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Ementa: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA
LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE
REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS
MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE
VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO
INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO
HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE,
SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA.
VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU
DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER
ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À
OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA
OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.
COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA.
ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada
pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a
reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a
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provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a
coletividade, em especial os mais vulneráveis.
II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação
sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas,
aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade,
inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se
flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar
ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso
consentimento informado das pessoas.
III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de
vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se
sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei
13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a
saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito
e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a
integridade física e moral dos recalcitrantes.
IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o
Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do
calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e
terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo
coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de
“cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23,
II, da Constituição Federal.
V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei
13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória
não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas
indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício
de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que
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previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências
científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas
de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos
imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos
fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e
gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamentos e das
notas taquigráficas, por maioria, julgar parcialmente procedente a ação
direta, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III,
d, da Lei 13.979/2020, nos termos do voto do Relator e da seguinte tese de
julgamento: “(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada,
porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência
de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes,
e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a
eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a
dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas
distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as
limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União
como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as
respectivas esferas de competência”. Vencido, em parte, o Ministro Nunes
Marques.
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Brasília, 17 de dezembro de 2020.

RICARDO LEWANDOWSKI – RELATOR
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
: WALBER DE MOURA AGRA
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
RE LAT Ó RI O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): O Partido
Democrático
Trabalhista
–
PDT
ajuíza
ação
direta
de
inconstitucionalidade com pedido de cautelar para que seja dada
interpretação conforme os arts. 6º, 22, 23, 24, 26, 30, 196 e 198, da
Constituição Federal, ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020.
Sustenta, em suma, que o Presidente da República tem afirmado
publicamente que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória no
Brasil, contrariando a opinião de médicos infectologistas, que consideram
que o seu emprego é fundamental para a preservar vidas e atingir a
denominada “imunidade de rebanho”, a qual se afigura especialmente
importante para a proteção daqueles que têm alguma contraindicação
relativamente ao imunizante.
Alega que o art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, prevê a possibilidade
de vacinação compulsória, desde que, como dispõe o § 1º do mencionado
dispositivo, seja determinada “com base em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser
limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública”, ressaltando a competência dos gestores
locais de saúde para tanto.
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Afirma, mais, que a melhor interpretação desse diploma legal é no
sentido de que
“[...] compete aos Estados e Municípios determinar a
realização compulsória de vacinação e outras medidas
profiláticas no combate à pandemia da COVID-19 (art. 3º, III,
‘d’, Lei 13.979/2020), desde que as medidas adotadas,
amparadas em evidências científicas, acarretem maior proteção
ao bem jurídico transindividual.
[...]
Na hipótese dos autos, reverberando o entendimento
encampado em sede da MC-ADI 6341/DF e da ADI 6362/DF,
pretende-se a interpretação conforme do art. 3º, III, ‘d’ c/c § 7º,
III, da Lei 13.979/2020 - com a nova redação dada pela Lei
14.035/2020 -, assegurando a competência dos Estados e
Municípios para decidir acerca da imunização compulsória
contra a COVID-19” (documento eletrônico 1, págs. 7-8).

Ressalta, ainda, que a forma federativa do Estado implica a
descentralização de poder entre os distintos entes políticos, sendo,
portanto, necessário repelir eventual interpretação no sentido de que o
Ministério da Saúde deteria a competência exclusiva para dispor acerca
da compulsoriedade da imunização, devendo ser admitida a atuação
supletiva dos gestores locais.
Enfatiza, também, que se deve aplicar a doutrina conhecida como
presumption against preemption, desenvolvida pela Suprema Corte dos
Estados Unidos da América e adotada em precedente do Supremo
Tribunal Federal, na ADI 3.110/SP, de que foi relator Ministro Edson
Fachin, segundo a qual a atuação legislativa dos Estados-membros é
possível, a menos que haja manifesta e deliberada atuação do Congresso
Nacional para restringi-la, ou seja, a clear statement rule.
Repele, na sequência, a interpretação de que o art. 3º da Lei
6.259/1975, ao dispor que cabe ao Ministério da Saúde “a elaboração do
2
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Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive
as de caráter obrigatório”, corresponderia a um clear statement rule,
porque esse texto normativo disciplina a “organização das ações de
Vigilância Epidemiológica”, ao passo que todas “as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”
são, por sua vez, disciplinadas pelo art. 3º, § 7º, III, da Lei 13.979/2020, o
qual afastou, explicitamente, a aplicação daquelas disposições
centralizadoras. Nesse sentido, invoca, como precedentes, julgados do
Supremo Tribunal Federal a saber: a ADPF 672-MC/DF, relator Ministro
Alexandre de Moraes; a ADI 6.341-MC/DF, relator Ministro Marco
Aurélio; e a ADI .6362/DF, de minha relatoria.
Afirma, depois, que o princípio da prevenção incide na tutela da
saúde pública, conforme art. 6º da Lei 8.080/1990, pois “a importância e a
eficácia da vacinação em massa são consenso científico” (documento
eletrônico 1, p. 22).
Em face disso, sustenta o seguinte:
“[...] se a União, no exercício da competência concorrente,
fixa parâmetros suficientemente protetivos em matéria de
vacinação e outras medidas profiláticas, não pode o Estadomembro adotar a proteção deficiente. Contudo, omitindo-se a
União em seu dever constitucional de proteção e prevenção
pela imunização em massa, não pode ser vedado aos Estados a
empreitada em sentido oposto, isto é, da maior proteção, desde
que amparado em evidências científicas seguras” (documento
eletrônico 1, p. 23).

Assim, requer:
“[...] seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
conhecida e julgada procedente para conferir interpretação

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD3-717E-CCF6-14CA e senha AD70-CFBC-FAF4-7A43

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 222

ADI 6586 / DF
conforme à Constituição ao art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020,
estabelecendo que ‘compete aos Estados e Municípios
determinar a realização compulsória de vacinação e outras
medidas profiláticas no combate à pandemia da COVID-19 (art.
3º, III, ‘d’, Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas,
amparadas em evidências científicas, acarretem maior proteção
ao bem jurídico transindividual’”.

Tendo em conta a importância da matéria e a emergência de saúde
pública decorrente do surto do coronavírus, determinei a aplicação do
rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
O Presidente da República apresentou informações elaboradas pela
Advocacia-Geral da União (documento eletrônico 14), em que afirma que
não poderia o Judiciário decidir sobre medidas necessárias ao
enfrentamento da pandemia da Covid-19, não apenas porque tal
ofenderia o princípio da separação dos poderes, como também porque
não há nenhuma inconstitucionalidade no dispositivo questionado,
cabendo, exclusivamente, ao Executivo, por meio do Programa Nacional
de Imunização do Sistema Único de Saúde (detentor da expertise e dos
meios institucionais corretos), definir a necessidade ou não da
obrigatoriedade da vacinação.
Ressalta, ainda, que, à luz do princípio da predominância de
interesses e do interesse nacional envolvido na vacinação para
imunização de doenças, o art. 16 da Lei 8.080/1990 estabelece que
compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde -SUS definir e
coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
Segue tecendo elogios ao Programa Nacional de Imunizações - PNI,
considerado uma referência mundial pelos êxitos alcançados. Cita, ainda,
a Portaria 1.378/2013, por meio da qual foram regulamentadas as
responsabilidades e definidas as diretrizes para execução e financiamento
das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e
4
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Municípios.
Sublinha, mais, que a coordenação-geral pelo Ministério da Saúde é
essencial para a uniformização da vacinação, bem como para a segurança
dos procedimentos e sua padronização no território nacional.
Registra, também, que, no processo de incorporação da vacina no
SUS, diversos atores, inclusive os representantes dos entes federados,
participam da decisão.
Destaca, ainda, que as vacinas ainda estão em fase de testes, de
maneira que a União não tem condições de definir quais delas integrarão
o plano nacional de vacinação, e, ainda, se serão ou não obrigatórias.
Sustenta que tanto a Lei 6.259/1975, quanto o Decreto 78.231/1976,
que regulamentou a referida lei, previram que a definição da
obrigatoriedade das vacinas cabe ao Ministério da Saúde, por ser ele o
coordenador-geral do Programa Nacional de Imunizações.
Aduz que, embora a compulsoriedade da vacinação esteja prevista
na legislação, a cobertura vacinal mínima necessária pode ser alcançada
por meio de outros incentivos, como campanhas de vacinação, sendo
prematura a discussão sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid19.
Enfatiza que foi criado, no âmbito do Ministério da Saúde, o Plano
de Operacionalização da Vacina da Covid-19 para contribuir com as
discussões necessárias à elaboração de um Plano Nacional de Vacinação,
eis que o processo de incorporação de um novo fármaco no Programa
Nacional da Imunização do SUS é complexo, e depende da análise de
diversos órgãos, entidades e especialistas no assunto, de maneira a
garantir a sua eficácia e segurança, com base em estudos e critérios
técnico-científicos.
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Nesses termos, pugna pelo não conhecimento da ação direta de
inconstitucionalidade e, no mérito, pela improcedência do pedido inicial.
O Advogado-Geral da União também ofertou parecer no sentido do
não conhecimento e da improcedência da arguição, conforme ementa
transcrita abaixo:
“Constitucional. Artigo 3º, inciso III, d, da Lei nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus. Determinação de realização compulsória de
vacinação. Pretensão de interpretação conforme à Constituição
para autorizar Estados e Municípios a impor a medida.
Preliminar. Impugnação deficiente do complexo normativo.
Mérito. As ações promovidas pelas autoridades federais
revelam engajamento em projetos de desenvolvimento de
vacinas, mas a ausência de produtos registrados torna
prematuro qualquer debate sobre obrigatoriedade. Os artigos
196, 198 e 200 da Lei Maior dão suporte à competência
desempenhada pela União na elaboração e coordenação do
Programa Nacional de Imunizações (PNI), bem como na
definição das estratégias e normatizações técnicas de vacinação,
inclusive acerca seu caráter obrigatório ou não. A amplitude, a
dinamicidade e a complexidade técnica das ações de vacinação
demandam coordenação efetiva por autoridade administrativa
central. A compulsoriedade da vacinação deve se dar de forma
harmônica com a legislação que rege o PNI (Lei nº 6.259/1975) e
em consonância com o relevante papel de coordenação no
controle epidemiológico atribuído à União, que envolve
também a competência para a incorporação pelo SUS de novos
medicamentos, produtos e procedimentos (artigos 16, incisos
III, alínea “c”, VI e § único e 19-Q, todos da Lei n° 8.080/90). O
deferimento do pedido, antes mesmo da avaliação técnica das
vacinas disponíveis, fragiliza a separação dos Poderes (artigo 2º
da CF). Manifestação pelo não conhecimento da ação e, no
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mérito, pela improcedência do pedido formulado” (documento
eletrônico 18).

