responsabilidade institucional do Ministério da
Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios Federais.

15.
A Lei nº 6.259/75 e Decreto n.º 78.231/76, editadas sob égide da ordem jurídica anterior, devem ser reinterpretadas à
luz da atual Constituição, especialmente dos dispositivos que estabelecem o princípio da descentralização e do financiamento tripartite
das ações e serviços de saúde, conforme será mais bem detalhado a seguir.
16.
No mais, o Brasil tem 26 estados, um DF e mais de 5.000 municípios. Se cada um pudesse elaborar seu próprio plano,
com suas próprias regras sem considerar as regras do plano federal, seria instalada uma situação de total insegurança jurídica e ofensa
grave a isonomia dos usuários do SUS. Por essa razão, o ente central elabora um plano para racionalizar e coordenar a vacinação em
todo o território nacional, garantindo cobertura adequada aos usuários do SUS.
17.
Percebe-se, assim, que a lei estabelece a competência do Ministério da Saúde para a coordenação do PNI, bem como
para definir as respectivas regras.
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18.
Por sua vez, a Lei n.º 13.979/2020 dispõe que, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;

19.

Já o § 7º, III, do mencionado art. 3º estabelece que:
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
(...)
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

20.
Some-se a isso o fato de que a Lei 13.979/2020 e a Medida Provisória nº 1.026/2021 não revogaram tácita ou
expressamente a Lei 6.259/75, pelo que todas elas devem ser lidas em conjunto, preservando-se a competência da União para elaborar
e coordenar o PNI, bem como a competência dos demais entes para executá-lo.
21.
Assim, qualquer medida sanitária somente poderá ser adotada "no âmbito de suas competências". Sobre o tema,
portanto, a atuação de cada ente deverá obedecer ao que dispõe a legislação que, de forma contundente, coloca à União (Ministério da
Saúde) como responsável pela elaboração e coordenação das políticas de saúde de âmbito nacional, vejamos:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de
trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução
ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias
e serviços de consumo e uso humano;
IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como
com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e
equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões
técnicos de assistência à saúde;
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados
contratados de assistência à saúde;
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;
XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
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XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e
municipais;
XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os
Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo
o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
(Vide Decreto
nº 1.651, de 1995)
Parágrafo único. A União poderá 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 Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.
__________________________________________________________________________________________
LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975.
Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.
Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e
entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, em todo o território nacional.
__________________________________________________________________________________________
DECRETO No 78.231, DE 12 DE AGOSTO DE 1976
Art. 26. O Ministério da Saúde elaborará, fará publicar e atualizará, bienalmente, o Programa Nacional de
Imunizações que definirá as vacinações em todo o território nacional, inclusive as de caráter obrigatório.
Art. 27. Serão obrigatórias, em todo o território nacional, as vacinações como tal definidas pelo Ministério da
Saúde, contra as doenças controláveis por essa técnica de prevenção, consideradas relevantes no quadro
nosológico nacional.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo o Ministério Saúde elaborará relações dos tipos de vacina
cuja aplicação será obrigatória em todo o território nacional e em determinadas regiões do País, de acordo com
comportamento epidemiológico das doenças.
Art. 28. As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Territórios poderão tornar obrigatório o
uso de outros tipos de vacina para a população de suas áreas geográficas desde que:
I - Obedeçam ao disposto neste Decreto e nas demais normas complementares baixadas para sua execução pelo
Ministério da Saúde;
II - O Ministério da Saúde aprove previamente, a conveniência da medida;
III - Reunam condições operacionais para a execução das ações.

22.
Portanto, o legislador infraconstitucional, dentro da sua legítima liberdade de conformação, regulamentou os artigos
23, II, e 196 da Constituição de forma a atribuir ao ente federal a competência de elaborar e coordenar o PNI e aos entes subnacionais
a competência para executar as ações, desde que observada as normas da política federal.
2.2
SOBRE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO NOVO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO
DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
23.
No exercício de sua competência constitucional e legal, o Ministério da Saúde elaborou, em 15/03/2021, a versão
atualizada do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, que pode ser encontrada no seq. 82 do
NUP 00737.014415/2020-16 e no site do Ministério (https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-deoperacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19).
24.
Referido documento tem como objetivo geral "estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da
vacinação contra a covid-19 no Brasil" e, como objetivos específicos, "apresentar a população-alvo e grupos prioritários para
vacinação", "otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para operacionalização da
vacinação nas três esferas de gestão" e "instrumentalizar estados e municípios para vacinação contra a covid-19." Sua estrutura
segue 10 eixos prioritários de ação:
1. Situação epidemiológica e definição da população-alvo para vacinação;
2. Vacinas COVID-19;
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3. Farmacovigilância;
4. Sistemas de Informações;
5. Operacionalização para vacinação;
6. Monitoramento, Supervisão e Avaliação;
7. Orçamento para operacionalização da vacinação;
8. Estudos pós-marketing;
9. Comunicação;
10. Encerramento da campanha de vacinação.

25.
Até 13/03/2021, a OMS informou que existem 182 vacinas COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e
81 vacinas candidatas em fase de pesquisa clínica.. Desse último grupo, 21 estavam em ensaios clínicos fase III, para avaliação de
eficácia e segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e posterior uso na população.
26.
De acordo ainda com Plano Nacional, a ANVISA já concedeu autorização temporária de uso emergencial, em caráter
experimental para duas vacinas:
"• Instituto Butantan (IB) Coronavac - Vacina adsorvida COVID-19 (Inativada) Fabricante: Sinovac Life
Sciences Co., Ltd. Parceria: IB/ Sinovac.
• Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS - BioManguinhos Covishiled - Vacina covid-19 (recombinante) Fabricante: Serum Institute of India Pvt. Ltd.
Parceria: Fiocruz/ Astrazeneca."

27.
O uso da vacina, não é demais lembrar, só poderá ser autorizado em larga escala após a comprovação científica de sua
segurança e eficácia, daí a necessidade de análise por parte das agência reguladores, seja no Brasil, seja no exterior.
28.
Isso posto, apesar de a União estar atuando, dentro do que as limitações jurídicas e científicas lhe permitem, para
disponibilizar a vacina a toda a população brasileira, o fato é que ainda não estão disponíveis doses suficientes para atingir tal objetivo,
tendo em vista que praticamente o mundo todo iniciou uma verdadeira corrida pelos imunizantes, ocasionando uma forte pressão pelo
lado da demanda.
29.
Assim, em cumprimento do seu dever de garantir vacina à população, foi criado, em setembro de 2020, um grupo de
trabalho para coordenar a aquisição e distribuição de vacinas COVID-19 (Resolução n° 8), no âmbito do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19
30.

Segundo informado pelo site do Ministério da Saúde em consulta na data de 24/03/2021, foram distribuídas às

Secretarias Estaduais de Saúde um total de 29.985466[3] doses de vacinas contra a COVID-19, com efetiva aplicação de
15.374.136 doses[4].
Ainda no âmbito dos esforços para vacinar os grupos prioritários, o Ministério da Saúde distribuiu 22.609.200 de
seringas e 22.662.700 de agulhas, conforme consulta feita ao site do Ministério na data de 24/03/2021[5].
31.
Conforme também o Plano Nacional de Vacinação, foram disponibilizados R$177,6 milhões para custeio e
investimento na Rede de Frio, na modernização dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, bem como para
o fortalecimento e ampliação da vigilância de síndromes respiratórias. E o Ministério da Saúde instaurou processo para adquirir
mais 510 milhões de seringas e agulhas, além de equipamentos de proteção individual, tudo para viabilizar a imunização da população
o mais rápido possível.
2.3

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA-EXECUTIVA NA DESPACHO GAB/SE 0019557877