Por sua vez, o Procurador-Geral da República apresentou,
igualmente, manifestação no sentido do não conhecimento da ação,
porém, no mérito, defende a sua procedência parcial, em parecer assim
ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VACINAÇÃO COMPULSÓRIA E OUTRAS MEDIDAS
PROFILÁTICAS PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE
COVID-19. IMPUGNAÇÃO DEFICITÁRIA DO COMPLEXO
NORMATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 3º,
CAPUT, III, D, § 7º, III, DA LEI 13.979/2020. COMPETÊNCIA
MATERIAL
COMUM
DOS
ENTES
FEDERATIVOS.
OBSERVÂNCIA À LEI GERAL EDITADA PELA UNIÃO NO
EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEI
NACIONAL
QUE
ESTABELECE
PROGRAMA
DE
IMUNIZAÇÕES (LEI 6.259/1975) E CONFERE AO
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE
COMPETÊNCIA
PARA
ESTABELECER A OBRIGATORIEDADE DE VACINAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO LINEAR EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE OS
ESTADOS-MEMBROS
DETERMINAREM
A
OBRIGATORIEDADE QUANDO HOUVER INAÇÃO DO
ENTE
CENTRAL,
OBSERVADAS AS
REALIDADES
ESTADUAIS
NOS
CRITÉRIOS
ADOTADOS
PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA EVENTUAL DISPENSA DA
IMUNIZAÇÃO COMPULSÓRIA.
1. Não se conhece ação direta de inconstitucionalidade por
não impugnação de todo o complexo normativo, quando
subsistente a situação reputada inconstitucional em diploma
não integrante do pedido, haja vista o comprometimento do
interesse de agir decorrente da inutilidade do provimento
judicial. Precedentes.
2. A competência material comum dos entes federativos
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para implementação de medidas de enfrentamento da Covid19, ditada pelo art. 23, II, da CF e reafirmada pelo art. 3º, caput,
III, § 7º, II e III, da Lei 13.979/2020, faz-se em harmonia com a
competência legislativa da União em matéria de proteção e
defesa da saúde (CF, art. 24, XI, § 1º), à qual incumbe a edição
de norma geral que há de preservar a competência comum dos
demais entes federativos na execução de ações e serviços de
vigilância e controle da epidemia de Covid-19.
3. A obrigatoriedade de vacinação em contexto de
calamidade pública ocasionada por epidemia viral sem
precedentes, cujos agravos à saúde escapam das esferas locais,
há de partir do órgão responsável pela direção e coordenação
das ações de vigilância epidemiológica e pelo Programa
Nacional de Imunizações – PNI: o Ministério da Saúde (arts. 1º
e 3º da Lei 6.259/1975 c/c arts. 16 a 19 da Lei 8.080/1990).
Precedente: Rp 945/SP, Rel. Min. Cunha Peixoto, RTJ 91/383.
4. A observância da atribuição cometida ao Ministério da
Saúde para tornar obrigatórias as vacinações no PNI não
impede que os estados-membros, diante de inação do ente
central ou da inadequação dos critérios (técnicos e científicos)
eventualmente adotados, e tendo em conta a realidade local,
estabeleçam, por lei, a obrigatoriedade da imunização no
âmbito do respectivo território.
5. Da diretriz constitucional de municipalização da
prestação dos serviços de saúde não resulta a possibilidade de
municípios disporem sobre política de segurança sanitária que
reclama tratamento linear, seja em âmbito nacional ou regional
(CF, art. 30, I, II e VI).
Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela
parcial procedência do pedido” (documento eletrônico 21,
grifei).

É o relatório.

8
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Primeiramente,
anoto que me foi distribuída a ADI 6.587/DF por dependência à ADI
6.586/DF, ambas concernentes à constitucionalidade, ao alcance e à
correta interpretação do art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de modo que,
diante da causa petendi aberta, característica das ações de controle
concentrado, procederei ao julgamento conjunto de ambos os feitos.
Na sequência, rejeito a alegação segundo a qual os requerentes não
teriam impugnado todo o complexo normativo aplicável à temática em
questão, o que levaria ao não conhecimento da ação. E o faço porque não
há falar em complexo normativo incindível relativo ao tema da vacinação
obrigatória, eis que, a meu ver, nada impede que o dispositivo
impugnado nesta ação, o qual trata especificamente de uma das várias
medidas concebidas pelo legislador para o “enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus”, seja analisado, isoladamente, quanto à sua higidez
constitucional.
Tampouco se pode cogitar de prematuridade do pedido, porquanto
a prévia avaliação técnica das vacinas disponíveis não constitui prérequisito para a análise da constitucionalidade do preceito normativo sob
exame. Cumpre notar, ademais, que o pedido dos requerentes situa-se,
estritamente, dentro dos limites do exame técnico-jurídico do tema. Por
isso, entendo que não há qualquer risco de ingerência do Judiciário na
esfera de atribuições do Executivo, com potencial de vulnerar o princípio
da separação dos poderes.
Superadas as objeções preliminares, que rejeito, passo à análise do
mérito, principiando pela transcrição do dispositivo legal objeto da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 222

ADI 6586 / DF
controvérsia:
“Art. 3º Para 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:
[...]
III - determinação de realização compulsória de:
[...]
d) vacinação e outras medidas profiláticas;” (grifei).

O PDT argumenta que o mencionado preceito comporta
interpretação conforme à Constituição, de maneira a estabelecer que
compete aos Estados e Municípios determinar a vacinação obrigatória e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia causada pela Covid19, desde que amparados em evidências científicas.
Diversamente, o PTB sustenta que se mostra imperioso estabelecer,
desde já, que a aplicação da vacina, se e quando vier a ser aprovada, será
facultativa, e não compulsória, acoimando de inconstitucional a
possibilidade de um ente federativo determinar a imunização impositiva,
sob pena de violação de direitos fundamentais.
Feita esta recapitulação, observo que a vacinação obrigatória, desde
há muito, é uma realidade no Brasil, estando prevista em diversos
diplomas legais. O Plano Nacional de Imunizações – PNI, implantado em
18 de setembro de 1973,1 cuja disciplina legal contempla a tal
compulsoriedade,2 é considerado exemplar por autoridades sanitárias de
1

Programa

Nacional

de

Imunizações:

30

anos.

Disponível

em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf>. Acesso em: nov. 2020.

2

A Lei 6.259/1975, que institucionalizou a prática, dispõe o seguinte: “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,

2
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todo o mundo, jamais tendo sido objeto de contestações judiciais
significativas.
Registro, todavia, que, muitos anos antes da edição daquele diploma
legal, no infausto episódio conhecido como “Revolta da Vacina”, essa
obrigatoriedade materializou-se por meio de uma série de medidas
coercitivas por parte do Poder Público, algumas delas com caráter
extremamente incisivo, as quais causaram um enorme descontentamento
popular.
Fazendo um breve escorço histórico, recordo que, no início do século
passado, o médico Oswaldo Cruz, então Diretor do Serviço de Saúde
Pública, após combater com sucesso a febre amarela e a peste bubônica
que grassavam no Rio de Janeiro, à época Capital da República, voltou-se
ao enfrentamento da varíola, implementando uma série de ações para
tornar efetiva a obrigatoriedade da vacina descoberta por Edward Jenner
em 1798, algumas delas de cunho draconiano, como o recolhimento dos
refratários a um prédio destinado a seu isolamento. 3 A implementação
Estaduais e Municipais, em todo o território nacional”(grifei).
3

Neste sentido, o Decreto 5.156, de 8 de março de 1904, dispunha, em seu art. 99, litteris:
“Nas visitas que a autoridade sanitaria fizer aos hoteis, casas de pensão, decommodos, hospedarias,
albergues, avenidas, estalagens e outras habitações do mesmo genero, aos hospitaes casa de saude,
maternidades, enfermarias particulares, asylos, pensões, collegios, escolas, theatros, casas de
divertimentos, fabricas, officinas, etc., ser-lhe-ha facultada a entrada immediata, sempre que o exigir o
interesse da saude pública”. Já o art. 128 do mesmo diploma legal estipulava verbis: “Nos casos de
opposição ás visitas a que se referem os regulamentos da Directoria Geral de Saude Publica, o
inspector sanitario intimará o proprietario ou seu procurador, arrendatario, locatario, morador ou
administração, a facilitar a visita no prazo de 24 horas, recorrendo, quando a intimação não fôr
cumprida, á respectiva autoridade policial, afim de ser realizada a visita, e impondo, ao mesmo tempo,
a multa de 200$, por desobediencia a ordem legal”. As medidas relativas à varíola eram ainda mais
duras: “Art. 208. O inspector sanitario munir-se-ha de vaccina anti-variolica e convidará todas as
pessôas residentes no fóco a submetterem-se á vaccinação e á revaccinação. Art. 209. As pessôas que
não quizerem acceitar as medidas prophylaticas constantes do artigo antecedente serão recolhidas, em
observação, a um edificio apropriado, durante doze dias, correndo as despezas do estadia por conta
das pessôas isoladas, pelas quaes ficará responsavel o chefe da familia ou quem suas vezes fizer,
depositando este a somma correspondente á estadia das pessôas na casa de observação”. Devido ao
recrudescimento dos casos de varíola ao longo do ano de 1904, foi aprovada a Lei 1.261, de 31 de
outubro de 1904, logo depois revogada em decorrência da Revolta da Vacina (PAULA, Rodrigo

3
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dessas providências, tidas como profiláticas, foi tachada de “despotismo
sanitário” pelos críticos da vacina e por aqueles que faziam oposição ao
Governo, os quais passaram a desencadear verdadeiro “terrorismo
ideológico”, espalhando que o imunizante causava “inúmeros perigos
para a saúde, tais como convulsões, diarreias, gangrenas, otites, difteria,
sífilis, epilepsia, meningite, tuberculose”, segundo anota o historiador
José Murilo de Carvalho.4
Embora muitas justificativas tenham sido apresentadas para a
Revolta da Vacina, a sua explicação mais óbvia reside na repulsa
generalizada à obrigatoriedade da imunização, tal como levada a efeito,
especialmente mediante a invasão das casas e o internamento dos
recalcitrantes.5 Lembro que, já naquele tempo, tal como ocorre agora, o
Supremo Tribunal Federal foi instado a entrar no debate, ao conceder
ordem de habeas corpus preventivo em favor de Manoel Fortunato de
Araújo Costa para afastar ameaça de constrangimento ilegal representada
pela intimação de inspetor sanitário para ingressar em sua residência e
proceder a uma desinfecção. A Corte considerou inconstitucional a
disposição regulamentar que facultava “às autoridades sanitárias
penetrar, até com o auxílio da força pública, em casa de particular para
levar a efeito operações de expurgo” (RHC 2.244/DF, Redator para
Acórdão Ministro Manoel Murtinho, DJ 31.1.1905).
O citado Murilo de Carvalho, após constatar que a rejeição à
obrigatoriedade da vacina e o repúdio às ações repressivas provocaram
uma redução drástica no número de pessoas vacinadas, nos meses
subsequentes à adoção das medidas governamentais, debita o fenômeno
ao caráter moralista empregado na campanha antivacina, cujo mote
central foi a ideia segundo a qual a invasão das casas por ficais sanitários
representava uma ofensa aos respectivos chefes de família. Nas palavras
Francisco de. Estado de emergencia na saude publica. São Paulo: Editora Fórum, 2017, p. 135.
4

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Republica que nao foi.
Sao Paulo: Cia. das Letras, 1987, p. 98.

5

Idem, p. 130.

4
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do autor:
“Ao decretar a obrigatoriedade da vacina pela forma como
o fizera, o governo violava o domínio sagrado da liberdade
individual e da honra pessoal. [...] A Revolta da Vacina
permanece como exemplo quase único na história do país de
movimento popular de êxito baseado na defesa do direito dos
cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo.
Mesmo que a vitória não tenha sido traduzida em mudanças
políticas imediatas além da interrupção da vacinação, ela
certamente deixou entre os que dela participaram um
sentimento profundo de orgulho e de autoestima, passo
importante na formação da cidadania.”6

Recordar esses eventos do passado, bem como o vetusto acórdão
proferido no RHC 2.244/DF, não tem apenas o escopo de reforçar as
premissas sobre as quais se pauta este voto, mas serve também como um
alerta, porque, segundo a célebre frase de um polêmico filósofo alemão
do século XIX, “todos os fatos e personagens de grande importância na
história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes: [...] a primeira
como tragédia, a segunda como farsa”. Em alguma medida, os receios e
inconformismos veiculados naquele momento histórico também se
manifestam nos dias atuais.
Valores fundamentais em jogo
Atualmente, não pairam dúvidas acerca do alcance de duas
garantias essenciais asseguradas às pessoas: a intangibilidade do corpo
humano e a inviolabilidade do domicílio. Tais franquias, bem
sopesadas, por si sós, já excluem, completamente, a possibilidade de
que alguém possa ser compelido a tomar uma vacina à força, contra a
sua vontade, manu militari, no jargão jurídico. Isso porque elas decorrem,
assim como outros direitos e liberdades fundamentais, do necessário e
incontornável respeito à dignidade humana, que constitui um dos
6

Idem, pp. 136-139.

5
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fundamentos da República Federativa do Brasil, a teor do art. 1º, III, da
Constituição de 1988.
A dignidade humana, segundo ensina José Afonso da Silva: “[...] não
é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem
política, social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo,
porque está na base de toda a vida nacional”. 7 Ainda na lição do
renomado mestre, a Lei Fundamental da Alemanha foi o primeiro
ordenamento jurídico a abrigar tal postulado como valor basilar. Isso
porque a ordem jurídica pretérita, por ela derrogada, deu ensejo a que
fossem perpetrados gravíssimos delitos contra a humanidade, sob o
pretexto de atender a razões de Estado.
No caso brasileiro, os conhecidos abusos e crimes cometidos contra
cidadãos e estrangeiros durante o regime de exceção, que durou
aproximadamente 21 anos, a saber, de 1964 a 1985, ensejaram a inclusão
do valor dignidade humana logo no artigo vestibular da denominada
“Constituição-Cidadã” como um dos pilares de nosso regime republicano
e democrático que ela institui e consagra.
De acordo com o Ministro Alexandre de Moraes, que enfrentou a
temática em sede acadêmica:
“A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e
moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e
que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais
pessoas, que constituindo-se um mínimo invulnerável que
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres
7

DA SILVA, José Afonso. A dignidade da pessoa humana com valor supremo da democracia.
Revista de Direito Administrativo v. 212 (1998), p. 92.

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 19 de 222

ADI 6586 / DF
humanos. O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à
imagem, dentre outros, aparecem como consequência imediata
da consagração da dignidade da pessoa humana como
fundamento da República Federativa do Brasil.” (grifei)8

Da mesma forma, “Portugal é uma República soberana baseada na
dignidade da pessoa humana”, segundo consta do art. 1º de sua Carta
Política, surgida da “Revolução dos Cravos” de 1974, que colocou fim à
autocracia salazarista. Na precisa síntese do jurista lusitano Gomes
Canotilho:
“Perante as experiências históricas de aniquilação do ser
humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo,
polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade da pessoa humana
como base da República significa, sem transcendências ou
metafísicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do
indivíduo como limite e fundamento do domínio político da
República.” (grifei)9

Com efeito, a partir das incontáveis barbáries cometidas em nome do
Estado, em especial no século passado, indelevelmente tisnado por dois
terríveis conflitos mundiais, que resultaram em dezenas de milhões de
pessoas mortas, feridas, mutiladas e desenraizadas de seus locais de
origem, a comunidade internacional encetou um esforço hercúleo para
elevar o princípio da dignidade humana à estatura de um paradigma
universal a ser observado por todos os países civilizados. 10 O Preâmbulo
da Carta da Organização das Nações Unidas, adotada em 26 de junho de
1945, nessa linha, significativamente anuncia que os povos congregados
8

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: Teoria Geral. Comentários aos
arts. 1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e jurisprudência. 10.ed. São
Paulo: Atlas, 2013, p. 48.

9

CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.
7. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 225.

10

Confira-se: SOHN, Louis B. e BUERGENTAL, Thomas. International Protection of Human
Rights. New York: Bobbd-Merryll, s.d., p. 505 e segs.

7
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 20 de 222

ADI 6586 / DF
em torno da criação dessa nova entidade, “resolvidos a preservar as
gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço
da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar
a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser
humano [...]”, decidiram conjugar seus esforços para a “consecução
desses objetivos”.11
Assim, passou-se a compreender a dignidade humana como um
verdadeiro sobreprincípio, concebido para inspirar a convivência
pacífica e civilizada entre as pessoas de todo o mundo e, mais
precisamente, para impor limites à atuação do Estado e de seus agentes,
cujo alcance apresenta inequívocos reflexos na discussão da temática aqui
tratada. É que, como assinala o Ministro Gilmar Mendes, em trabalho
doutrinário, “a dignidade da pessoa humana, porque sobreposta a todos
os bens, valores ou princípios, em nenhuma hipótese é suscetível de
confrontar-se com eles, mas tão-somente consigo mesma” (grifei).12
E, para dar concreção ao mencionado valor, anoto que o direito
internacional e a nossa Constituição desdobram-no, particularmente, no
direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, à intimidade e à
vida privada, vedando, ainda, a tortura e o tratamento desumano ou
degradante (art. 5º, caput, III e X, da CF). De fato, inúmeros tratados
internacionais, dos quais o Brasil é signatário, estabelecem os parâmetros
jurídicos e mesmo éticos que precisam ser levados em consideração no
debate acerca dos limites da obrigatoriedade da vacinação, a exemplo do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado pelo
Decreto 592/1992, que garante o quanto segue:
“Art. 7º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas
11

Sobre a importância da Carta da ONU, veja-se: LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo.
Proteção dos Direitos Humanos na Ordem Interna e Internacional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.
82-84.

12

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 2. ed.. São Paulo: Editora
Saraiva, 2008, p 151.

8
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ou tratamentos cruéis ou degradantes, em todas as suas formas.
Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre
consentimento a experiências médicas ou científicas” (grifei).

O direito à incolumidade física também é assegurado pelo Pacto de
San José da Costa Rica, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, por
força do Decreto 678/1992, cujo art. 5º, 1, consigna que “toda pessoa tem
direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral”
(grifei).
Especificamente no âmbito da biomedicina, a reverência à
integridade física, psíquica e moral das pessoas tem sido objeto de
particular atenção por parte da comunidade internacional, com foco nos
procedimentos médicos e experimentos científicos, desenvolvendo-se o
conceito do “livre convencimento informado”. No âmbito europeu, a
Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do
Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina, a qual reflete o
que há de mais avançado na doutrina sobre ao assunto, estabelece,
naquilo que interessa à discussão ora travada, o seguinte:
“Artigo 1.º Objeto e finalidade
As Partes na presente Convenção protegem o ser humano
na sua dignidade e na sua identidade e garantem a toda a
pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e
pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais face às
aplicações da biologia e da medicina.
[...]
Artigo 2.º - Primado do ser humano
O interesse e o bem-estar do ser humano devem
prevalecer sobre o interesse único da sociedade ou da ciência.
Artigo 3.º - Acesso equitativo aos cuidados de saúde
As Partes tomam, tendo em conta as necessidades de
saúde e os recursos disponíveis, as medidas adequadas com
vista a assegurar, sob a sua jurisdição, um acesso equitativo aos
cuidados de saúde de qualidade apropriada.

9
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Artigo 5.º - Consentimento
Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser
efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu
consentimento livre e esclarecido.
Esta pessoa deve receber previamente a informação
adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção,
bem como às suas consequências e riscos.
A pessoa em questão pode, em qualquer momento,
revogar livremente o seu consentimento” (grifei).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem se
revelado enfática na defesa da intangibilidade do corpo das pessoas,
decorrente da dignidade com que devem ser tratados todos os seres
humanos. Constitui importante precedente, nesse sentido, o julgamento
que culminou na proibição de exame de DNA compulsório, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXAME DNA –
CONDUÇÃO DO RÉU ‘DEBAIXO DE VARA’. Discrepa, a mais
não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas
- preservação da dignidade humana, da intimidade, da
intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da
inexecução específica e direta de obrigação de fazer provimento judicial que, em ação civil de investigação de
paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser
conduzido ao laboratório, ‘debaixo de vara’, para coleta de
matéria indispensável à feitura de exame de DNA. A recusa
resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a
dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao
deslinde de questões ligadas à prova dos fatos” (HC 71.3734/RS, Redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, grifei).

Lembro, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs
395/DF e 444/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou
inconstitucional a condução coercitiva de suspeitos indiciados ou
10
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acusados para interrogatório e outros atos processuais, julgado do qual se
destaca o quanto segue:
“A condução coercitiva representa restrição temporária
da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia
por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento
normalmente aplicado a pessoas inocentes. [...] O indivíduo
deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado
de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos
iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado,
consequentemente, contraria a dignidade humana” (grifei)

Seguindo a mesma ratio decidendi, qual seja, a afirmação de que as
pessoas não podem sofrer qualquer violência física ou constrangimento
corporal por parte do Estado e de seus representantes, o STF editou a
Súmula Vinculante 11, com o seguinte teor:
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e
de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Tal verbete foi editado a partir do julgamento do HC 91.952/SP, no
qual o relator, Ministro Marco Aurélio, assentou:
“É certo que foi submetida ao veredicto dos jurados
pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas
que merecia tratamento devido aos humanos, aos que vivem
em um Estado Democrático de Direito. [...] Ora, estes preceitos
- a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros
residentes no País - repousam no inafastável tratamento
humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada

11
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a dignidade” (grifei).