32.
Conforme informado no NUP 00692.000555/2021-43 (seq. 32), que trata da ADPF nº 796, a Secretaria-Executiva
destacou outras medidas adotadas por esta Pasta no combate à COVID-19. Confiram-se os principais trechos da manifestação:
"(...)
Investimentos em Pesquisas
Com a emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde mobilizou
rapidamente a comunidade científica e aportou recursos para promover a realização de pesquisas que
ampliassem o conhecimento sobre o novo coronavírus (SARS-CoV-2) e sobre os tratamentos mais efetivos e
medidas de prevenção da doença.
No contexto da pandemia de Covid-19, em especial, destacou-se a fundamental importância do conhecimento
científico e fomento à pesquisa em saúde para produzir evidências que pudessem informar a tomada de decisão
em todos os níveis de gestão.
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Dentre as estratégias de fomento à pesquisa utilizadas, destaca-se que, em 2020, foram financiadas 116
pesquisas científicas, por meio da Chamada MCTI/CNPq/CTSaúde/MS/SCTIE/Decit n° 07/2020 para
Contratação de Pesquisas sobre Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves, parceria do
Ministério da Saúde com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), operacionalizada pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A Chamada Pública de ampla
concorrência para pesquisadores de todo o país teve como objetivo apoiar projetos de pesquisa que contribuam
para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, no enfrentamento da Covid-19, suas consequências e
outras síndromes respiratórias agudas graves. Assim, foram contempladas as seguintes temáticas: atenção à
saúde; carga da doença; patogênese e história natural da doença, diagnóstico, tratamento e vacinas.
Além disso, o Ministério da Saúde contratou 27 pesquisas científicas consideradas de importância estratégica
para o SUS, com destaque para 11 pesquisas direcionadas ao enfrentamento da pandemia por Covid-19, que
incluem, entre outros temas, sequenciamento do genoma do hospedeiro; plataforma de desenvolvimento de
vacinas para SARS-CoV-2 por meio de RNA sintético; e desenvolvimento de terapia celular para o tratamento
de casos graves de Covid-19.
(...)
Da aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde
Viabilização de Encomenda Tecnológica para a produção nacional de vacina contra Covid-19
Diante do avanço da pandemia no Brasil e considerando o risco de a população brasileira ser privada do acesso a
uma possível vacina em tempo oportuno, o Governo Federal decidiu pelo estabelecimento de uma Encomenda
Tecnológica (Etec) para o desenvolvimento da vacina AZD1222/ChAdOx1 – Covishield no Brasil, competindo
à Fiocruz a assinatura dos contratos necessários com AstraZeneca para garantir a disponibilidade e produção por
Biomanguinhos da vacina para o SUS, de forma célere. Essa ação significa um avanço para o desenvolvimento
de tecnologia nacional de importância estratégica e imprescindível para proteção da população brasileira.
A Etec é o instrumento por meio do qual o Estado adquire o esforço de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
destinado a encontrar solução não disponível no mercado para aplicação específica. Foi criada para dar
tratamento econômico eficiente nas situações em que existe uma demanda por determinada solução, mas esta
solução não está disponível no mercado. Assim, no âmbito do acordo de Etec firmado entre a Fiocruz e a
AstraZeneca, está incluído o escalonamento (desenvolvimento do processo em escala industrial) da produção do
insumo farmacêutico ativo (IFA) e seu fornecimento em quantidade suficiente para a produção de 100,4 milhões
de doses da vacina e a transferência total de tecnologia de produção da vacina contra a Covid-19 (para que então
a Fiocruz possa produzir o IFA). Destaca-se que essa ação resultou na edição da Medida Provisória nº 994, de 6
de agosto de 2020, convertida na Lei nº 14.107, de 2020.
Para o acompanhamento das ações de pesquisa, desenvolvimento, produção, contratualização, transferência e
incorporação tecnológica da vacina contra a Covid-19, decorrentes da Etec firmada pela Fiocruz, foi instituído
um Comitê Técnico no âmbito do Ministério da Saúde, pela Portaria GM/MS nº 3.290, de 4 de dezembro de
2020.
Participação do Brasil na iniciativa Covax Facility
Ainda como estratégia para viabilizar acesso à vacina para sua população, o Brasil aderiu à Covax Facility, uma
iniciativa conjunta da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Gavi The Vaccine Alliance e da Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Tal mecanismo compõe um dos eixos do Access to Covid-19 Tools
Accelerator (ACT Accelerator) e tem como objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra
a Covid-19 para garantir acesso rápido, justo e equitativo a todos os países do mundo, reduzir a trágica perda de
vidas e ajudar a controlar a pandemia. Esta ação assegura a aquisição de 42,5 milhões de doses de vacinas contra
Covid-19 para o Brasil, havendo a opção da escolha do laboratório que será disponibilizado ao Brasil. Sua
premissa é: “Ninguém estará seguro até que todos estejam seguros”.
Com objetivo de ter mais uma estratégia de acesso às vacinas contra a Covid-19, além da negociações bilaterais,
em 25/09/2020, o Ministério da Saúde firmou contrato de adesão à Covax Facility, considerando os seguintes
aspectos favoráveis1:
1. mitigação de riscos, em cenário de alta incerteza sobre vacinas contra a Covid-19;
2. potencial para negociar melhores termos com múltiplas empresas;
3. melhores condições para garantir determinado nível de acesso a vacinas, em cenário de intensa competição,
que tende a favorecer países com maior capacidade financeira;
4.promoção de cenário mais colaborativo para desenvolvimento e distribuição de vacinas.
O contrato prevê a aquisição de 42.511.800 de doses, de modo a assegurar a cobertura de 10% da população
brasileira (duas doses por pessoa), com base em parecer técnico do Programa Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde2.
No momento, o Brasil está em fase final de aquisição da primeira rodada de distribuição de doses de vacinas
Oxford/Astrazeneca, oriundas da Coreia do Sul, referente a 9,1 milhões de doses, das quais 2,9 milhões
dessas doses serão distribuídas ainda em março e outras 6,1 milhões doses, entre abril e maio.
Contratos de aquisição de vacinas contra Covid-19
https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968
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Dentre as ações de aquisição do Ministério da Saúde, ademais das iniciativas previamente citadas referentes à
Covax Facility e a Encomenda Tecnológica (Etec) com a Fiocruz, já foram firmados contratos de compra com a
Precisa Medicamentos (Bharat Biotech - Covaxin) e com a União Química (Gamaleya - Sputnik V). Ademais,
seguem avançadas as tratativas para a assinatura de contrato com a Pfizer (BNT162b2), a Janssen
(Ad26.COV2.S) e se mantem as tratativas para aquisição do imunizante da Moderna (mRNA-1273). Esta Pasta
Ministerial, igualmente, mantém tratativas com a Embaixada da China no Brasil no intento de avançar com as
negociações referentes à Sinopharm (BBIBPCorV).
(...)
Articulação internacional para acelerar o acesso às doses
Desde dezembro de 2020, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, vem
envidando esforços para obter agilidade na alocação de doses adquiridas pelo governo brasileiro:
16/12/2020: ofício à Encarregada de Negócios do Reino Unido, consultando sobre
possibilidade de adiantamento de 10 milhões de doses de vacinas à Fiocruz6;
05/01/2020: solicitação de chamada telefônica, não atendida, entre o Ministro da Saúde
do Brasil com o Ministro da Saúde chinês para pedir apoio para a liberação o
ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca para a Fiocruz.
06/01/2020: reunião virtual entre o Ministro Pazuello e o Ministro da Saúde e Bem-estar
da Família da Índia, Harsh Vardhan, para pedir apoio para a liberação para o Brasil das
doses da vacina da AstraZeneca produzidas pelo laboratório Serum Institute of India. O
ministro indiano indicou que o assunto era de competência do gabinete do PrimeiroMinistro indiano;
15/02/2021: carta ao CEO do Instituto Serum, assinada conjuntamente pela presidente da
Fiocruz e o Ministro da Saúde, solicitando prioridade para o envio de 2 milhões de doses de
vacinas7;
05/03/2021: ofício ao Ministro da Saúde e Bem-estar da Família da Índia, Dr. Harsh
Vardhan, solicitando gestões junto ao Instituto Serum para que número doses seja alocado
mensalmente ao Brasil, nas quantidades possíveis8;
08/03/2021: ofício do Secretário Executivo do Ministério da Saúde ao Embaixador da China
no Brasil, para solicitar gestões quanto à disponibilização de 30 milhões de doses da vacina
da Sinopharm ainda no primeiro semestre de 2021; e
09/03/2021: reunião virtual entre o Ministro Pazuello e o presidente do conselho da GAVI,
Dr. José Manuel Barroso, para solicitar agilidade na entrega das vacinas no âmbito da
Covax Facility.
(...)
Operacionalização da vacinação contra a Covid-19
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi iniciada no dia 18 de janeiro de 2021 e acontece de
forma escalonada, conforme disponibilidade de doses de vacinas. Todas as informações estão disponíveis no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), que tem suas informações
atualizadas em cada etapa de distribuição de vacinas do Ministério da Saúde aos Estados e Distrito Federal
(0019557903) e no Cronograma de Entregas e Quantidades Previstas de Vacinas Contratadas e em Tratativas
(0019557908), ambos disponibilizados publicamente no site do Ministério da Saúde www.gov.br/saude no link
LocalizaSUS.
Para instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19, o Ministério
da Saúde elaborou diretrizes apresentadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19 (PNO). As atualizações do plano, os informes técnicos e as notas informativas emitidas ao longo da
campanha encontram-se disponíveis ao público em: https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/planonacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19.
No contexto do PNO, as pautas de distribuição de doses de vacinas aos estados seguem critérios técnicos,
reavaliados permanentemente. Dentre tais critérios, destacam-se a evolução da situação epidemiológica, os
índices de vulnerabilidade social e a tendência de ascensão de casos de síndrome respiratória aguda grave.
Quanto às seringas para apoiar os municípios na vacinação, apresenta-se a seguir o quantitativo disponibilizado
(por aquisições, requisições e doações) no decorrer de 2021 e o total distribuído aos estados:

PROCESSOS
AQUISIÇÃO VIA PREGÃO:
DOAÇÃO DA VALE DO RIO DOCE:
REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA:
AQUISIÇÃO VIA OPAS:
TOTAL:

https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968
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SERINGAS DISTRIBUÍDAS PARA OS ESTADOS E DF:

22.619.100

(...)
Campanha nacional de vacinação contra a Covid-19
Destaca-se que a competência desta Pasta ministerial para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e
definir as vacinas integrantes do calendário nacional de vacinação, não exclui as competências dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas 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.
Alinhado aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), universalidade, integralidade e
equidade, o Programa Nacional de Imunizações tem por objetivo garantir a organização da política nacional de
vacinação e oferta à população brasileira de imunobiológicos em conformidade com a Lei n° 6.259, de 30 de
outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, estabelece normas
relativas à notificação compulsória de doenças e dá outras providências. Diante disso, o Ministério da Saúde, no
âmbito de suas atribuições e em conformidade aos requisitos legais, envida esforços a fim de disponibilizar a
vacina COVID-19, à população, de forma segura, eficaz e de qualidade.
No mais, em virtude do cenário de indisponibilidade imediata de vacinas contra a Covid-19 a todos os grupos
suscetíveis à doença, é importante que o país mantenha o objetivo primário da vacinação voltada à mitigação da
morbidade e mortalidade pela doença, além da proteção dos trabalhadores da saúde de forma a preservar a
manutenção do funcionamento dos serviços de saúde.
A população-alvo da Campanha Nacional da Vacinação contra a Covid-19 elencada está estimada em cerca de
77,2 milhões de pessoas, o que estima a necessidade de mais de 154,4 milhões de doses de vacina apenas para
cobrir essa população, inicialmente, considerando duas doses para esquema vacinal completo. Deve-se
considerar também que ainda não há estudos que determinem a eficácia das vacinas contra a Covid-19 para
redução do risco de transmissão do vírus, mas sim para redução do risco de adoecimento.
Destaca-se que a definição dos grupos prioritários para vacinação foi realizada com base nas análises
epidemiológicas, evidências científicas e nas discussões com especialistas no âmbito da Câmara Técnica
Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, pautadas também nas recomendações do SAGE - Grupo
Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on
Immunization), da OMS. Essa priorização é constantemente discutida, reavaliada e divulgada.
Ratifica-se a procura mundial pelas vacinas assim como a escassez de insumos, e que este Ministério da Saúde
tem empreendido esforços na negociação e aquisição de vacinas de diferentes laboratórios.
No mais, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, conforme processos Processos: ADIn nº 6.586 e 6.587 e
ARE 1267879, que a vacinação deve se basear em evidência científica e análises estratégicas pertinentes, além
da necessidade de se exigir a ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, o
que é feito no âmbito desta Pasta ministerial.
Aspectos financeiro-orçamentários
O relato da CGU/AGU informa sobre pedido de liminar “em face da mora da União, do Presidente da República
e do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas em número e velocidade suficientes para o plano de
imunização da população brasileira”. A referida “mora” resultaria na transferência de encargos aos Estados e aos
Municípios “sem a devida transferência de receitas”.
Ainda de acordo com explanação da CGU/AGU:
O intento da presente ADPF é garantir o suporte financeiro da União para os entes subnacionais exercerem a
competência constitucional de assegurar a saúde, caso não haja cobertura imunológica tempestiva e suficiente
na esfera federal. Ou seja, pretende-se que seja imposto à União o dever de repassar recursos financeiros para
aquisição de vacinas pelos demais entes federados, a fim de garantir o enfrentamento à pandemia.
Informa-se, inicialmente, que todas as solicitações recebidas de crédito orçamentário destinadas a aquisição de
vacinas contra a Covid-19 e outras despesas associadas à imunização foram encaminhadas ao Ministério da
Economia e posteriormente resultaram em medidas provisórias de crédito extraordinário, detalhadas a seguir.
A Medida Provisória nº 994, de 6 de agosto de 2020, abriu crédito extraordinário em favor do Ministério da
Saúde no valor de R$ 1.994.960.005,00 (um bilhão novecentos e noventa e quatro milhões novecentos e
sessenta mil e cinco reais), tendo por objetivo garantir ações necessárias à produção e disponibilização de
possível vacina segura e eficaz na imunização da população brasileira contra o novo coronavírus. Naquele
momento, era ainda necessário apoiar o esforço privado de pesquisa para viabilizar oferta futura do produto.
Nesse sentido, o crédito era destinado a contrato administrativo denominado de “Encomenda Tecnológica” ETec, a ser firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a empresa farmacêutica AstraZeneca, que em
parceria com a Universidade de Oxford realizava esforço de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da vacina
contra a Covid-19. A MP contemplava despesas correntes para o contrato de encomenda tecnológica e para o
processamento final da vacina por Bio-Manguinhos, bem como investimentos para absorção de tecnologia de
produção, com previsão de disponibilização de 100 milhões de doses do insumo farmacêutico para produção da
vacina, conforme exposição de motivos que acompanhou a MP.
Em sequência, a Medida Provisória nº 1.004, de 24 de setembro de 2020, abriu crédito extraordinário em favor
do Ministério da Saúde no valor de R$ 2.513.700.000,00 (dois bilhões quinhentos e treze milhões e setecentos
mil reais), para viabilizar o ingresso do Brasil no Instrumento de Acesso Global de Vacinas contra a Covid-19 https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968
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Covax Facitlity, iniciativa conjunta da Organização Mundial de Saúde - OMS, Gavi - the Vaccine Alliance e da
Coalition for Epidemic Preparedeness Innovations - CEPI, assegurando o acesso justo e equitativo de todos os
países a futuras vacinas contra a Covid-19 que se mostrem seguras e eficazes. A suplementação considerava o
fornecimento de vacinas para até 10% da população brasileira, conforme exposição de motivos, ou cerca de 42
milhões de doses, proporção que considerava a existência de outras estratégias de acesso a vacinas em
andamento.
Por fim, em 17 de dezembro de 2020 foi publicada a Medida Provisória nº 1.015, que abriu ao Ministério da
Saúde crédito extraordinário no valor de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), para financiar a
aquisição das doses necessárias para imunização da população nacional, assim como despesas com insumos,
logística, comunicação social e publicitária e outras necessidades para implementar a imunização contra a
Covid-19, também como descrito na exposição de motivos da Medida Provisória. A memória de cálculo
utilizada para essa MP projetava a aquisição de 390 milhões de doses de vacinas, considerando parâmetros
estimativos de preço e câmbio.
As três MP compõem o financiamento previsto até o momento para aquisição de vacinas e outras despesas
associadas à imunização. As dotações da MP nº 994/2020 foram quase que integralmente empenhadas ainda em
2020 e valores não pagos inscritos em restos a pagar, conforme Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020,
que estabeleceu regras para a inscrição de restos a pagar das despesas realizadas no âmbito do regime
extraordinário fiscal e financeiro de que trata a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020
(“Orçamento de Guerra”). Os saldos não executados em 2020 das MP nº 1.004/2020 e 1.015/2020 foram
reabertos por meio dos Decretos nº 10.601/2021 e 10.595/2021, conforme previsão do art. 167, § 2º, da
Constituição Federal. A MP nº 1.004/2020 foi convertida na Lei nº 14.122, de 3 de março de 2021, ao passo que
a MP 1.015/2020 encontra-se em vigência.
Segue a contratação de vacinas e seus valores empenhados até o momento:

A seguir é apresentada a execução orçamentária registrada até o momento:

Vale ainda acrescentar que os créditos autorizados sempre levaram em conta o atendimento das demandas para
aquisições coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações, de maneira que o repasse de recursos
financeiros para aquisição de vacinas pelos demais entes federados em sobreposição às aquisições programadas
pelo PNI não está amparado nos créditos orçamentários atualmente disponíveis. Em outros termos, há o risco
potencial de prejudicar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Governo
Federal, conforme justificado em veto a dispositivo da Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, que também
tratava da aquisição de vacinas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios com recursos oriundos
da União sem a apresentação de parâmetros para a eventual transferência de recursos.
À guisa de conclusão
Com vistas a aportar, de maneira a mais detalhada possível, os diversos aspectos que envolvem a pandemia da
Covid-19, se procurou separar as presentes informações em tópicos específicos, agregados de tabelas e gráficos,
nos quais se procurou abordar:
Contexto;
Contexto internacional;
https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968
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Cenário epidemiológico da Covid-19;
Investimentos em pesquisas;
Produção de evidências científicas sobre vacinas contra SARS-CoV-2;
Cenário da pesquisa e desenvolvimento de vacinas contra SARS-CoV-2;
Aquisição de Vacinas pelo Ministério da Saúde;
Viabilização de Encomenda Tecnológica para a produção nacional de vacina contra a Covid-19;
Participação do Brasil na iniciativa Covax Facility;
Contratos de aquisição de vacinas contra Covid-19;
Escassez internacional de doses e nacionalismo de vacinas;
Articulação internacional para acelerar o acesso às doses;
Outros aspectos legais e regulatórios;
Operacionalização da vacinação contra a Covid-19;
Possível necessidade de realização de campanhas anuais de vacinação contra a Covid-19;
Desempenho do Brasil e de outros países no desenvolvimento da vacinação à população;
Campanha nacional de vacinação contra a Covid-19; e
Aspectos financeiro-orçamentários."

33.
É de se observar, portanto, que o Ministério tem progredido na tarefa de disponibilizar à população as doses de vacinas
contra a COVID-19, a despeito das dificuldades enfrentadas, tanto no cenário interno quanto no externo, como, por exemplo, a já
destacada escassez de vacinas no mercado, causada pelo aumento exponencial da demanda. Trata-se, em realidade, de uma situação de
dificuldade sem precedentes
34.
A esse respeito, deve ser aplicado art. 22 da LINDB, pelo qual a interpretação de normas sobre gestão pública deve
observar as dificuldades reais do gestor e as demandas postas a seu cargo:
"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados. (Regulamento)
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a
ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma
natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)"

35.

Por tudo isso, não há que se falar em omissão do Ministério da Saúde na compra e distribuição das doses de vacina.

2.4

DESCENTRALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS.

36.
Constituição:

Como já ressaltado nesta manifestação, o SUS é regido pelo princípio da descentralização, nos termos do art. 198 da

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;"

37.
Em atenção a essa norma, a Lei nº 8.080/90 estabelece que a execução dos serviços cabe, precipuamente, aos
municípios e, supletivamente, aos estados. Veja-se:
"Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;"
"Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
(...)
https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968
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"XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;"
"Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos
de saúde;
(...)
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de
serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;"
"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;
(...)
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;"

38.
Isso se justifica na medida em que os municípios e os estados são os entes que estão mais próximos da população e,
portanto, podem conhecer melhor as necessidades dela.
39.
Pela mesma razão, cabe, em regra, aos estados e municípios firmar acordos com entidades privadas que participam do
SUS de forma complementar. Ou seja, cabe aos municípios e aos estados manter relações com tais entidades, firmando os contratos e
convênios para a prestação de serviços no âmbito do SUS.
40.
A União, por ser o ente central, não tem, em regra, condições físicas nem competência jurídica para prestar
diretamente os serviços de saúde. No mesmo sentido, não dispõe de condições materiais nem de competência jurídica para, como regra
geral, firmar contratos e convênios com entidades privadas que prestam serviços no âmbito do SUS.
41.
Por outro lado, à União incumbe, basicamente, formular políticas de saúde, prestando cooperação técnica e financeira
aos demais entes para que esses possam executar as ações que lhe cabem, conforme se extrai do art. 16 da Lei nº 8.080/90:
"Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de
trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução
ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias
e serviços de consumo e uso humano;
IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como
com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e
equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões
técnicos de assistência à saúde;
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados
contratados de assistência à saúde;
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;
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XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e
municipais;
XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os
Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo
o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
(Vide Decreto
nº 1.651, de 1995)
Parágrafo único. A União poderá 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 Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional."

42.
Quanto ao financiamento, o dever da União, como regra geral, consiste em repassar recursos aos estados e municípios
para que esses últimos, em atenção ao princípio da descentralização, apliquem-nos nas ações e serviços de saúde a seu cargo,
complementando tais valores com recursos próprios, já que o financiamento do SUS é tripartite, segundo o art. 195 da Constituição.
43.

Os repasses federais são feitos por meio de blocos de financiamento, de acordo com a finalidade da despesa.

44.
Atualmente, os blocos de financiamento são dois: bloco de manutenção da ações e serviços públicos de saúde e bloco
de estruturação da rede de serviços públicos de saúde. É o que dispõe o art. 3º da Portaria de Consolidação nº 6/2017:
"Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de
saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão
organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento: (Redação dada pela PRT GM/MS n°
828 de 17.04.2020)
I - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e (Redação dada pela PRT GM/MS n° 828 de
17.04.2020)
II - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. (Redação dada pela PRT GM/MS n° 828 de
17.04.2020)
§ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma
regular e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras
oficiais federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.(Redação dada
pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)
§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos
de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados:(Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de
28.12.2017)
I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de
Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados;(Redação dada pela PRT
GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)
II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município
submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e(Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)
III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos
expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.(Redação
dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)
§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a
cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício
diverso daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.
(Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)
§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser
automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida
pública federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.(Redação dada pela PRT GM/MS
nº 3.992 de 28.12.2017)
§ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na execução
de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos às
mesmas finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.(Redação
dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)"

45.
Os recursos do bloco de manutenção destinam-se à continuidade dos serviços e ações de saúde e ao funcionamento dos
órgãos e estabelecimentos respectivos.
46.
Já o bloco de estruturação, como o nome sugere, é repassado para aquisição de equipamentos, para a construção de
obras ou para a realização de reformas.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968

15/19

31/03/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/602664968

47.
Ainda sobre esse tema, é importante reforçar que não cabe à União arcar sozinha com o financiamento da saúde
pública. Veja-se, nesse sentido, a redação do citado art. 195:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais"

48.
Em reforço, o art. 198 da mesma Constituição estabelece que cada ente deve aplicar recursos mínimos em ações e
serviços de saúde:
"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a
15% (quinze por cento);
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e
dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem
transferidas aos respectivos Municípios;
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º."

49.
A Portaria de Consolidação nº 6/2017, que consolidou as normas sobre financiamento e transferência no SUS, reforça
o financiamento tripartite:
"Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde."

50.
Portanto, deve-se rechaçar qualquer interpretação que coloque a União como única responsável pelo financiamento do
sistema, eximindo os demais entes de contribuir com a sua parte, já que não é razoável que o ente federal arque sozinho com o custeio
da saúde nos mais de 5.000 municípios brasileiros. De qualquer modo, no financiamento tripartite, é sabido que a União já arca com o
maior percentual no custeio das ações e serviços de saúde.
51.
Nesse sentido, conforme visto acima, a União já editou medidas provisórias abrindo créditos extraordinários para
aquisição das vacinas acima mencionadas.
52.
Portanto, o ente federal está adotando as medidas para garantir as vacinas e demais insumos à população, de modo que
os atrasos verificados na efetiva aplicação das doses, a cargo dos entes subnacionais, não podem ser imputados ao ente federal.
2.5
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO PARA ELABORAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS:
NECESSIDADE DE AUTOCONTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
53.
Considerando a especificidade da matéria discutida, é bom lembrar que o Poder Judiciário não tem a expertise
necessária para concluir quais os critérios que devem adotados pela Administração Pública para definir e executar as políticas públicas,
especialmente considerando que o Ministério da Saúde já tem ampla experiência em campanhas de vacinação, inclusive reconhecida
no âmbito internacional.
54.
Para que uma determinada política pública seja apresentada à população, devem ser observadas uma série de etapas e a
análise por diversos órgãos e profissionais especializados no assunto. O objetivo é que a medida só seja disponibilizado à população ou
utilizado como padrão quando houver certeza dos seus efeitos, evitando riscos aos pacientes e garantindo uma maior racionalização
entre custo e benefícios dos tratamentos, atingindo o maior número possível de beneficiários.
55.
Assim, decisões judiciais que determinem utilização de abordagens em temas da saúde que não foram submetidas aos
critérios mínimos exigidos pela legislação, além de violar a lei, vão de encontro ao princípio da igualdade, da impessoalidade, da
necessidade de preservar a harmonia existente na tripartição das funções inerentes ao poder, dos limites da atuação judicial no controle
da atividade administrativa, bem como das limitações de ordem orçamentária e financeira.
56.
A atribuição da responsabilidade na execução das políticas públicas ao Poder Executivo decorre justamente da
complexidade técnica da matéria e da necessidade de escolhas escolhas trágicas diante da falta de recursos.
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57.
No ponto, cumpre citar as lições de Gustavo Binenbojm, ao tratar do controle judicial da discricionariedade
administrativa e da capacidade institucional de cada um dos Poderes da República. Vejamos:
"Como explica Andreas Krell, o enfoque jurídicofuncional (funktionellrechtliche Betrachtungsweise) parte da
premissa de que o princípio da separação dos poderes deve ser entendido, na atualidade, como uma divisão de
funções especializadas, o que enfatiza a necessidade de controle, fiscalização e coordenação recíprocos entre os
diferentes órgãos do Estado democrático de direito. Assim, diversas categorias jurídicas que caracterizam os
diferentes graus de vinculação à juridicidade (vinculação plena ou de alto gral, conceito jurídico indeterminado,
margem de apreciação, opções discricionárias, redução da discricionariedade a zero) nada mais são do que os
códigos dogmáticos para uma delimitação jurídicofuncional dos âmbitos próprios da atuação da Administração e
dos órgãos jurisdicionais. Portanto, ao invés de uma predefinição estática a respeito da controlabilidade judicial
dos atos administrativos (como em categorias binárias, do tipo ato vinculado versus ato discricionário), impõese
o estabelecimento de critérios de uma dinâmica distributiva "funcionalmente adequada" de tarefas e
responsabilidades entre Administração e Judiciário, que leve em conta não apenas a programação normativa do
ato a ser praticado (estrutura dos enunciados normativos constitucionais, legais ou regulamentares incidentes ao
caso), como também a "específica idoneidade (de cada um dos Poderes) em virtude da sua estrutura orgânica,
legitimação democrática, meios e procedimentos de atuação, preparação técnica etc., para decidir sobre a
propriedade e a intensidade da revisão jurisdicional de decisões administrativas, sobretudo das mais complexas e
técnicas.
Com efeito, naqueles campos em que, por sua alta complexidade técnica e dinâmica específica, falecem
parâmetros objetivos para uma atuação segura do Poder Judiciário, a intensidade do controle deverá ser
tendencialmente menor. Nestes casos, a expertise e a experiência dos órgãos e entidades da Administração
em determinada matéria poderão ser decisivas na definição da espessura do controle. Há também
situações em que, pelas circunstâncias específicas de sua configuração, a decisão final deve estar
preferencialmente a cargo do Poder Executivo, seja por seu lastro (direto ou mediato) de legitimação
democrática, seja em deferência à legitimação alcançada após um procedimento amplo e efetivo de
participação dos administrados na decisão.
Tem aqui grande utilidade a chamada análise de capacidades institucionais, como instrumento contrafático que
indicará os limites funcionais da atuação dos órgãos administrativos, legislativos e judiciais. Apesar de a
preocupação institucional já fazer parte da agenda de outros teóricos, é razoável sustentar que o trabalho que
efetivamente deu corpo a esse debate foi o artigo de Cass Sustein e Adrian Vermeule, publicado em 2003,
intitulado Interpretation and institutions ("Interpretação e instituições"). A proposta da virada institucional é a de
que as estratégias interpretativas devam levar em consideração a capacidade da instituição responsável pela
tomada de decisão. O Poder Judiciário é o foco principal dessa preocupação. Afinal, é o Judiciário quem,
potencialmente, poderá dizer a última palavra sobre a juridicidade de atos e medidas dos demais Poderes".
(BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.)

58.

No mesmo sentido, Pereira Neto e Sarmento:
"Se, por exemplo, os magistrados, que não são peritos em Economia, começarem a invalidar as políticas
econômicas do governo, sob o argumento de que estas não são razoáveis, ou são ineficientes, é provável que as
suas intervenções, ainda que muito bem intencionadas, se revelem ao final contraproducentes, mesmo na
perspectiva dos princípios jurídicos que objetivavam defender." (NETO, Cláudio Pereira
de Souza; SARMENTO, Daniel. Controle de Constitucionalidade e Democracia. In: SARMENTO, Daniel.
Jurisdição Constitucional e Política. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 109.)

59.
Sobre o tema, menciona-se, ainda, as considerações sobre a Doutrina Chenery feitas pela Ministra Presidente do
Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz em seu voto, quando do julgamento do AgInt no AgInt na Suspensão de Liminar de Sentença
nº 2.240 - SP:
"[...] Conforme leciona Richard A. Posner, o Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato
administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão público
tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua,
pois, segundo a doutrina Chenery – a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração
Pública dos Estados Unidos da América –, as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos
diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em
que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são
corretos. Em tradução livre, a assertivas acima inferem-se da lição original em língua inglesa, da qual extraio o
seguinte fragmento:
"The Chenery doctrine forbids a reviewing court to uphold administrative action on a rationale different from
that of the agency (typically a rationale advanced by the agency's lawyers in defending its decision in the
reviewing court). This doctrine can be understood as a recognition of the political character of administrative
adjudication. If the agency were thought to be engaged simply in a search for truth, it would he appropriate for
the reviewing court to uphold the agency's decision on any ground that made sense to the court; presumably the
agency would embrace that ground. But if the real springs of agency decision-making are political, it will be
difficult for the court to predict whether the agency would adopt the suggested ground. Of course the Chenery
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doctrine would also make sense if agencies dealt with such difficult subject matter that courts could not tell
whether a proposed rationale was right. Sometimes they do, but the doctrine is applied regardless of how
technical or complex the issue is." (Economic Analysis of Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and
Business, 1996, p. 671.)
Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de ilegalidade, não
podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário."

60.
Não deve o Poder Judiciário intervir em questões que são típicas da Administração Pública. Quanto maior for o grau
de tecnicidade da matéria, objeto de avaliação e decisão pelos órgãos técnicos dotados de expertise e referendado pelos representantes
eleitos do povo, mais contida deve ser a atuação judicial no seu controle.
61.
A aquisição e distribuição de doses de vacina demanda um complexo planejamento, especialmente se consideradas a
escassez do produto e as dimensões continentais do país. Portanto, eventual intervenção do Poder Judiciário poderia agravar a situação,
em vez de melhorá-la, pois obrigaria o Poder Executivo a rever seu planejamento e a adotar condutas inicialmente não prevista.

3.

CONCLUSÃO.
Isso posto, conclui-se:
a) pelo princípio da descentralização, as ações e serviços de saúde são executadas, em regra, pelos entes
subnacionais, cabendo à União elaborar políticas públicas, auxiliando técnica e financeiramente os demais entes
federativos no cumprimento das suas competências;
b) o financiamento do SUS, como se sabe, é tripartite, devendo contar com recursos federais, distritais, estaduais
e municipais, sendo que a União já arca com a maior parte do financiamento da saúde pública no país;
c) a União tem atuado para fornecer vacinas contra a COVID-19 a toda população, seja pela compra direta dos
imunizantes e outros insumos, seja pelo repasse de recursos financeiros para que os demais entes políticos levem
a efeito a imunização; e
d) eventual intervenção do Poder Judiciário poderia agravar a situação em vez de melhorá-la, pois obrigaria o
Poder Executiva a rever seu planejamento e a adotar medidas não prevista inicialmente.

62.

Por fim, sugere-se:
a) responder à CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO para ciência;
b) reiterar à SVS e SE o solicitado na COTA n. 01718/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU;
c) enviar os autos ao Gabinete do Ministro de Estado para ciência destas informações e eventuais medidas que
entender necessárias.

Brasília, 25 de março de 2021.

JOÃO PAULO BANZATO CORIGLIANO
ADVOGADO DA UNIÃO

Notas
1. ^ SATO, Ana Paula Sayuri. Programa Nacional de Imunização: Sistema Informatizado como opção a novos desafios.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v49/pt_0034-8910-rsp-S0034-89102015049005925.pdf
2. ^ DOMINGUES, Carla Magda Allan Santo, et. all. Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em
imunizações. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/ress/2019.v28n2/e20190223#
3. ^ https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19VAC_Distr/DEMAS_C19VAC_Distr.html
4. ^ https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
5. ^ https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Seringas_Distro/DEMAS_C19_Seringas_Distro.html
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESPECIAIS EM CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

DESPACHO n. 01189/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU
NUP: 00692.000777/2021-66 (REF. 0050323-85.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS:
1.
Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n. 00165/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, subscrita
pelo Advogado da União JOÃO PAULO BANZATO CORIGLIANO, adotando seus fundamentos e conclusões.
2.

Ao apoio administrativo para:
a) responder à CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO para ciência;
b) reiterar à SVS e SE o solicitado na COTA n. 01718/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU;
c) enviar os autos ao Gabinete do Ministro de Estado para ciência destas informações e
eventuais medidas que entender necessárias;
d) inserir na lista de acompanhamentos de processos relevantes.

Brasília, 25 de março de 2021.

ALINE ESCORSI DE ANDRADE
Advogada da União
Coordenadora-Geral de Assuntos Judiciais
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por ALINE ESCORSI DE ANDRADE, de acordo com os normativos legais
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Gabinete da Secretaria Executiva

DESPACHO
SE/GAB/SE/MS
Brasília, 16 de março de 2021.

Referência: Cota nº 01190/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU (0019393352)
Assunto: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 796. Preparação de
subsídios à manifestação da Presidência da República.

Objeto
1.
Trata-se da Cota nº 01190/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU ( 0019393352), noticiando o
ingresso do OFÍCIO nº 00099/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU (0019386476), proveniente da ConsultoriaGeral da União, fazendo referência aos autos judiciais n° 0048910-37.2021.1.00.0000, no qual tramita a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 796 , apresentando a síntese da
demanda e solicitando o encaminhamento de subsídios para a elaboração de informações a serem prestadas
ao Supremo Tribunal Federal pela Presidência da República, especialmente no que tange aos seguintes
aspectos:
a) elencar e descrever, da forma mais detalhada possível, as medidas que estão sendo
adotadas pelo Ministério da Saúde para garantir que a população seja vacinada, como, por
exemplo, a assinatura de contratos e a compra e entrega de vacinas e demais insumos para
a vacinação;
b) informar o planejamento das próximas medidas que serão adotadas para garantir as
vacinas à população;
c) informar os repasses de recursos feitos pela União aos estados, DF e municípios para
viabilizar a vacinação contra a COVID-19 e os repasses de recursos feitos a esses entes
que podem ser eventualmente usados na vacinação contra a COVID-19; e
d) outros subsídios necessários para a defesa judicial.
Contexto
2.
A priori, há que se registrar que, em observância aos princípios e às diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS), o acesso a vacinas revela-se como parte integrante do direito à saúde, uma vez que se
trata de produto farmacêutico com excelente perfil de custo-benefício, reduzindo a morbidade e a mortalidade.
3.
A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2). Nesse sentido, o acesso a vacinas seguras e eficazes para enfrentamento da
pandemia é prioridade do Ministério da Saúde, visto que a vacinação tem o potencial de prevenir e conter a
transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A vacinação da população não só salvará vidas como
também terá papel crucial de minimizar os impactos sociais e econômicos
4.
Desde abril de 2020, o Ministério da Saúde monitora periodicamente o desenvolvimento
técnico e científico das vacinas contra a Covid-19, realiza reuniões técnicas com inúmeras desenvolvedoras,
investe no complexo produtivo nacional de vacinas, assina protocolos de entendimentos, bem como negocia e
firma contratos para aquisição de vacinas a serem incluídas no "Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19" (PNO), elaborado pelo Ministério da Saúde, constante do Anexo I
(0019557903).
5.
Adicionalmente, no Anexo II (0019557905), denominado “Linha do Tempo das Vacinas
contra Covid-19”, estão detalhadas as principais ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde relacionadas
às vacinas contra Covid-19, no âmbito do enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), declarada por
meio da Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Ainda, em aludido documento, há descrição dos
marcos estruturantes que permitiram a aquisição pelo Ministério da Saúde de vacinas contra a Covid-19 e
minuciosa descrição do processo de articulação com as desenvolvedoras das vacinas ou seus representantes
legais.
6.
É importante contextualizar que a Covid-19, por se tratar de agravo novo, requer ainda
produção e busca de conhecimento científico sobre questões referentes à história natural da doença, métodos
diagnósticos, tecnologias de prevenção e tratamento da doença, bem como do impacto das variantes
emergentes, razão pela qual a comunidade científica global empenha-se em trazer respostas à sociedade.
7.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde realiza ações de levantamento e sistematização das
evidências científicas produzidas no mundo para informar a tomada de decisão dos gestores federais do SUS e
ainda participa da análise técnico-científica de vacinas candidatas contra a Covid-19. Para fins de organização,
apresenta-se, de forma geral, breve síntese das iniciativas apoiadas e/ou desenvolvidas pelo Ministério da
Saúde e das ações de monitoramento de vacinas em desenvolvimento contra SARS-CoV-2.
Contexto Internacional
8.
A declaração da pandemia da Covid-19 pela OMS, em 11 de março de 2020, marcou o
momento de incertezas que já se percebia no cenário internacional, em especial no que dizia respeito ao
desenvolvimento, produção e aquisição equitativa de vacinas, diagnósticos e tratamentos que seriam suficientes
para mitigar o contágio e a virulência do novo Coronavírus.