Dos dispositivos constitucionais e precedentes acima citados, forçoso
é concluir que a obrigatoriedade a que se refere a legislação sanitária
brasileira quanto a determinadas vacinas não pode contemplar
quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência
direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo
humano, bem como das demais garantias antes mencionadas. Em outras
palavras, afigura-se flagrantemente inconstitucional toda determinação
legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a
vacinação forçada das pessoas, quer dizer, sem o seu expresso
consentimento.
Disciplina legal e infralegal
Aprofundando o exame do tema, observo que a Lei 13.979/2020 não
prevê em nenhum de seus dispositivos a vacinação forçada. Não consta
sequer que tal medida tenha sido cogitada pelo legislador. Esse
esclarecimento é necessário para pontuar, desde logo, que o mencionado
diploma legal não estabeleceu qualquer consequência para o eventual
descumprimento da imunização compulsória, limitando-se a consignar,
no art. 3º, § 4º, que as “pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em lei”.
Interessantemente, o autor da ADI 6.587/DF não impugna a
vacinação compulsória prevista em outras leis ou atos infralegais (vg, Lei
6.259/1975, arts. 3º e 5º; Lei 8.069/1990, art. 14, § 1º; Portaria 597/2004, do
Ministério da Saúde) restringindo-se a arguir a inconstitucionalidade da
imunização obrigatória para o enfrentamento da Covid-19.
Dito isso, ao iniciar a análise da existência de possível mácula de
inconstitucionalidade veiculada nestas ações diretas, anoto que a Lei
13.979/2020, nos distintos parágrafos do art. 3º, cuidou de estabelecer
12
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 25 de 222

ADI 6586 / DF
limites bem definidos à vacinação compulsória, em consonância, diga-se,
com as regras estabelecidas no direito interno e internacional, conforme
se vê abaixo:
“§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão
ser determinadas com base em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas
previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre
o seu estado de saúde e a assistência à família conforme
regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e
às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o
Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do
Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 Anexo ao
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020” (grifei).

Disso decorre que as autoridades públicas quando forem dispensar
as vacinas contra a Covid-19, depois de aprovadas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, 13 não só deverão observar escrupuloso
respeito à intangibilidade do corpo humano, nos termos acima afirmados,
como também as demais cautelas estabelecidas na própria Lei
13.979/2020, além de outras adiante explicitadas.
Por tais razões não vejo, a priori, nenhuma inconstitucionalidade no
dispositivo legal impugnado nas presentes ações, a exigir sua retirada do
ordenamento jurídico, sobretudo quando considerado em abstrato. Não
se pode excluir, todavia, a possibilidade de surgirem situações nas quais o
Texto Magno venha a ser vulnerado, especialmente no momento em que
o Poder Público decidir colocar em prática a “determinação de realização
13

Art. 12 da Lei 6.360/1976.

13
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compulsória” da “vacinação e outras medidas profiláticas” (art. 3º, III, d).
Sim, porque que as ações das autoridades sanitárias, nesse campo,
podem suscitar possíveis conflitos entre direitos ligados à liberdade
individual e aqueles relacionados à saúde coletiva. Esses conflitos,
embora não sejam novos, revestem-se agora de uma roupagem original,
diante dos inusitados desafios surgidos no enfrentamento da pandemia
desencadeada pela Covid-19.
Recordo que, no Brasil, o marco legal da vacinação obrigatória foi
institucionalizado pela Lei 6.259/1975, regulamentada pelo Decreto
78.231/1976, diplomas normativos que detalharam a forma como o
Programa Nacional de Imunizações seria implementado no País. Dentre
outras disposições, o Regulamento estabeleceu que é “dever de todo o
cidadão submeter-se e os menores dos quais tenha a guarda ou
responsabilidade, à vacinação obrigatória”, ficando dela dispensadas
apenas as pessoas que apresentassem atestado médico de contraindicação
explícita (art. 29 e parágrafo único). Em complemento, o Ministério da
Saúde, por intermédio da Portaria 597/2004, que instituiu os calendários
de vacinação em todo o território nacional, definiu como se daria, na
prática, a compulsoriedade das imunizações neles previstas. Confira-se:
“Art. 4º O cumprimento da obrigatoriedade das
vacinações será comprovado por meio de atestado de
vacinação a ser emitido pelos serviços públicos de saúde ou por
médicos em exercício de atividades privadas, devidamente
credenciadas pela autoridade de saúde competente [...]
Art. 5º Deverá ser concedido prazo de 60 (sessenta) dias
para apresentação do atestado de vacinação, nos casos em que
ocorrer a inexistência deste ou quando forem apresentados de
forma desatualizada.
§ 1º Para efeito de pagamento de salário-família será
exigida do segurado a apresentação dos atestados de
vacinação obrigatórias estabelecidas nos Anexos I, II e III desta

14
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Portaria.
§ 2º Para efeito de matrícula em creches, pré-escola,
ensino fundamental, ensino médio e universidade o
comprovante de vacinação deverá ser obrigatório, atualizado
de acordo com o calendário e faixa etária estabelecidos nos
Anexos I, II e III desta Portaria.
§ 3º Para efeito de Alistamento Militar será obrigatória
apresentação de comprovante de vacinação atualizado.
§ 4º Para efeito de recebimento de benefícios sociais
concedidos pelo Governo, deverá ser apresentado
comprovante de vacinação, atualizado de acordo com o
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I, II e III desta
Portaria.
§ 5º Para efeito de contratação trabalhista, as instituições
públicas e privadas deverão exigir a apresentação do
comprovante de vacinação, atualizado de acordo com o
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I, II e III desta
Portaria”.

Como se constata, a obrigatoriedade da vacinação, mencionada nos
textos normativos supra, não contempla a imunização forçada,
porquanto é levada a efeito por meio de sanções indiretas,
consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de
determinadas atividades ou à frequência de certos locais. No entanto, de
forma diversa, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990)
prevê a obrigatoriedade da “vacinação de crianças nos casos
recomendados pelas autoridades”, estabelecendo penas pecuniárias
àqueles que, dolosa ou culposamente, descumprirem “os deveres
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda” dos
menores (arts. 14, § 1º e 249). Há, também, outros encargos específicos
previstos em atos infralegais, vg na Portaria 1.986/2001, do Ministério da
Saúde, que abrangem algumas categorias profissionais, como
trabalhadores das áreas portuárias e aeroportuárias ou tripulantes e
pessoal dos meios de transportes.

15
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Ressalto, ainda, que constitui crime, segundo o art. 269 do Código
Penal “infringir determinação do poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa”. Entretanto, segundo a
doutrina, a aplicação desse preceito encontra limitações, eis que, “em face
dos princípios da proporcionalidade e ofensividade, [...] para a
caracterização deste crime exige-se prova do perigo concreto, não
bastando, pois a simples infração”.14
Diante desse quadro, penso que, a rigor, a previsão de vacinação
compulsória contra a Covid-19, determinada na Lei 13.979/2020, não seria
sequer necessária, porquanto a legislação sanitária, em particular a Lei
6.259/1975 (arts. 3º e 5º), já contempla a possibilidade da imunização com
caráter obrigatório. De toda a sorte, entendo que o mais recente diploma
normativo, embora não traga nenhuma inovação nessa matéria,
representa um reforço às regras sanitárias preexistentes, diante dos
inusitados desafios colocados pela pandemia.
Importância da vacinação obrigatória
É consenso, atualmente, entre as autoridades sanitárias, que a
vacinação em massa da população constitui uma intervenção preventiva,
apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e
provocar imunidade de rebanho, fazendo com que os indivíduos
tornados imunes protejam indiretamente os não imunizados. 15 Com tal
providência, reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no
ambiente e, por consequência, protege-se a coletividade, notadamente os
mais vulneráveis.16 A legitimação tecnológica e científica dos imunizantes
contribuiu para o seu emprego generalizado e intensivo em diversos
países, pois os programas de vacinação são considerados a segunda
14

DELMANTO, Celso et al. 7. ed. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.
681.

15

16

BARBIERI, Carolina Luisa Alves; COUTO, Márcia Thereza e AITH, Fernando Mussa
Abujamra. A (não) vacinação infantil entre a cultura e a lei: os significados atribuídos por casais de
camadas médias de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública [on-line]. 2017, vol.33, n.2, p. 2.
Idem, ibidem.
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intervenção de saúde mais efetiva hoje existente, figurando o saneamento
básico na primeira posição.17
Alcançar a imunidade de rebanho mostra-se deveras relevante,
sobretudo para pessoas que, por razões de saúde, não podem ser
imunizadas, dentre estas as crianças que ainda não atingiram a idade
própria ou indivíduos cujo sistema imunológico não responde bem às
vacinas.18 Por isso, a saúde coletiva não pode ser prejudicada por
pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando
que, ainda assim, serão beneficiárias da imunidade de rebanho.19
Os sintomas decorrentes da contaminação pelo vírus da Covid-19,
assim como de outra virose semelhante, a influenza, são particularmente
sérios, podendo revelar-se fatais, sobretudo para as pessoas idosas.20
Aproximadamente 90% dos óbitos decorrentes da influenza ocorrem em
indivíduos com mais de 65 anos de idade, cujo sistema imune
enfraquecido é mais propenso a complicações decorrentes da doença tais como a pneumonia -, além de apresentarem uma resposta insuficiente
do organismo à vacina, contribuindo para que os idosos, mesmo
imunizados, sejam mais suscetíveis à morte em decorrência da contração
desse vírus.21
É certo que a imunidade de rebanho talvez possa ser alcançada
independentemente da vacinação obrigatória, a depender do número
resultante da soma de pessoas imunes, em razão de prévia infecção, com
aqueles que aderiram voluntariamente à imunização. Não obstante exista,
em tese, essa possibilidade, entendo que, ainda assim, há fundamentos
17

BALL, Leslie K., EVANS, Geoffrey, e BOSTROM, Ann. Risky Business: Challenges in
Vaccine Risk Communication. Pediatrics 101, n. 3, 1998, p.453.