Despacho GAB/SE 0019557877

SEI 00692.000555/2021-43 / pg. 1

9.
A partir daquela data, já era clara a perspectiva de que, mesmo no cenário otimista de mais de
um projeto ser bem-sucedido ao mesmo tempo, os laboratórios não teriam capacidade produtiva suficiente
para atender à demanda internacional por doses de vacina. Na época, proliferavam-se acordos de
fornecimento exclusivo com farmacêuticas, num movimento que ficou conhecido como “nacionalismo de
vacinas”, em que países que sediavam laboratórios desenvolvedores tinham clara prioridade sobre os demais
na aquisição de número de doses significativamente maiores do que sua população.
10.
Para buscar mitigar esse cenário e assegurar o acesso justo e equitativo a vacinas contra a
Covid-19, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com a Aliança GAVI, criou, sob o pilar de vacinas
do ACT-Accelerator, a iniciativa Covax Facility, da qual o governo brasileiro manifestou interesse em
participar, por meio de carta assinada pelo Ministro das Relações Exteriores, datada de 1º de julho de 2020.
Cenário epidemiológico da Covid-19 (até o dia 6 de março de 2021)
11.
O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um caso confirmado de Covid-19 no
Brasil em 26 de fevereiro de 2020. Com base nos dados diários informados pelas Secretarias Estaduais de
Saúde ao Ministério da Saúde, de 26 de fevereiro de 2020 a 6 de março de 2021, foram notificados
10.938.836 casos e 264.325 óbitos por Covid-19 no Brasil. Para o país, a taxa de incidência acumulada foi
de 5.165,8 casos por 100 mil habitantes, enquanto a taxa de mortalidade acumulada foi de 124,8 óbitos por
100 mil habitantes.
12.
O maior registro de notificações de casos novos em um único dia (87.843 casos) ocorreu no
dia 07 de janeiro de 2021 e de novos óbitos (1.910 óbitos), em 3 de março de 2021. Anteriormente,
considerando o período após agosto de 2020, o dia que foi observado o menor número de casos novos
(8.429 casos) foi 12 de outubro de 2020 e o menor número de óbitos novos (128 óbitos), em 08 de
novembro de 2020.
13.
Ao observar a dinâmica da curva de casos e óbitos por covid-19 por semana epidemiológica
(Figura 1 e 2), observa-se que, na Semana Epidemiológica (SE) 9 (28/02 a 06/03/2021), o Brasil registrou
421.604 casos e 10.104 óbitos. Ambos os valores foram os mais altos notificados em uma única semana
desde o registro do primeiro caso no país.
Figura 1. Distribuição dos novos registros de casos por covid-19 por semana epidemiológica de notificação.
Brasil, 2020-21

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 06/03/2021, às 19h, sujeitos a revisões.
Figura 2. Distribuição dos novos registros de óbitos por covid-19 por semana epidemiológica de notificação.
Brasil, 2020-21

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 06/03/2021, às 19h, sujeitos a revisões.
14.
A Tabela 1 apresenta os valores de casos e óbitos novos, totais e taxa de incidência e
mortalidade acumulada por Macrorregião e por Unidade Federada (UF). Somado a isso, são apresentadas as
incidências e mortalidades específicas para a SE 9, que indica a condição mais atual da situação
epidemiológica do país. Neste âmbito, a região Sul (402,6 casos por 100 mil hab.) apresentou a maior
incidência e mortalidade (7,7 óbitos por 100 mil hab.) do Brasil. Em relação à taxa de incidência na SE 9 nas
UF, Santa Catarina (509,5 casos por 100 mil hab.), Rondônia (462,0 casos por 100 mil hab.), Rio Grande do
Sul (413,0 casos por 100 mil hab.), Paraná (325,0 casos por 100 mil hab.) e Distrito Federal (319,5 casos
por 100 mil hab.) ocuparam os maiores valores, respectivamente. Ao considerar a taxa de mortalidade, as UF
com maiores valores na SE 9 foram: Rondônia (13,1 óbitos por 100 mil hab.); Roraima (10,6 óbitos por 100
mil hab.); Amazonas (9,7 óbitos por 100 mil hab.); Rio Grande do Sul (9,0 óbitos por 100 mil hab.) e Santa
Catarina (8,0 óbitos por 100 mil hab.).
15.
Cabe destacar que ainda não há estudos que comprovem a efetividade da vacina como
bloqueio da transmissão da doença, assim o objetivo principal da vacinação contra a Covid-19 é evitar
internações e óbitos pela doença, principalmente entre os grupos de maior risco para agravamento. Os estudos
de fase III das vacinas Covid-19 demonstraram eficácia global satisfatória contra a infecção pelo SARS-CoV-
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2, sendo mais de 70% de eficácia para casos graves da doença, evitando assim a necessidade de
hospitalização e se tornando extremamente necessário e relevante vacinar, com a maior brevidade possível, os
grupos de risco. Com o cronograma de entrega das vacinas disponível até o momento, estima-se que até início
de abril cerca de 27% da população-alvo da Campanha Nacional da Vacinação contra a Covid-19 estará
imunizado em 2021.
16.
Além disso, este Ministério segue com o monitoramento técnico e científico do cenário global
de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, na perspectiva de viabilizar acesso a vacinas seguras e
eficazes a toda população brasileira com indicação de vacinação. Desta forma, considerando a estimativa do
IBGE para a população brasileira, na previsão de utilização de um esquema vacinal de 02 (duas) doses da
vacina para cada pessoa, e perspectivas de disponibilização de vacinas para proteção de toda a população
brasileira com indicação de uso dos imunizantes, haveria necessidade de aquisição de mais de 400 milhões de
doses de vacina, que deveriam ser entregues com aprovação regulatória e cumprindo todos os prazos
previstos.
Tabela 01: Distribuição dos registros de casos e óbitos novos por covid-19 na semana epidemiológica 9,
números totais, coeficientes de incidência e mortalidade (por 100 mil hab.), segundo região e Unidade da
Federação. Brasil, 2021
CASOS CONFIRMADOS
ÓBITOS CONFIRMADOS
INCIDÊNCIA
INCIDÊNCIA
MORTALIDADE
MORTALIDADE
NOVOS TOTAL
ACUMULADA
NA SE 9
ACUMULADA
NA SE 9
Norte
35.951 1.199.677
6.424,8
192,5
1.141
28.133
150,7
6,1
AC
2.732
60.069
6.715,6
305,4
58
1.054
117,8
6,5
AM
8.011
323.610
7.690,9
190,4
409
11.240
267,1
9,7
AP
1.718
85.223
9.889,3
199,4
17
1.156
134,1
2,0
PA
8.572
372.488
4.286,0
98,6
298
8.875
102,1
3,4
RO
8.299
156.298
8.700,3
462,0
235
3.067
170,7
13,1
RR
1.969
83.745
13.268,0
312,0
67
1.167
184,9
10,6
TO
4.650
118.244
7.435,6
292,4
57
1.574
99,0
3,6
Nordeste
90.607 2.552.341
4.448,6
157,9
2.098
58.411
101,8
3,7
AL
3.883
134.949
4.026,5
115,9
84
3.073
91,7
2,5
BA
29.996
710.900
4.761,4
200,9
719
12.448
83,4
4,8
CE
19.657
442.439
4.815,9
214,0
405
11.664
127,0
4,4
MA
3.968
223.201
3.137,2
55,8
207
5.239
73,6
2,9
PB
8.253
227.976
5.644,0
204,3
185
4.656
115,3
4,6
PE
9.125
307.984
3.202,6
94,9
179
11.153
116,0
1,9
PI
5.249
178.539
5.440,8
160,0
121
3.447
105,0
3,7
RN
6.834
172.178
4.871,8
193,4
140
3.718
105,2
4,0
SE
3.642
154.175
6.648,9
157,1
58
3.013
129,9
2,5
Sudeste
131.017 3.950.522
4.438,2
147,2
3.735 121.025
136,0
4,2
ES
8.935
334.125
8.221,5
219,9
141
6.537
160,8
3,5
MG
41.321
916.205
4.302,9
194,1
928
19.359
90,9
4,4
RJ
10.341
592.505
3.411,8
59,5
677
33.712
194,1
3,9
SP
70.420 2.107.687
4.553,3
152,1
1.989
61.417
132,7
4,3
Sul
121.561 2.072.712
6.865,0
402,6
2.316
33.608
111,3
7,7
PR
37.433
680.777
5.911,1
325,0
709
12.344
107,2
6,2
RS
47.179
686.175
6.007,0
413,0
1.027
13.370
117,0
9,0
SC
36.949
705.760
9.731,3
509,5
580
7.894
108,8
8,0
Centro-Oeste 42.468 1.163.584
7.050,2
257,3
814
23.148
140,3
4,9
DF
9.762
305.377
9.995,5
319,5
119
4.950
162,0
3,9
GO
16.633
412.205
5.794,7
233,8
371
8.881
124,8
5,2
MS
6.087
187.073
6.658,8
216,7
125
3.431
122,1
4,4
MT
9.986
258.929
7.343,0
283,2
199
5.886
166,9
5,6
Brasil
421.604 10.938.836
5.165,8
199,1
10.104 264.325
124,8
4,8
Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 06/03/2021, às 19h, sujeitos à revisão.
REGIÃO/UF

NOVOS

TOTAL

17.
Nesse processo de aquisição de vacinas, há ainda a necessidade de avaliação quanto à
observância e monitoramento da efetividade para novas variantes da Covid-19. No momento, ainda não
existem dados de eficácia ou de efetividade das diferentes vacinas para a variante P1 e outras existentes. É
provável que todas as vacinas contra a Covid-19 disponibilizadas ou em processo de aquisição manterão
algum grau de efetividade em relação à proteção de formas moderadas, graves e críticas da Covid-19 –
reduzindo o impacto da doença nos serviços de saúde e na morbimortalidade do agravo na população.
18.
Em relação à Coronavac (Sinovac Life Sciences), produzida no Butantan, por se tratar de uma
vacina de vírus inativado e conter outros antígenos além da proteína S (Spike), espera-se uma menor
variabilidade da efetividade vacinal frente às variantes do SARS-CoV-2 que apresentem mutações nessa
proteína, porém ainda não dispomos de informações em estudos clínicos ou de vida real.
19.
Para a vacina da Janssen (Ad26.COV2.S/ JNJ-78436735), dados do estudo clínico de fase
III demonstraram variação da eficácia frente às variantes P2 e 20H/501Y.V2, no Brasil e na África do Sul,
respectivamente, porém permaneceu acima de 50% em ambos países (64,7% e 52%, respectivamente).
Destaca-se que não houve identificação das linhagens B.1.1.7 ou P1 no estudo1, 2.
20.
Quanto à vacina da BioNTech-Pfizer (BNT162b2) - com eficácia geral avaliada em estudos
de fase 3 com 43.548 participantes de 95,0% (90,0%–97,9%)3, e efetividade, em um estudo de fase 4
durante a vacinação em massa em Israel com cerca de 600 mil vacinados, para prevenção de internações de
87% (95%CI, 55 a 100%) após a segunda dose4. Também não há dados publicados de eficácia e segurança
da vacina para novas variantes de interesse do SARS-CoV-2, em especial a variante P1 brasileira.
21.
Por fim, em relação à vacina ChAdOx1nCoV-19 - Covishield (Oxford-AstraZeneca), dados
de vida real, em idosos na Inglaterra, ainda não publicados, sugerem uma efetividade contra doença
sintomática de aproximadamente 60 – 75% com uma dose, com efeito protetivo contra hospitalização, mesmo
com o predomínio da variante britânica B.1.1.7. Novamente, não há dados em relação à variante P1 brasileira.
22.
Deve-se reforçar, portanto, que a expectativa atual é que as vacinas contra a Covid-19
disponíveis atualmente ou com previsão de aquisição próxima no Brasil mantenham algum grau de efetividade e
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auxiliem na redução do impacto da doença em território nacional e que ainda é cedo para se tirar alguma
conclusão frente à variante P1 brasileira por falta de dados na literatura.
Investimentos em Pesquisas
23.
Com a emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, o Ministério da
Saúde mobilizou rapidamente a comunidade científica e aportou recursos para promover a realização de
pesquisas que ampliassem o conhecimento sobre o novo coronavírus (SARS-CoV-2) e sobre os tratamentos
mais efetivos e medidas de prevenção da doença.
24.
No contexto da pandemia de Covid-19, em especial, destacou-se a fundamental importância
do conhecimento científico e fomento à pesquisa em saúde para produzir evidências que pudessem informar a
tomada de decisão em todos os níveis de gestão.
25.
Dentre as estratégias de fomento à pesquisa utilizadas, destaca-se que, em 2020, foram
financiadas 116 pesquisas científicas, por meio da Chamada MCTI/CNPq/CTSaúde/MS/SCTIE/Decit n°
07/2020 para Contratação de Pesquisas sobre Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves,
parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI),
operacionalizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A Chamada
Pública de ampla concorrência para pesquisadores de todo o país teve como objetivo apoiar projetos de
pesquisa que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, no enfrentamento da Covid19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves. Assim, foram contempladas as
seguintes temáticas: atenção à saúde; carga da doença; patogênese e história natural da doença, diagnóstico,
tratamento e vacinas.
26.
Além disso, o Ministério da Saúde contratou 27 pesquisas científicas consideradas de
importância estratégica para o SUS, com destaque para 11 pesquisas direcionadas ao enfrentamento da
pandemia por Covid-19, que incluem, entre outros temas, sequenciamento do genoma do hospedeiro;
plataforma de desenvolvimento de vacinas para SARS-CoV-2 por meio de RNA sintético; e desenvolvimento
de terapia celular para o tratamento de casos graves de Covid-19.
Produção de evidências científicas sobre vacinas contra SARS-CoV-2
27.
Desde abril de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da
Saúde (DECIT/SCTIE/MS) produz evidências sobre a Covid-19 para informar a tomada de decisão pelos
gestores.
28.
Para fins de acompanhamento da produção científica em tempo real sobre tratamento
farmacológico e vacinas, foram produzidos diversos estudos de síntese de evidências sobre a Covid-19, sendo
sumarizados e avaliados 2.232 artigos científicos, gerando 121 “INFORMES DIÁRIOS OU SEMANAIS
DE EVIDÊNCIAS - Covid-19", disponíveis na página: https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor.
29.
Também é realizado o monitoramento do desenvolvimento de vacinas contra SARS-CoV-2,
por meio da elaboração e atualização periódica do Relatório Técnico “Monitoramento de vacinas em
desenvolvimento contra o SARS-CoV-2", que sistematiza informações, promover transparência aos dados
científicos e auxilia a gestão do MS no processo estratégico de avaliação técnica e científica de vacinas contra
a Covid-19. A versão mais recente do relatório encontra-se anexa e disponível no endereço
https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/relatorios-de-monitoramento-sctie.
Cenário da pesquisa e desenvolvimento de vacinas contra SARS-CoV-2
30.
O cenário do desenvolvimento técnico-científico das vacinas contra o SARS-CoV-2 é
extremamente dinâmico e ainda incerto, alterando-se à medida que novas descobertas científicas são
realizadas. O número de vacinas candidatas, com diferentes abordagens tecnológicas e provenientes de
diferentes países, ilustra o esforço global na obtenção de uma tecnologia tão importante e necessária. Desde o
primeiro monitoramento realizado em abril/2020, até o mais recente realizado em fevereiro/2021, o número
total de vacinas candidatas passou de 78 para 334. Nesse período, o número de vacinas em fase clínica de
desenvolvimento aumentou significativamente, passando de 12 para 79.
31.
O desenvolvimento completo de uma vacina pode levar em média, 15 a 20 anos e envolve
diversas fases de avaliação. Entretanto, a partir do conhecimento acumulado com os coronavírus SARS-CoV
(causador da síndrome respiratória aguda grave) e MERS-CoV (causador da síndrome respiratória do Oriente
Médio), responsáveis por epidemias anteriores, foi possível acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra
SARS-CoV-2, tendo em vista que são vírus pertencentes à mesma família. Cumpre registrar que o
desenvolvimento e o monitoramento de vacinas contra a Covid-19 devem acontecer em observância às etapas
de desenvolvimento de pesquisa estabelecidas em regulamentações nacionais e internacionais.
32.
O processo de desenvolvimento de vacinas envolve desde a concepção ou descoberta
(identificação do antígeno) e sua fase inicial da pesquisa científica pré-clínica em laboratórios com estudos
experimentais em células (in vitro) e em modelos animais (in vivo), até se chegar na etapa de realização da
pesquisa clínica, aquela realizada em seres humanos com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia de um
procedimento ou tecnologia investigacional.
33.
De forma resumida, os ensaios clínicos de vacinas ocorrem em diferentes fases com
características específicas, conforme segue abaixo:
Fase I: etapa dedicada a avaliação da segurança (efeitos adversos), bem como a estudos
preliminares de imunogenicidade, que é a capacidade de a vacina estimular o sistema
imunológico;
Fase II: nesta fase são coletados dados adicionais de segurança (avaliações de diferentes
doses em relação aos eventos adversos), e detalhes sobre a imunogenicidade;
Fase III: estudos em larga escala para confirmação de eficácia e segurança, na população
para a qual a vacina se destina (crianças, adultos e idosos, por exemplo). Trata-se da
última fase antes do registro na Anvisa, que permite que a vacina seja comercializada e
disponibilizada no Brasil; e
Fase IV: são estudos realizados após aprovação sanitária da vacina, como, por exemplo,
estudos de farmacovigilância. Permitem detectar, avaliar, compreender, prevenir e
comunicar efeitos indesejáveis decorrentes da vacinação, além de permitir, a longo prazo,
a definição do período de proteção da vacina.