18
19
20
21

VAN DEN HOVEN, Mariëtte, Why One Should Do One’s Bit: Thinking about Free Riding
in the Context of Public Health Ethics, Public Health Ethics, v. 5, n. 2, 2012. pp. 154–160.
Idem, ibidem.
BAMBERY, Ben et al, Influenza Vaccination Strategies Should Target Children, Public
Health Ethics, v. 11, n. 2, 2018. pp. 221–234.
Idem, ibidem.
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constitucionais relevantes para sustentar a compulsoriedade da
vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que pode contribuir
significativamente para a imunidade de rebanho ou, até mesmo, acelerála, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger,
em especial, os mais vulneráveis.
Aqui, vale rememorar que, dentre os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, listados art. 3º da Constituição, sobressai
o propósito de construir uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de
promover o bem de todos. Essa é a razão pela qual se admite que o
Estado, atendidos os pressupostos de segurança e eficácia das vacinas,
restrinja a autonomia individual das pessoas com o fito de cumprir o
dever de dar concreção ao direito social à saúde, previsto no art. 196 da
Lei Maior, fazendo-o por meio de “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”. O art. 197, ademais, preconiza que são “de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle”.
Para o já mencionado José Afonso da Silva, tal
“dever se cumpre pelas prestações de saúde, que, por sua
vez, se concretizam mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos –
políticas essas, que, por seu turno, se efetivam pela execução de
ações e serviços de saúde, não apenas visando à cura de
doenças”.22

Na mesma linha são as observações de Kildare Gonçalves Carvalho,
para quem o direito à saúde não se resume apenas à medicina curativa,
mas inclui a medicina preventiva, a qual exige a execução de uma
22

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 768, grifei.

18
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 31 de 222

ADI 6586 / DF
política social e econômica adequada, que esclareça e eduque a
população, além de promover a “higiene, saneamento básico, condições
dignas de moradia e de trabalho, lazer, alimentação saudável na
quantidade necessária, campanhas de vacinação, dentre outras ações”
(grifei).23
É nesse contexto, amplificado pela magnitude da pandemia
decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação
fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis
governamentais, sobretudo mediante a implementação de programas
universais de vacinação, pois, como adverte o professor da Universidade
de São Paulo antes referido, “o direito é garantido por aquelas políticas
indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão
inconstitucional”(grifei).24
Nesse passo, cumpre lembrar que o Preâmbulo, datado do já
longínquo ano 1946, da Constituição da Organização Mundial de Saúde OMS, agência internacional pertencente à Organização das Nações
Unidas, integrada pelo Brasil, traz à lume um generoso conceito de saúde,
enquanto bem coletivo e dever do Estado. 25 Nesse sentido, Sueli Gandolfi
Dallari e Vital Serrano Nunes Júnior, assinalam que
“[...] o bem-estar do indivíduo supõe aspectos sanitários,
ambientais e comunitários que só podem ser concebidos a
partir de uma perspectiva coletiva, donde resulta que uma
concepção jurídica de saúde há de envolver não só direitos,
mas também deveres, e não só por parte dos Estados, mas
também das pessoas e da sociedade” (grifei).26
23

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional 13. ed., Belo Horizonte: Del Rey,
2007, p. 1.167.

24
25

SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 768, grifei.
Íntegra em inglês disponível em: <https://www.who.int/about/who-we-re/constitution>.
Acesso: nov.2020.

26

DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo:
Verbatim, 2010, p. 9.
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Essa noção encontra amparo também no art. 12 do Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
internalizado pelo Decreto 591/1992, que assim dispõe:
“1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível
possível de saúde física e mental.
2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto
deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse
direito incluirão as medidas que se façam necessárias para
assegurar:
a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade
infantil, bem como o desenvolvimento é das crianças;
b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho
e do meio ambiente;
c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas,
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas
doenças;
d) A criação de condições que assegurem a todos
assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade”
(grifei).

Resta claro, portanto, que configura obrigação do Estado brasileiro
proporcionar a toda a população interessada o acesso à vacina para
prevenção da Covid-19, devendo comprometer-se com a sua gratuidade e
universalização, para os grupos indicados, assim que houver
comprovação científica acerca de respectiva eficácia e segurança.
Cumpre-lhe, ademais, atentar para outras recomendações da
Organização Mundial de Saúde, notadamente aquelas decorrentes do
disposto no art. 18, 1, e anexo 6 do Regulamento Sanitário Internacional,
aprovado pelo recente Decreto 10.212/2020.
Dever de sopesar, motivar e informar
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No caso específico da Covid-19, não se poderia mesmo descartar a
ocorrência de reações desfavoráveis à imunização obrigatória, não só
diante da intensa politização que envolveu - e ainda envolve - o
enfrentamento da pandemia, como também porque não são conhecidos
os efeitos de longo prazo das vacinas que estão sendo desenvolvidas para
a prevenção da doença.
Por isso, campanhas de conscientização e divulgação, para estimular
o consentimento informado da população, podem revelar-se eficazes para
“conquistar corações e mentes”, sobretudo em tempos de intensa
desinformação como os que vivemos. Nessa linha, vale assentar que o
próprio sucesso da imunização, uma vez desencadeada, tal como tem
ocorrido com as demais vacinas, poderá reforçar a sua credibilidade
social. Por oportuno, lembro que, no Brasil, outras estratégias alternativas
de mobilização em massa da população já foram empregadas com êxito,
notadamente quando da erradicação da varíola, permitindo o
desenvolvimento de uma verdadeira “cultura de imunização” entre nós. 27
A decisão política sobre a obrigatoriedade da vacinação deve,
27

Confira-se HOCHMAN, Gilberto. Vacinação, varíola e uma cultura da imunização no Brasil.
Ciência. Saúde coletiva [on-line]. 2011, vol.16, n.2, p. 382. Para o autor:
“[...] a estratégia
para vacinação em massa nas áreas urbanas, ou com significativa concentração de pessoas, foi a de
mobilização da população para grandes encontros em lugares públicos, que marcavam a chegada dos
vacinadores e o início da vacinação. Os líderes políticos locais foram envolvidos no processo de
mobilização e convocação da população e se tornavam aliados dos coordenadores estaduais da CEV.
Festas populares, romarias, encontros religiosos, feiras, manifestações artísticas populares, quartéis,
escolas públicas, paradas de ônibus e grandes empresas foram locais utilizados para vacinação em
massa. As equipes deveriam estar preparadas para estender a vacinação até a noite para dar conta de
todos os que compareciam. Fazia parte dessa estratégia explícita e deliberada de vacinação em lugares
públicos tanto o treinamento de novos vacinadores como seu efeito demonstração para a população e
autoridades. Tudo isso potencializado pela presença da imprensa. Fosse qualquer o método e
estratégia de vacinação, considerava-se imprescindível obter suficiente motivação da comunidade,
trabalhando seus líderes naturais e utilizando meios de divulgação e demonstração adequados ao nível
educacional das referidas comunidades. A convocação era feita pelos jornais, alto-falantes, cartazes e
filmes nas escolas. O efeito demonstração se fazia também com a vacinação em público de
autoridades, líderes políticos, artistas e esportistas, o que tinha repercussão na imprensa e na
população convocada a se vacinar voluntariamente. Essa inovação foi reproduzida depois nos ‘Dias
Nacionais de Vacinação’ utilizados para a campanha antipoliomielite no Brasil”.
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obviamente, levar em consideração os consensos científicos, a segurança e
eficácia das vacinas, a possibilidade de uma distribuição universal, os
possíveis efeitos colaterais, sobretudo aqueles que possam implicar risco
de vida, além de outras ponderações da alçada do administrador público.
Esse sopesamento é especialmente relevante porque existem
preocupações legítimas com o ritmo acelerado com que as vacinas contra
a Covid-19 vem sendo desenvolvidas e testadas.28
A decisão deve ainda levar em consideração, por mandamento legal
expresso, as evidências científicas e as análises sobre as informações
estratégicas em saúde, conforme consta do art. 3º, § 1º, da Lei 13.979/2020,
a respeito de cuja constitucionalidade já tive oportunidade de me
debruçar no julgamento da ADI 6.343-MC-Ref, de relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, afirmei que “nada é mais
razoável e harmônico com o que consta na Constituição do que as
decisões sejam tomadas com base em evidências científicas e em análises
sobre as informações estratégicas em saúde”. Aliás, as mesmas diretrizes
serão úteis na definição dos grupos prioritários para recebimento da
vacina.
Reputo oportuno, ainda, ressaltar o recente acordão prolatado pelo
Plenário do STF no julgamento conjunto das ADIs 6.421-MC/DF, 6.422MC, 6.424-MC, 6.425-MC, 6.427- MC, 6.428-MC e 6.431-MC, todas de
relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual esta Suprema Corte
assentou que “decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à
saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios
científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades
internacional e nacionalmente reconhecidas”. Esses, com efeito,
constituem parâmetros mínimos que devem guiar o Poder Público na
decisão de implementar eventual obrigatoriedade de imunização, se e
quando a vacina estiver disponível.
28

SAVULESCU, Julian. Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?. Journal
of Medical Ethics, 2020, p. 2.
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Requisitos das medidas governamentais
A compulsoriedade da imunização não é, contudo, como muitos
pensam, a medida mais restritiva de direitos para o combate do novo
coronavírus. Na verdade, ela pode acarretar menos restrições de direitos
do que outras medidas mais drásticas, a exemplo do isolamento social.
Sim, porque as medidas alternativas tendem a limitar outros direitos
individuais, relacionados, por exemplo, à liberdade de ir e vir ou de
reunião, dentre outros, que têm o potencial de gerar efeitos negativos
para as atividades públicas e privadas, afetando, em especial, a economia.
Ademais, como ponderam Wang, Moribe e Arruda, a ausência ou a
insuficiência de intervenção estatal na tutela e promoção de saúde
coletiva também provocam indevida restrição de direitos. 29
Feitas tais considerações, volto a assentar que, sob o ângulo
estritamente constitucional, a previsão de vacinação obrigatória, excluída
a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as
medidas a que se sujeitam os refratários observem, em primeiro lugar, os
critérios que constam da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos
incisos I, II, e II do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à
assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à
dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
pessoas.” E, como não poderia deixar de ser, assim como ocorre com os
atos administrativos em geral, precisam respeitar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A razoabilidade, equivale ao emprego de “critérios aceitáveis do
ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal das pessoas
equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da
29

Folha de São Paulo: Daniel Wei Liang Wang, Gabriela Moribe e Ana Luiza Arruda. Vacina
obrigatória contra Covid pode ser a medida com menos restrição de direitos. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/10/vacina-obrigatoria-contra-covid-pode-ser-amedida-com-menos-restricao-de-direitos.shtml>. Acesso em: out. 2020.
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competência exercida”, ao passo que a proporcionalidade exige que
aquela seja exercida “na extensão e intensidade” correspondente ao
estrito cumprimento da finalidade pública à qual esteja atrelada. 30 Esse
último princípio, em sentido estrito, “exige a comparação entre a
importância da realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos
fundamentais”,31 significando, em última análise, a proibição de excesso
(Übermassverbot, na literatura jurídica alemã).
Essas medidas destinadas a colocar em prática a vacinação
compulsória, evidentemente, não são de fácil equacionamento, porquanto
envolvem divergências religiosas e filosóficas, bem assim questões
práticas, como as relativas ao desenho de um eventual sistema de
autoexclusão32 ou à disponibilização generalizada de testagens e possíveis
isenções para as pessoas que já receberam um diagnóstico positivo para a
Covid-19, a depender da duração da imunidade adquirida.
Em suma, ainda que a vacinação não seja forçada, a imunização
compulsória jamais poderá ostentar tal magnitude a ponto de ameaçar a
integridade física e moral dos recalcitrantes. Afinal, é perfeitamente
possível a adoção de uma política de saúde pública que dê ênfase na
educação e na informação, ao invés de optar pela imposição de restrições
ou sanções, como instrumento mais adequado para atingir os fins
pretendidos. De fato, diante dos riscos existentes, ou mesmo daqueles
simplesmente percebidos como tais pela população, 33 seria eticamente
30

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 111-113.

31

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.
2. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116.

32

Veja-se EHRENREICH, William. Toward a Twenty-First Century Jacobson v. Massachusetts.
Harv. L. Rev.
121 (2008): 1820-1838 . Segundo o autor, nos EUA, existem Estados que
adotam o sistema de obrigatoriedade de determinadas vacinas, mas preveem possibilidades amplas e
vagas de autoexclusão, a serem requeridas pelos pais pela internet.

33

Confira-se, vg CNN Brasil. “Vacinas são seguras, mas muitos não tomariam a contra Covid19; entenda”. Acessado nov. de 2020. https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/08/15/vacinas-saoseguras-mas-muita-gente-em-todo-o-mundo-diz-que-nao-tomaria-uma-con.
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discutível encarar a obrigatoriedade como a primeira opção
governamental para lograr a imunização da população ou, pelo menos,
de sua maior parte.34
Papel da União e dos entes federados
O dever irrenunciável do Estado brasileiro de zelar pela saúde de
todos aqueles sob sua jurisdição apresenta uma dimensão objetiva e
institucional que se revela, no plano administrativo, pelo Sistema Único
de Saúde - SUS, concebido como uma rede regionalizada e hierarquizada
de ações e serviços públicos, qualificada pela descentralização, pelo
atendimento integral e pela participação da comunidade em sua gestão e
controle (art. 198, I, II e III, da CF).
Ao SUS compete, dentre outras atribuições, “controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e
participar
da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos”, assim como
“executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as
de saúde do trabalhador” (art. 200, I e II, da CF).
Tal sistema é compatível com o nosso “federalismo cooperativo” ou
“federalismo de integração”, adotado pelos constituintes de 1988, no qual
“se registra um entrelaçamento de competências e atribuições dos
diferentes níveis governamentais”,35 que encontra expressão, no
concernente à temática aqui tratada, na competência concorrente
partilhada pela União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a
“proteção e defesa da saúde” (art. 24, XII, da CF), bem assim na
34
Incentivos atraentes vêm sendo estudados pela comunidade científica, especialmente a respeito
da disponibilização de incentivos financeiros ou comportamentais, Veja-se sobre o assunto SAVULESCU,
Julian. Good Reasons to Vaccinate: Mandatory or Payment for Risk?. Journal of Medical Ethics, 9 de
novembro de 2020.
35

LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da Intervenção
Federal no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 23.
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competência comum a todos eles e também aos Municípios de “cuidar da
saúde e assistência pública” (art. 23, II, da CF).
Esse compartilhamento de competências entre os entes federados na
área da saúde, por óbvio, não exime a União de exercer aquilo que a
doutrina denomina de “competência de cooperação” (grifei),36
traduzida na obrigação constitucional de “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações” (art. 21, XVIII, CF, grifei).
Ora, logo depois do reconhecimento pela OMS, em 11/3/2020, 37 de
que o mundo passava por uma pandemia desencadeada pela
disseminação incontrolada do novo coronavírus, o Congresso Nacional
editou o Decreto Legislativo 6/2020, no qual reconheceu a ocorrência de
calamidade pública, com efeito até 31/12/2020, nos termos - sublinhe-se da Mensagem 93/2020 encaminhada pelo Presidente da República ao
Legislativo.
Visto isso, assento que o principal papel da União no combate à
pandemia encontra-se delineado no mencionado art. 21, XVIII, da
Constituição, o qual corresponde à magna e indeclinável tarefa de
planejar e promover, em caráter permanente, ou seja, constantemente e
sem solução de continuidade, a defesa de todos os brasileiros e
estrangeiros residentes no País - ou mesmo outros que nele se encontrem
de passagem -, contra as calamidades públicas.
E quando o referido dispositivo é lido em conjunto com o precitado
art. 198 do Texto Magno, percebe-se que compete à União assumir a
coordenação das atividades do setor, incumbindo-lhe, em especial,
“executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em
36

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Op. cit., p. 774.

37

Disponível

em:

<https://www.paho.org/bra/index.php?

option=com_content&view=article&id=6120: oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-comopandemia&Itemid=812>. Acesso em: nov. 2020.
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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” (grifei), conforme estabelece o disposto no art. 16, III, a, e
parágrafo único, da Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).38
De outro lado, a já referida Lei 6.259/1975 39 estabelece que cabe ao
Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de
Imunizações – PNI, com a definição das vacinações, inclusive as de
caráter obrigatório (art. 3°, caput), prescrevendo, ainda, que aquela Pasta
coordenará e apoiará tal atividade - técnica, material e financeiramente em âmbito nacional e regional, cuja responsabilidade cabe às Secretarias
de Saúde das unidades federadas (art. 4°, caput e § 1°). Ademais, consigna
que “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” (art. 4°, § 2°, grifei).
Não obstante, ressalto que o fato de o Ministério da Saúde coordenar
o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do
calendário nacional de vacinação não exclui a competência dos Estados,
Municípios, e do Distrito Federal para adaptá-los às peculiaridades locais,
no típico exercício da competência comum para “cuidar da saúde e
assistência pública” (art. 23, II, da CF).
Na prática, aliás, essa prerrogativa já vem sendo exercida pelos entes
federados, ainda que o sucesso de estratégias fragmentadas seja bastante
discutível.40 Na realidade, a iniciativa dos entes locais nada tem de
38

A Lei 8.080/1990 prevê, ainda, que estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução
de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a “formulação a política de medicamentos,
imunobiológicos e outro insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção” (art. 6°,
I, a e b, e VI).

39

“Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa
Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá
outras providências”.

40

Veja-se, a propósito, Sociedade Brasileira de Imunizações, Vacina dengue: A experiência
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excepcional, uma vez que determinadas moléstias podem ser endêmicas
na região de um Estado, Município, ou do Distrito Federal, verificandose, a propósito, que as medidas empreendidas em âmbito estadual
encontram arrimo no art. 6º da Lei 6.259/1975.
Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País
por inteiro, seja a inclusão de vacinas seguras e eficazes no Programa
Nacional de Imunizações, sob a coordenação da União, de forma a
atender toda a população, sem qualquer distinção, o certo é que, nos
diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o
Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação das
autoridades locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde
pública de importância internacional, em especial na hipótese de omissão
por parte do governo central.
Com efeito, conforme tive a oportunidade de afirmar em meu voto
na ADI 6.362/DF, a pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, que
em poucos meses infectou e vitimou dezenas de milhares de pessoas no
País e em todo o mundo, revelou, dentre outras coisas, as fraquezas e as
virtudes das diferentes formas de governança. Entre nós, serviu para
testar os limites do federalismo adotado pela Constituição de 1988. 41
Uma das principais virtudes dos Estados federais, inclusive do
nosso, consiste em que repousam sobre dois valores importantes. O
primeiro deles refere-se à inexistência de hierarquia entre os seus
integrantes, de modo a não permitir que se cogite da prevalência da
União sobre os Estados ou, destes, sobre os Municípios, consideradas as
competências que lhe são próprias. Já o segundo, consubstanciado no
princípio da subsidiariedade, significa, em palavras simples, o seguinte:
tudo aquilo que o ente menor puder fazer de forma mais célere,
pioneira do Paraná, Revista Imunizações, vol. 9, n. 3, 2016, pp. 6-8.
41

Confira-se meu artigo Covid-19 e Federalismo, publicado pela Folha de São Paulo em
22/4/2020

(Disponível

em:

<https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/covid-19-e-

federalismo.shtml>. Acesso em: jun.2020).
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econômica e eficaz não deve ser empreendido pelo ente maior.
Ora, partir do arcabouço constitucional acima descrito, é possível
concluir que a defesa da saúde compete a qualquer das unidades
federadas, seja por meio da edição de normas legais, seja mediante a
realização de ações administrativas, sem que, como regra, dependam da
autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito,
cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de
preservar.
Esse é precisamente o entendimento da mais abalizada doutrina.
Veja-se:
“[...] norma do art. 196 é perfeita, porque estabelece
explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de
um lado, se acham o direito que ela confere, pela cláusula ‘a
saúde é direito de todos’, assim como os sujeitos desse direito,
expressos pelo signo todos’, que é o signo de universalização,
mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros
residentes - aliás, a norma reforça esses sentidos ao prever o
acesso universal e igualitário às ações de e serviços de saúde -,
e, de outro lado, a obrigação correspondente, na cláusula ‘a
saúde é dever do Estado’, compreendendo aqui a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que podem
cumprir o dever diretamente ou por via de entidade da
Administração indireta” (grifei).42

Como se percebe, o federalismo cooperativo, antes mencionado,
longe de ser mera peça retórica, exige que os entes federativos se apoiem
mutuamente, deixando de lado eventuais divergências ideológicas ou
partidárias dos respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise
sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo
coronavírus. Bem por isso, os entes regionais e locais não podem ser
42

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 768.
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alijados do combate à Covid-19, notadamente porque estão investidos do
poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do alastramento incontido da
doença.
Em outros termos, a Constituição outorgou a todas as unidades
federadas a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela
a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar
vidas e garantir a higidez das pessoas ameaçadas ou acometidas pela
nova moléstia. No âmbito dessa autonomia insere-se, inclusive, a
importação e distribuição, em caráter excepcional e temporário, por
autoridades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de “quaisquer
materiais, medicamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância
sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no
combate à pandemia do coronavírus”, observadas as condições do art. 3º,
VIII e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, alterada pela Lei 14.006/2020. 43 Digo isso
43