Despacho GAB/SE 0019557877

SEI 00692.000555/2021-43 / pg. 4

34.
É importante destacar que, para a realização de uma pesquisa clínica no Brasil, é necessário
obter a aprovação de seus protocolos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e pelo Sistema
CEP/Conep (Comitês de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), atendendo aos
procedimentos regulatórios.
35.
Depois de realizadas todas as fases da pesquisa clínica e de posse dos resultados, a
desenvolvedora solicita o registro sanitário e/ou a autorização para uso emergencial da vacina junto à Anvisa,
que avalia os dados dos estudos de qualidade, segurança e eficácia, bem como do plano de mitigação dos
riscos e da adoção das medidas de monitoramento.
36.
Um fator importante a considerar em se tratando de novas vacinas é o tempo de proteção.
Ainda que uma vacina seja declarada eficaz e venha a ser registrada e disponibilizada, os participantes
vacinados precisam ser acompanhados para definição do período de proteção contra o novo coronavírus.
37.
Como já foi citado anteriormente, nos últimos meses, a comunidade científica passou a
descrever a identificação de variantes do SARS-CoV-2, levantando questionamentos sobre a eficácia das
vacinas desenvolvidas.
38.
Sendo assim, remanescem incertezas e lacunas de evidências quanto à eficácia das vacinas
contra as variantes do SARS-CoV-2, porquanto as informações disponíveis são preliminarmente divulgadas
pelas desenvolvedoras. A fim de contornar esse cenário, o Ministério da Saúde segue em constante conversas
e trocas de informações com as principais desenvolvedoras, requerendo mais dados e informações sobre a
eficácia das vacinas, a fim de identificar, caso necessário, a necessidade de reavaliar a sua estratégia de
aquisição de vacinas contra a Covid-19.
Da aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde
Viabilização de Encomenda Tecnológica para a produção nacional de vacina contra Covid-19
39.
Diante do avanço da pandemia no Brasil e considerando o risco de a população brasileira ser
privada do acesso a uma possível vacina em tempo oportuno, o Governo Federal decidiu pelo estabelecimento
de uma Encomenda Tecnológica (Etec) para o desenvolvimento da vacina AZD1222/ChAdOx1 – Covishield
no Brasil, competindo à Fiocruz a assinatura dos contratos necessários com AstraZeneca para garantir a
disponibilidade e produção por Biomanguinhos da vacina para o SUS, de forma célere. Essa ação significa um
avanço para o desenvolvimento de tecnologia nacional de importância estratégica e imprescindível para
proteção da população brasileira.
40.
A Etec é o instrumento por meio do qual o Estado adquire o esforço de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) destinado a encontrar solução não disponível no mercado para aplicação específica.
Foi criada para dar tratamento econômico eficiente nas situações em que existe uma demanda por determinada
solução, mas esta solução não está disponível no mercado. Assim, no âmbito do acordo de Etec firmado entre
a Fiocruz e a AstraZeneca, está incluído o escalonamento (desenvolvimento do processo em escala industrial)
da produção do insumo farmacêutico ativo (IFA) e seu fornecimento em quantidade suficiente para a produção
de 100,4 milhões de doses da vacina e a transferência total de tecnologia de produção da vacina contra a
Covid-19 (para que então a Fiocruz possa produzir o IFA). Destaca-se que essa ação resultou na edição da
Medida Provisória nº 994, de 6 de agosto de 2020, convertida na Lei nº 14.107, de 2020.
41.
Para o acompanhamento das ações de pesquisa, desenvolvimento, produção, contratualização,
transferência e incorporação tecnológica da vacina contra a Covid-19, decorrentes da Etec firmada pela
Fiocruz, foi instituído um Comitê Técnico no âmbito do Ministério da Saúde, pela Portaria GM/MS nº 3.290,
de 4 de dezembro de 2020.
Participação do Brasil na iniciativa Covax Facility
42.
Ainda como estratégia para viabilizar acesso à vacina para sua população, o Brasil aderiu à
Covax Facility, uma iniciativa conjunta da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Gavi The Vaccine
Alliance e da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Tal mecanismo compõe um dos eixos
do Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) e tem como objetivo acelerar o
desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19 para garantir acesso rápido, justo e equitativo a
todos os países do mundo, reduzir a trágica perda de vidas e ajudar a controlar a pandemia. Esta ação
assegura a aquisição de 42,5 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 para o Brasil, havendo a opção da
escolha do laboratório que será disponibilizado ao Brasil. Sua premissa é: “Ninguém estará seguro até que
todos estejam seguros”.
43.
Com objetivo de ter mais uma estratégia de acesso às vacinas contra a Covid-19, além da
negociações bilaterais, em 25/09/2020, o Ministério da Saúde firmou contrato de adesão à Covax Facility,
considerando os seguintes aspectos favoráveis1:
i. mitigação de riscos, em cenário de alta incerteza sobre vacinas contra a Covid-19;
ii. potencial para negociar melhores termos com múltiplas empresas;
iii. melhores condições para garantir determinado nível de acesso a vacinas, em cenário de
intensa competição, que tende a favorecer países com maior capacidade financeira;
iv. promoção de cenário mais colaborativo para desenvolvimento e distribuição de vacinas.
44.
O contrato prevê a aquisição de 42.511.800 de doses, de modo a assegurar a cobertura de
10% da população brasileira (duas doses por pessoa), com base em parecer técnico do Programa Nacional
de Imunizações do Ministério da Saúde2.
45.
No momento, o Brasil está em fase final de aquisição da primeira rodada de distribuição de
doses de vacinas Oxford/Astrazeneca, oriundas da Coreia do Sul, referente a 9,1 milhões de doses,
das quais 2,9 milhões dessas doses serão distribuídas ainda em março e outras 6,1 milhões doses,
entre abril e maio.
Contratos de aquisição de vacinas contra Covid-19
46.
Dentre as ações de aquisição do Ministério da Saúde, ademais das iniciativas previamente
citadas referentes à Covax Facility e a Encomenda Tecnológica (Etec) com a Fiocruz, já foram firmados
contratos de compra com a Precisa Medicamentos (Bharat Biotech - Covaxin) e com a União Química
(Gamaleya - Sputnik V). Ademais, seguem avançadas as tratativas para a assinatura de contrato com a Pfizer
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(BNT162b2), a Janssen (Ad26.COV2.S) e se mantem as tratativas para aquisição do imunizante da Moderna
(mRNA-1273). Esta Pasta Ministerial, igualmente, mantém tratativas com a Embaixada da China no Brasil no
intento de avançar com as negociações referentes à Sinopharm (BBIBPCorV).
Escassez internacional de doses e nacionalismo de vacinas
47.
Em dezembro de 2020, as primeiras vacinas contra a Covid-19 foram autorizadas
emergencialmente e alguns países já iniciaram as suas campanhas de imunização. Ainda que já houvesse
adiantamento da produção antes da autorização regulatória, a maioria dos países que iniciou de maneira
antecipada o fez com doses limitadas e em ritmo lento.
48.
Em janeiro e fevereiro de 2021, a União Europeia3 acusou laboratórios produtores de vacinas
de descumprirem prazos de entrega de doses, em especial a AstraZeneca e a Pfizer. Para assegurar a
vacinação de sua população, o bloco impôs controle de exportação de vacinas contra a Covid-19, por
meio do Regulamento de Execução 2021/111 4, em 29 de janeiro. A Itália foi o primeiro país a invocar o
mecanismo, bloqueando, na primeira semana de março corrente, 250.000 doses da vacina da AstraZeneca
destinadas à Austrália.
49.
No dia 8 de dezembro de 2020, a presidência norte-americana editou decreto (executive
order) para assegurar o acesso prioritário dos cidadãos norte-americanos a vacinas contra a Covid-195
produzidas nos Estados Unidos. O decreto, que se baseou na Lei de Defesa da Produção (Defense
Production Act), ainda em vigor, efetivamente proibiu a exportação de vacinas. Em 2021, o governo norteamericano, de novo com base na mencionada Lei, expandiu o alcance dessa proibição para abarcar não só
doses prontas da vacina, mas também os insumos farmacêuticos ativos.
50.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em conferências de imprensa daquela organização
(05/01 e 29/01), criticou o “nacionalismo de vacinas” e solicitou que laboratórios produtores aumentassem a
oferta de doses para a Covax Facility.
Articulação internacional para acelerar o acesso às doses
51.
Desde dezembro de 2020, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério das Relações
Exteriores, vem envidando esforços para obter agilidade na alocação de doses adquiridas pelo governo
brasileiro:
16/12/2020: ofício à Encarregada de Negócios do Reino Unido, consultando sobre
possibilidade de adiantamento de 10 milhões de doses de vacinas à Fiocruz6;
05/01/2020: solicitação de chamada telefônica, não atendida, entre o Ministro da
Saúde do Brasil com o Ministro da Saúde chinês para pedir apoio para a liberação
o ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca para a Fiocruz.
06/01/2020: reunião virtual entre o Ministro Pazuello e o Ministro da Saúde e Bemestar da Família da Índia, Harsh Vardhan, para pedir apoio para a liberação para o Brasil
das doses da vacina da AstraZeneca produzidas pelo laboratório Serum Institute of India.
O ministro indiano indicou que o assunto era de competência do gabinete do PrimeiroMinistro indiano;
15/02/2021: carta ao CEO do Instituto Serum, assinada conjuntamente pela presidente da
Fiocruz e o Ministro da Saúde, solicitando prioridade para o envio de 2 milhões de doses
de vacinas7;
05/03/2021: ofício ao Ministro da Saúde e Bem-estar da Família da Índia, Dr. Harsh
Vardhan, solicitando gestões junto ao Instituto Serum para que número doses seja alocado
mensalmente ao Brasil, nas quantidades possíveis8;
08/03/2021: ofício do Secretário Executivo do Ministério da Saúde ao Embaixador da
China no Brasil, para solicitar gestões quanto à disponibilização de 30 milhões de doses da
vacina da Sinopharm ainda no primeiro semestre de 2021; e
09/03/2021: reunião virtual entre o Ministro Pazuello e o presidente do conselho da GAVI,
Dr. José Manuel Barroso, para solicitar agilidade na entrega das vacinas no âmbito da
Covax Facility.
Outros aspectos legais e regulatórios
52.
A promulgação da Lei 14.125, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre a responsabilidade
civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas
por pessoas jurídicas de direito privado, permitirá que sejam assinados acordos adicionais de aquisição de
vacinas, tanto bilateralmente, quando no âmbito da Covax Facility, aumentando no médio prazo a quantidade
de doses disponíveis para vacinação no Brasil.
53.
Em 9 de fevereiro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a RDC n°
465, que dispensa de registro e de autorização de uso emergencial e os procedimentos para importac ão e
monitoramento das vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo Ministério da Saúde, no a mbito do
Instrumento de Acesso Global de Vacinas contra a Covid-19. Tal resolução facilitará a chegada de vacinas no
Brasil por meio da Covax Facility.
Operacionalização da vacinação contra a Covid-19
54.
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi iniciada no dia 18 de janeiro de
2021 e acontece de forma escalonada, conforme disponibilidade de doses de vacinas. Todas as informações
estão disponíveis no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), que tem
suas informações atualizadas em cada etapa de distribuição de vacinas do Ministério da Saúde aos Estados e
Distrito Federal (0019557903) e no Cronograma de Entregas e Quantidades Previstas de Vacinas
Contratadas e em Tratativas (0019557908), ambos disponibilizados publicamente no site do Ministério da
Saúde www.gov.br/saude no link LocalizaSUS.
55.
Para instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid19, o Ministério da Saúde elaborou diretrizes apresentadas no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19 (PNO). As atualizações do plano, os informes técnicos e as notas informativas
emitidas ao longo da campanha encontram-se disponíveis ao público em: https://www.gov.br/saude/pt-
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br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19.
56.
No contexto do PNO, as pautas de distribuição de doses de vacinas aos estados seguem
critérios técnicos, reavaliados permanentemente. Dentre tais critérios, destacam-se a evolução da situação
epidemiológica, os índices de vulnerabilidade social e a tendência de ascensão de casos de síndrome
respiratória aguda grave.
57.
Quanto às seringas para apoiar os municípios na vacinação, apresenta-se a seguir o quantitativo
disponibilizado (por aquisições, requisições e doações) no decorrer de 2021 e o total distribuído aos estados:
PROCESSOS

Quantidade

AQUISIÇÃO VIA PREGÃO

108.750.000

DOAÇÃO DA VALE DO RIO DOCE

50.000.000

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

3.400.000

AQUISIÇÃO VIA OPAS

90.000.000

TOTAL

392.150.000

SERINGAS DISTRIBUÍDAS PARA OS ESTADOS E DF

22.619.100

Possível necessidade de realização de campanhas anuais de vacinação contra a Covid-19
58.
A família coronavírus, descoberta inicialmente em aves domésticas, traz diferentes formas de
acometimento em animais. Há um grupo de coronavírus que conhecidamente causam doença em humanos,
manifestando mais frequentemente sinais e sintomas do resfriado comum. Entretanto, três tipos de coronavírus
são potencialmente capazes de causarem grandes surtos de pneumonia fatal, iniciados no século 21. Em 2002
houve uma epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG (ou SARS – do Inglês) na China, pelo
coronavírus identificado como SARS-CoV, posteriormente, em 2012, ocorreu o surto de SRAG no oriente
médio pelo coronavírus MERS-CoV. E, atualmente, o novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela
pandemia da Covid-19.
59.
Destaca-se que, em menos de um ano de circulação e com a caracterização genômica inicial
do SARS-CoV-2, foram identificados diferentes grupos genéticos ou clados, formando novas variantes do
vírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou três principais variantes, notificadas por 94 países,
até fevereiro de 2021, dentre as quais, a variante brasileira foi notificada por 21 países desde dezembro de
2020. Assim, mediante potencial de frequentes mutações, indisponibilidade para vacinação em massa de toda
a população e velocidade das mutações que já ocorreram, presume-se que a circulação do vírus SARS-CoV2 vá perdurar por algum período mantendo certa intensidade em sua circulação, sendo possível a necessidade
de campanhas anuais de vacinação, como nos moldes da Influenza.
Desempenho do Brasil e de outros países no desenvolvimento da vacinação à população
60.
O Brasil, até o dia 11 de março de 2021, apresentou 5,05% de sua população total vacinada
com ao menos uma dose registrada. A população mundial teve 4,3% de pessoas vacinadas.
61.
Em um ranking mundial de países no número absoluto de doses aplicadas registradas,
no dia 13 de março, o Brasil aparecia em 5º lugar, com 11,36 milhões de doses aplicadas. Os Estados
Unidos lideram o ranking, com cerca de 105,7 milhões de doses aplicadas, seguido da China (52,52 milhões
de doses, em 28 Fev), Índia (29,74 milhões de doses) e Reino Unido (25,78 milhões de doses) (Figuras 4 e
5).
Figura 3. Número absoluto de doses administradas de vacina contra a COVID-19 registradas, por País.