Lei 13.979/2020:
“Art. 3º Para 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:
[...]
VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer
materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância
sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à
pandemia do coronavírus, desde que:
a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e
autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países:
1. Food and Drug Administration (FDA);
2. European Medicines Agency (EMA);
3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA);
4. National Medical Products Administration (NMPA);
[...]
§ 7º-A. A autorização de que trata o inciso VIII do caput deste artigo deverá ser concedida
pela Anvisa em até 72 (setenta e duas) horas após a submissão do pedido à Agência,
dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública direta ou
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apenas en passant, como reforço da argumentação, pois tal matéria não foi
suscitada nas iniciais das ações de inconstitucionalidade sob exame.
Ao analisar a ADI 6.341-MC-Ref/DF, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, em 15/4/2020, esta Suprema Corte referendou a cautelar por ele
deferida, assentando que os entes federados possuem competência
concorrente para adotar as providências normativas e administrativas
necessárias ao combate da pandemia em curso. O acórdão, redigido pelo
Ministro Edson Fachin, foi assim ementado:
“REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO
DIRETA
DA
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA
SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020.
COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR
E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À
EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA
CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. A emergência internacional, reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos
autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem
contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As
regras constitucionais não servem apenas para proteger a
liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade
coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma
eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de
examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os
agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências,
quando são obrigados a justificar suas ações.
2. O exercício da competência constitucional para as ações
na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos,
indireta para os produtos que especifica, sendo concedida automaticamente caso esgotado o
prazo sem manifestação” (observo que o veto presidencial a este parágrafo foi derrubado
pelo Congresso Nacional na Sessão de 19/8/2020).
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a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas.
Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas
ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais
poderes tem lugar.
3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a
omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23
da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da
competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do
governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no
âmbito de suas respectivas competências, implementem as
políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos
fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e
os Municípios.
4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do
caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes
federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de
2020, como decorrendo da competência própria da União para
legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei
Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência
da União em nenhum momento diminuiu a competência
própria dos demais entes da federação na realização de
serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional
é a de municipalizar esses serviços.
6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos
Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e
tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir
às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por
serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição
da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de
dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a
expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é
comum, a solução de conflitos sobre o exercício da
competência deve pautar-se pela melhor realização do direito
à saúde, amparada em evidências científicas e nas
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recomendações da Organização Mundial da Saúde.
8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais” (grifei).

Além disso, o Plenário do STF assentou que o exercício da
competência específica da União para legislar sobre vigilância
epidemiológica, a qual deu, repito, ensejo à elaboração da Lei 13.979/2020,
não restringiu a competência própria dos demais entes da Federação para
a implementação de ações no campo da saúde. Nesse sentido, cito
acórdão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF
672/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO.
LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE
CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO
SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E
EPIDEMIOLÓGICA.
COMPETÊNCIAS
COMUNS
E
CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25,
§ 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI
FEDERAL.
ARGUIÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar
em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência
de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a
instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.
2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do
coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em
todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à
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saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e
tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das
atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto
respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio
institucional e manutenção da harmonia e independência entre
os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitandose o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à
condução das políticas públicas essenciais ao combate da
pandemia de COVID-19.
3. Em relação à saúde e assistência pública, a
Constituição Federal consagra a existência de competência
administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito
Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24,
XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja
interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a
descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde
(art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente
descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz
respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica
(art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente
central no planejamento e coordenação das ações
governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso
pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotem medidas sanitárias
previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos
territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento
social, quarentena, suspensão de atividades de ensino,
restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de
pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes
para a redução do número de infectados e de óbitos, sem
prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato

34
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 47 de 222

ADI 6586 / DF
normativo específico estadual, distrital ou municipal editado
nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente.
5. Arguição julgada parcialmente procedente” (grifei).

Conforme bem expôs o relator, Ministro Alexandre de Moraes,
“Na verdade, a competência material para o
desenvolvimento de ações governamentais de saúde pública
fornece um dos mais elaborados exemplos de repartição
vertical de competências e de federalismo cooperativo no
texto da Constituição Federal de 1988.
O constituinte, muito além de prever a hipótese como
competência concorrente, tomou ele próprio a iniciativa de
estabelecer, no próprio texto constitucional, o condomínio de
responsabilidades e encargos entre os diversos níveis
federativos. Essa circunstância já foi reiteradamente realçada
pela CORTE em diversos julgamentos, em situações em que
estabelecido conflito entre normas federais e estaduais sobre
proteção à saúde, vigilância sanitária e serviços de saúde
pública em geral [...]” (grifei).

Não se olvide, ademais, que a Constituição, em se tratando de
competências concorrentes entre a União, Estados e Distrito Federal, as
quais incluem “a proteção e defesa da saúde”, prevê a “competência
suplementar” desses últimos, sendo-lhes lícito, inexistindo lei federal
sobre normas gerais, exercer “a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades” (art. 24, §§ 2º e 3º, da CF).
Interessantemente, o próprio Procurador-Geral da República, em seu
parecer, anotou que
“A observância da atribuição cometida ao Ministério da
Saúde para tornar obrigatórias as vacinações no PNI não
impede que os estados-membros, diante de inação do ente
central ou da inadequação dos critérios (técnicos e científicos)

35
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7835-5141-78B6-E517 e senha 6E22-25E7-B485-0CE5

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 48 de 222

ADI 6586 / DF
eventualmente adotados, e tendo em conta a realidade local,
estabeleçam, por lei, a obrigatoriedade da imunização no
âmbito do respectivo território” (grifei).

Não obstante a densidade jurídica da manifestação ofertada pelo
Chefe do Ministério Público Federal, penso que, à luz da rica doutrina
que se sedimentou sobre o federalismo, instituído pela primeira vez na
Constituição dos Estados Unidos da América de 1789 e, mais tarde,
adotado em vários países, bem assim considerada a farta jurisprudência
desta Suprema Corte produzida sobre o tema, especialmente após o
advento da pandemia, não há como, data venia, aguardar-se eventual
inércia da União para, só então, permitir que os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exerçam as respectivas competências em matéria
de saúde. A atuação do governo central e das autoridades estaduais,
distritais e locais há de ser, obrigatoriamente, concomitante para o
enfrentamento exitoso da Covid-19, sem prejuízo da necessária
coordenação exercida pela União.
Adoto, porém, o parecer da PGR no sentido de que todas as
medidas que vierem a ser implementadas, em qualquer nível políticoadministrativo da Federação, para tornar obrigatória a vacinação,
devem derivar, direta ou indiretamente, da lei, tendo em conta a
incontornável taxatividade do princípio da legalidade, estampado no art.
5º, I, de nossa Constituição.
Conclusão
Isso posto, voto pela parcial procedência das ADIs 6.586/DF e
6.587/DF, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º,
III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que:
(I) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por
exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
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dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência
de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes,
e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a
eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a
dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas
distribuídas universal e gratuitamente; e
(II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADV.(A/S) : WALBER DE MOURA AGRA (00757/PE)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:
Após
o
voto
do
Ministro
Ricardo
Lewandowski
(Relator), que julgava parcialmente procedente a ação direta, para
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d,
da Lei nº 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (I) a
vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir
sempre
o
consentimento
do
usuário,
podendo,
contudo,
ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou
dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e
análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de
ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações
dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos
fundamentais
das
pessoas,
(iv)
atendam
aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
(v)
sejam
as
vacinas
distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com
as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela
União
como
pelos
Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios,
respeitadas as respectivas esferas de competência, o julgamento
foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Walber de Moura
Agra; pelo interessado Presidente da República, o Ministro José
Levi Mello do Amaral Júnior, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Luiz
Fux. Plenário, 16.12.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os
Senhores
Ministros
Marco
Aurélio,
Gilmar
Mendes,
Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto
Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.
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Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR)
- Muito obrigado, Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde Ministra
Cármen Lúcia, Ministra Rosa Weber, prezados Colegas, Senhor ViceProcurador-Geral da República e amigo Humberto Jacques.
Eu inicio, como não poderia deixar de ser, cumprimentando o
Ministro Ricardo Lewandowski pelo voto que proferiu ontem, um voto
memorável - gostaria de deixar registrado muito sinceramente -, um voto
equilibrado, construtivo, que, a meu ver, equacionou bem as questões que
estavam postas naquela demanda e que são primas - eu diria - das que
estão postas aqui nesta que passo a votar agora, Presidente.
Relembro a hipótese deste recurso extraordinário com repercussão
geral. Trata-se de pais veganos, ou seja, que têm uma filosofia de vida de
proteção e de respeito aos animais e de não consumo de produtos de
origem animal, como carne, ovos e laticínios, que se recusou a submeter o
filho às vacinas consideradas como de caráter obrigatório pelo Programa
Nacional de Imunização. O Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou contra eles ação civil pública com o objetivo de obrigá-los a
regularizar a vacinação de seu filho.
Em primeiro grau, o pedido do Ministério Público foi julgado
improcedente - o juiz entendeu não ser obrigatória a vacinação. Dessa
decisão, houve uma apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que
a reformou, para determinar aos pais à regularização da vacinação de seu
filho.
O meu voto, Presidente, é relativamente breve, porque muitas das
questões que considerava relevantes já foram exaustivamente versadas
pelo Ministro Ricardo Lewandowski na tarde de ontem. Dividi o meu
voto em três partes: em uma primeira parte, discuto brevemente o
histórico das epidemias na trajetória da humanidade e o papel da
vacinação na erradicação desses males que abalaram a vida e a saúde de
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milhões de pessoas; na segunda parte, exponho brevemente os interesses
que considero estar em jogo aqui e que, eventualmente, se contrapõem; e
na terceira parte, apresento o resultado da ponderação desses interesses
que identifiquei como sendo os interesses em jogo.
Começo, portanto, pela primeira parte: um breve histórico das
epidemias e o papel decisivo das vacinas na sua erradicação.
Lembro que a história da humanidade é também a história das
epidemias, desde a febre tifoide, que dobrou a Grécia na Antiguidade
Clássica, no século V antes de Cristo, até a covid-19, que tem vitimado a
nossa geração com um número de mortos que já chega no mundo a cerca
de 2 milhões e que no Brasil ultrapassa 180 mil. Lembro que, na Idade
Média, a peste negra devastou a Europa, causando mais de 20 milhões de
mortos.
Depois vieram as viagens de descobrimento e de colonização, no
final do século XV e no início do século XVI, e foram os colonizadores que
trouxeram para América a varíola, que, aliás, dizimou boa parte das
civilizações compostas pelos Incas e pelos Astecas. E, na primeira metade
do século XX, nós tivemos a pandemia mais mortal de todas até agora,
que foi a gripe espanhola, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial,
em 1918.
No Brasil, particularmente, ao longo da história, tivemos surtos
epidêmicos que incluíram a febre amarela, a partir de 1850; a varíola, no
início do século XX; e a própria gripe espanhola, em 1918. E até hoje,
lamentavelmente, condições deficientes de saneamento permitem a
proliferação epidêmica de doenças como dengue e zika.
Com a evolução da ciência, surgiram as primeiras vacinas na virada
do século XVIII para o século XIX, e progressivamente a vacinação foi se
revelando um método eficaz de prevenção de uma série de doenças,
muitas delas fatais, como varíola, febre amarela, difteria, tuberculose,
coqueluche, poliomielite, sarampo, rubéola, meningite e influenza.
A verdade é que graças ao desenvolvimento das vacinas, boa parte
dessas doenças já está erradicada ou sob controle, o que faz com que
muitas pessoas - notadamente as pessoas mais jovens - nem sequer se
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deem conta da ameaça que elas já representaram para a humanidade e
que representam se houver a sua recidiva.
A vacinação obrigatória no Brasil remonta ao Código de Posturas do
Município do Rio de Janeiro, de 1832, que foi o primeiro ato normativo
que cuidou desse assunto. A norma se aplicava às crianças e previa
multas aos responsáveis pela não vacinação. E regras mais estritas foram
impostas, ao longo do tempo, ainda no Império. Portanto, não é novidade
a obrigatoriedade de vacinas no Direito brasileiro.
Na República, a partir de 1889, esta obrigatoriedade foi renovada
por decreto, mas a partir de um certo ponto a imunização ampla deixou
de ser efetivamente concretizada pela reação dos pais, baseados muitas
vezes em desinformação ou em superstição, e pela insuficiência de
agentes públicos para a cobrança das penalidades.
Em 1902, Rodrigues Alves toma posse e nomeia Oswaldo Cruz como
diretor-geral de saúde pública - seria o cargo hoje correspondente a
ministro da saúde -, para coordenar o esforço de saneamento da capital
federal e de extinção das epidemias que vitimavam o Rio de Janeiro e que
incluíam, notadamente, a febre amarela e a varíola.
E aí vem, em 1904, a célebre Lei nº 1.261, que tornou obrigatória a
vacinação e a revacinação contra a varíola. Um misto de obscurantismo e
inabilidade governamental, inclusive com medidas excessivamente
rigorosas - como ontem elencou o Ministro Ricardo Lewandowski em seu
voto - levaram à violenta reação que ficou conhecida historicamente como
a Revolta da Vacina, o que levou o governo a revogar a medida.
Infelizmente, por consequência dessa revogação, os surtos da doença se
sucederam, e a varíola ainda perdurou no Brasil até a década de 70 do
século passado. Ela só foi considerada erradicada em 1971.
Ainda, nesse capítulo sobre epidemias, lembro que o Presidente
Rodrigues Alves, que havia sido reeleito, morreu em janeiro de 1919
vitimado pela gripe espanhola.
Portanto, e encerrando este tópico, Presidente, ao longo da história,
ao longo dos últimos 150, 200 anos, inúmeras doenças foram sendo
derrotadas pela ciência e pela vacinação em massa da população.
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Portanto, ao longo da década de 20, foram desenvolvidas as vacinas
contra tuberculose, difteria e tétano; nos anos 30, contra a coqueluche; nos
anos 50, contra a poliomielite - e, no entanto, a universalização da vacina
no Brasil só veio muito adiante: em 1989, é que se considerou a
poliomielite erradicada no Brasil -; nos anos 60, veio a vacina contra o
sarampo; depois veio, nos anos 70 e 80, contra a doença meningocócica,
contra a hepatite B; e, nos anos 80, as imunizações contra infecções
causadas pela influenza tipo B, meningite e pneumonia.
Fiz essa breve retrospectiva, Presidente, apenas para deixar claro que
é impossível exagerar a importância da vacinação como meio de
preservação da vida e da saúde da coletividade. As vacinas,
historicamente, se provaram uma grande invenção da medicina em prol
da humanidade.
Passo, agora, à segunda parte do meu voto - como disse, é dividido
em três partes -, em que pretendo debater os interesses em jogo que
envolvem a liberdade de consciência e convicção filosófica, o direito à
vida e à saúde da coletividade e, também, o melhor interesse das crianças,
no que diz respeito à proteção da sua integridade.
Começo falando, brevemente, porque considero muito importante e
porque esta é a invocação dos pais, que são os recorrentes, aqui nesta
demanda.
A liberdade de consciência é objeto de especial proteção na
Constituição brasileira de 1988. No capítulo dedicado aos direitos e
garantias individuais, há uma previsão específica no art. 5º, VI, onde se lê
que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. O dispositivo
continua, mas já não é mais relevante para esta discussão. Portanto, é
inviolável a liberdade de consciência e de crença, consagrada, essa
liberdade, no art. 5º da Constituição como um direito fundamental.
Além disso, ainda nesse domínio, o art. 5º, VIII, estabelece:
"Art. 5º (...)
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
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recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;"