Atualização: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Figura 4. Número absoluto de doses administradas de vacina contra a COVID-19 registradas, por País.
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Atualização: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
62.
Cabe ressaltar que todos os países citados na liderança do ranking de vacinação contra a
Covid-19 (Figuras 4 e 5) acima do Brasil, têm produções próprias de vacinas desde dezembro de 2020,
enquanto o Brasil está, no momento, em fase inicial de produção nacional e ainda depende de produção e
disponibilidade de insumos internacionais.
63.
Quando comparado aos países da América do Sul, o Brasil é o líder em números absolutos de
doses aplicadas e, em cálculo proporcional de doses aplicadas por 100 mil habitantes, está no 2º lugar. Insta
consignar que o país somente reduz a velocidade de vacinação devido à escassez de doses oferecidas ao
Brasil. Visto ao exposto, o Brasil está em consonância com os países da América do Sul e principais países do
mundo no que concerne à vacinação contra a Covid-19.
Campanha nacional de vacinação contra a Covid-19
64.
Destaca-se que a competência desta Pasta ministerial para coordenar o Programa Nacional de
Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de vacinação, não exclui as competências
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas 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.
65.
Alinhado aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), universalidade,
integralidade e equidade, o Programa Nacional de Imunizações tem por objetivo garantir a organização da
política nacional de vacinação e oferta à população brasileira de imunobiológicos em conformidade com a Lei
n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica,
estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e dá outras providências. Diante disso, o
Ministério da Saúde, no âmbito de suas atribuições e em conformidade aos requisitos legais, envida esforços a
fim de disponibilizar a vacina COVID-19, à população, de forma segura, eficaz e de qualidade.
66.
No mais, em virtude do cenário de indisponibilidade imediata de vacinas contra a Covid-19 a
todos os grupos suscetíveis à doença, é importante que o país mantenha o objetivo primário da vacinação
voltada à mitigação da morbidade e mortalidade pela doença, além da proteção dos trabalhadores da saúde
de forma a preservar a manutenção do funcionamento dos serviços de saúde.
67.
A população-alvo da Campanha Nacional da Vacinação contra a Covid-19 elencada está
estimada em cerca de 77,2 milhões de pessoas, o que estima a necessidade de mais de 154,4 milhões de
doses de vacina apenas para cobrir essa população, inicialmente, considerando duas doses para esquema
vacinal completo. Deve-se considerar também que ainda não há estudos que determinem a eficácia das vacinas
contra a Covid-19 para redução do risco de transmissão do vírus, mas sim para redução do risco de
adoecimento.
68.
Destaca-se que a definição dos grupos prioritários para vacinação foi realizada com base nas
análises epidemiológicas, evidências científicas e nas discussões com especialistas no âmbito da Câmara
Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, pautadas também nas recomendações do SAGE
- Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts
on Immunization), da OMS. Essa priorização é constantemente discutida, reavaliada e divulgada.
69.
Ratifica-se a procura mundial pelas vacinas assim como a escassez de insumos, e que este
Ministério da Saúde tem empreendido esforços na negociação e aquisição de vacinas de diferentes
laboratórios.
70.
No mais, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, conforme processos Processos: ADIn
nº 6.586 e 6.587 e ARE 1267879, que a vacinação deve se basear em evidência científica e análises
estratégicas pertinentes, além da necessidade de se exigir a ampla informação sobre eficácia, segurança e
contraindicações dos imunizantes, o que é feito no âmbito desta Pasta ministerial.
Aspectos financeiro-orçamentários
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71.
O relato da CGU/AGU informa sobre pedido de liminar “em face da mora da União, do
Presidente da República e do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas em número e velocidade suficientes
para o plano de imunização da população brasileira”. A referida “mora” resultaria na transferência de encargos
aos Estados e aos Municípios “sem a devida transferência de receitas”.
72.

Ainda de acordo com explanação da CGU/AGU:
O intento da presente ADPF é garantir o suporte financeiro da União para os entes
subnacionais exercerem a competência constitucional de assegurar a saúde, caso não haja
cobertura imunológica tempestiva e suficiente na esfera federal. Ou seja, pretende-se que seja
imposto à União o dever de repassar recursos financeiros para aquisição de vacinas pelos
demais entes federados, a fim de garantir o enfrentamento à pandemia.

73.
Informa-se, inicialmente, que todas as solicitações recebidas de crédito orçamentário
destinadas a aquisição de vacinas contra a Covid-19 e outras despesas associadas à imunização foram
encaminhadas ao Ministério da Economia e posteriormente resultaram em medidas provisórias de crédito
extraordinário, detalhadas a seguir.
74.
A Medida Provisória nº 994, de 6 de agosto de 2020, abriu crédito extraordinário em favor do
Ministério da Saúde no valor de R$ 1.994.960.005,00 (um bilhão novecentos e noventa e quatro milhões
novecentos e sessenta mil e cinco reais), tendo por objetivo garantir ações necessárias à produção e
disponibilização de possível vacina segura e eficaz na imunização da população brasileira contra o novo
coronavírus. Naquele momento, era ainda necessário apoiar o esforço privado de pesquisa para viabilizar
oferta futura do produto. Nesse sentido, o crédito era destinado a contrato administrativo denominado de
“Encomenda Tecnológica” - ETec, a ser firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a empresa
farmacêutica AstraZeneca, que em parceria com a Universidade de Oxford realizava esforço de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) da vacina contra a Covid-19. A MP contemplava despesas correntes para o contrato
de encomenda tecnológica e para o processamento final da vacina por Bio-Manguinhos, bem como
investimentos para absorção de tecnologia de produção, com previsão de disponibilização de 100 milhões de
doses do insumo farmacêutico para produção da vacina, conforme exposição de motivos que acompanhou a
MP.
75.
Em sequência, a Medida Provisória nº 1.004, de 24 de setembro de 2020, abriu crédito
extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de R$ 2.513.700.000,00 (dois bilhões quinhentos e
treze milhões e setecentos mil reais), para viabilizar o ingresso do Brasil no Instrumento de Acesso Global de
Vacinas contra a Covid-19 - Covax Facitlity, iniciativa conjunta da Organização Mundial de Saúde - OMS,
Gavi - the Vaccine Alliance e da Coalition for Epidemic Preparedeness Innovations - CEPI, assegurando o
acesso justo e equitativo de todos os países a futuras vacinas contra a Covid-19 que se mostrem seguras e
eficazes. A suplementação considerava o fornecimento de vacinas para até 10% da população brasileira,
conforme exposição de motivos, ou cerca de 42 milhões de doses, proporção que considerava a existência de
outras estratégias de acesso a vacinas em andamento.
76.
Por fim, em 17 de dezembro de 2020 foi publicada a Medida Provisória nº 1.015, que abriu
ao Ministério da Saúde crédito extraordinário no valor de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), para
financiar a aquisição das doses necessárias para imunização da população nacional, assim como despesas com
insumos, logística, comunicação social e publicitária e outras necessidades para implementar a imunização
contra a Covid-19, também como descrito na exposição de motivos da Medida Provisória. A memória de
cálculo utilizada para essa MP projetava a aquisição de 390 milhões de doses de vacinas, considerando
parâmetros estimativos de preço e câmbio.
77.
As três MP compõem o financiamento previsto até o momento para aquisição de vacinas e
outras despesas associadas à imunização. As dotações da MP nº 994/2020 foram quase que integralmente
empenhadas ainda em 2020 e valores não pagos inscritos em restos a pagar, conforme Decreto nº 10.579, de
18 de dezembro de 2020, que estabeleceu regras para a inscrição de restos a pagar das despesas realizadas
no âmbito do regime extraordinário fiscal e financeiro de que trata a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de
maio de 2020 (“Orçamento de Guerra”). Os saldos não executados em 2020 das MP nº 1.004/2020 e
1.015/2020 foram reabertos por meio dos Decretos nº 10.601/2021 e 10.595/2021, conforme previsão do
art. 167, § 2º, da Constituição Federal. A MP nº 1.004/2020 foi convertida na Lei nº 14.122, de 3 de março
de 2021, ao passo que a MP 1.015/2020 encontra-se em vigência.
78.

Segue a contratação de vacinas e seus valores empenhados até o momento:
VACINAS
AstraZeneca/Oxford - FIOCRUZ
AstraZeneca/Oxford - SERUM
Total Fiocruz

Instituto Butantan - Coronavac/CHI-BRA
Instituto Butantan - Coronavac/BRA
Total Butantan
Sputnik - Gamaleya/União Química
Covaxin - Bharat/Precisa medicamentos
Pfizer
Janssen
Covax Facility
TOTAL
79.

Doses
100 400 000

112 400 000

Valor Unitário
R$ 19,87
R$ 29,93
(USD 5,44)
-

R$ 2 065 872 865,00

46 000 000

R$ 58,20

R$ 2 677 200 000,00

12 000 000

Valor Total
R$ 1 994 960 005,00
R$ 359 183 515,00

54 000 000

R$ 58,20

R$ 3 142 800 000,00

100 000 000

-

R$ 5 820 000 000,00

10 000 000

R$ 69,36

R$ 693 600 000,00

20 000 000
100 001 070
38 000 000
42 000 000
422 401 070

USD 15,00
(R$ 82,05*)
USD 10,00
USD 10,00
-

R$ 1 641 000 000,00
R$ 5 630 060 241,00
R$ 2 139 400 000,00
R$ 2 513 700 000,00
R$ 20 503 633 106,00

A seguir é apresentada a execução orçamentária registrada até o momento:

Medida Provisória
nº 994/2020
nº 1.004/2020
nº 1.015/2020

80.

Instrumento
Etec (Fiocruz-AstraZeneca)
Ted Fiocruz
25000.002023/2021-12
Contrato 05/2021
25000.002031/2021-69
Contrato 14/2021
25000.013174/2021-04
Contrato 42/2021
25000.175293/2020-61
Contrato 29/2021
25000.175250/2020-85
25000.171832/2020-92
25000.175285/2020-14
00042.000679/2020-01
-

Data da Edição
Dotação Autorizada
6 de agosto de 2020
1.995,0
24 de setembro de 2020
2.513,7
17 de dezembro de 2020
20.000,0
TOTAL
24.508,7
Fonte: Tesouro Gerencial, consulta realizada em 11/03/2021.

Empenhado
1.995,0
2.510,5
8.410,5
12.915,9

Pago
1.468,7
830,9
659,8
2.959,5

Vale ainda acrescentar que os créditos autorizados sempre levaram em conta o atendimento
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das demandas para aquisições coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações, de maneira que o
repasse de recursos financeiros para aquisição de vacinas pelos demais entes federados em sobreposição às
aquisições programadas pelo PNI não está amparado nos créditos orçamentários atualmente disponíveis. Em
outros termos, há o risco potencial de prejudicar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra
a Covid-19 do Governo Federal, conforme justificado em veto a dispositivo da Lei nº 14.125, de 10 de março
de 2021, que também tratava da aquisição de vacinas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
com recursos oriundos da União sem a apresentação de parâmetros para a eventual transferência de recursos.
À guisa de conclusão
81.
Com vistas a aportar, de maneira a mais detalhada possível, os diversos aspectos que
envolvem a pandemia da Covid-19, se procurou separar as presentes informações em tópicos específicos,
agregados de tabelas e gráficos, nos quais se procurou abordar:
a) Contexto;
b) Contexto internacional;
c) Cenário epidemiológico da Covid-19;
d) Investimentos em pesquisas;
e) Produção de evidências científicas sobre vacinas contra SARS-CoV-2;
f) Cenário da pesquisa e desenvolvimento de vacinas contra SARS-CoV-2;
g) Aquisição de Vacinas pelo Ministério da Saúde;
h) Viabilização de Encomenda Tecnológica para a produção nacional de vacina contra a
Covid-19;
i) Participação do Brasil na iniciativa Covax Facility;
j) Contratos de aquisição de vacinas contra Covid-19;
k) Escassez internacional de doses e nacionalismo de vacinas;
l) Articulação internacional para acelerar o acesso às doses;
m) Outros aspectos legais e regulatórios;
n) Operacionalização da vacinação contra a Covid-19;
o) Possível necessidade de realização de campanhas anuais de vacinação contra a Covid19;
p) Desempenho do Brasil e de outros países no desenvolvimento da vacinação à população;
q) Campanha nacional de vacinação contra a Covid-19; e
r) Aspectos financeiro-orçamentários.
82.
Assim, esperando-se ter aportado os subsídios técnicos necessários à elaboração das
informações a serem prestadas ao E. STF, ENCAMINHE-SE o presente à Consultoria Jurídica CONJUR/MS para as subsequentes providências.

ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO
Secretário-Executivo
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