Portanto, a partir dessas normas inequivocamente insculpidas na
Constituição, fica assegurado a todos os indivíduos o direito de
formularem as suas próprias concepções de vida boa, de visão de mundo,
podendo fazer todas as escolhas existenciais que considerem relevantes
dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria Constituição. É esse o
ponto a que estamos aqui chegando.
Pode ocorrer que a liberdade de consciência e de crença entre em
tensão com outros direitos fundamentais, com outros direitos
constitucionalmente relevantes. E é precisamente o que ocorre aqui. De
um lado, temos a liberdade de consciência e de convicção filosófica e, do
outro, temos direitos da coletividade à vida e à saúde e os direitos das
crianças à proteção prioritária.
Como se sabe, Presidente e prezados Colegas, inexiste hierarquia
entre normas constitucionais, inexiste hierarquia entre direitos
fundamentais. Portanto, não é constitucionalmente legítimo dizer que um
direito valha, em tese, abstratamente, mais do que outro. Quando direitos
entram em rota de colisão, a técnica que a interpretação jurídica
generalizadamente praticada no mundo adota é a da ponderação entre
esses direitos. Ponderar significa atribuir pesos a direitos contrapostos.
Abstratamente, inexiste hierarquia entre direitos fundamentais, mas,
diante das situações concretas, é possível sim, até porque senão não
haveria solução, atribuir pesos e verificar qual deles deve ter precedência
naquela situação concreta. Na ponderação, o intérprete, idealmente, deve
fazer concessões recíprocas entre os direitos em disputa de modo a
preservar o máximo possível de cada um deles e, no limite, preservando,
pelo menos, o núcleo essencial daquele direito. Desse modo, ponderar
significa, em primeiro lugar, tentar fazer uma acomodação na maior
intensidade possível entre os direitos contrapostos.
Porém, em muitas situações, não é possível essa harmonização, e o
intérprete, então, terá que fazer escolhas para que um direito prevaleça
circunstancialmente sobre outro naquela situação concreta. Em tais
situações, em que ele vai determinar a precedência de um direito sobre o
5
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outro, cabe ao juiz constitucional expor as razões pelas quais estará
procedendo assim, estabelecendo a precedência em concreto de um
direito fundamental sobre o outro.
Na situação aqui em exame, Presidente e prezados Colegas, pareceme fora de dúvida que o direito à vida e à saúde da coletividade, que
naturalmente se traduz no direito individual de todos e de cada um, e
também o direito prioritário das crianças que a Constituição assegura, a
mim me parece que o direito à saúde da coletividade, particularmente
das crianças e dos adolescentes, deve prevalecer sobre a liberdade de
consciência e de convicção filosófica.
Ao fazer essa afirmação - que é grave, porque, em última análise,
paralisa a incidência de um direito para preponderância de outro - o
intérprete deve, como acabei de dizer, expor as razões do seu
convencimento e por quais motivos essa é a solução constitucionalmente
mais adequada.
Chego, assim, à parte final do meu voto, em que procuro
demonstrar a legitimidade da imposição de caráter obrigatório à
vacinação. A vacinação compulsória, como disse, não vem de hoje; ela
existe de longa data no Direito brasileiro, desde meados do período
imperial. Atualmente, é prevista em diversas leis em vigor, a começar
pela Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que instituiu o Programa
Nacional de Imunizações e estabelece a competência do Ministério da
Saúde para definir as vacinações de caráter obrigatório. A própria
legislação brasileira atribui ao Ministério da Saúde o poder-dever de
definir quais são as vacinas obrigatórias. É, portanto, uma previsão ex vi
legis. E esse diploma foi regulamentado pelo Decreto nº 78.231, de 12 de
agosto de 1976, que prevê a obrigatoriedade da vacinação, inclusive para
as crianças que estejam sob a guarda do responsável. A única exceção que
o Programa Nacional de Imunizações prevê é para a hipótese de haver
uma contraindicação médica àquela vacinação.
Além dessa lei que institui o Programa Nacional de Imunizações, a
Lei nº 6.437, de 1977, tipifica infrações em caso de descumprimento do
Programa Nacional de Imunizações, cominando inclusive pena de multa.
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Mais do que isso, o Código Penal tipifica como crime a seguinte hipótese:
"Art. 268 - Infringir determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa."

Por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de
1990, também estabelece ser obrigatória a vacinação de crianças e
adolescentes nas hipóteses em que isso seja determinação da autoridade
sanitária competente. Além de todas essas leis, que já vêm de longa data,
uma lei recente, cuidando especificamente da situação da covid-19, a Lei
nº 13.979/2020, que foi de iniciativa do próprio Poder Executivo, prevê a
obrigatoriedade da vacina.
Portanto, todas aquelas leis antigas, e o Ministro Ricardo
Lewandowski lembrava disso ontem, nenhuma delas foi impugnada, ou
pelo menos não foi impugnada com nenhum grau de abrangência e
muito menos chegou ao Supremo. Portanto, vigora, desde a década de 70
- incontestada - a legislação que prevê a obrigatoriedade da vacinação, o
que foi reiterado por lei recente já no presente Governo.
E aqui, eu gostaria de fazer um esclarecimento importante, que
também consta do meu voto e que foi enfatizado largamente pelo
Ministro Lewandowski: a expressão "vacinação obrigatória" não significa
que alguém poderá ser imunizado à força, com violência física, ou
qualquer outro tipo de coação.
O que decorre do caráter obrigatório da vacinação é ela ser exigida
como condição para a prática de certos atos, como a matrícula de uma
criança numa escola, pública ou privada, ou como condição para a
percepção de benefícios, como é o caso do próprio Bolsa Família, ou
também permite que sejam aplicadas as penalidades em caso de
descumprimento. Como regra geral, o Direito não admite que as
obrigações de fazer sejam cumpridas à força - manu militari - pelo Poder
Público.
Mesmo essas condições a que me referi para a prática de certos atos 7
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recebimento de benefícios e sujeição a multas - estão sujeitas às ideias de
razoabilidade e proporcionalidade, como todos os atos do Poder Público
estão, e são passíveis de exame judicial.
Seguindo adiante com o meu raciocínio, eu entendo que é legítimo
impor o caráter compulsório das vacinas, quando exista consenso
científico e registro em órgão de vigilância sanitária. E são três, a meu ver,
os fundamentos que legitimam essa obrigatoriedade e, portanto, são esses
os três fundamentos que dão mais peso à proteção da saúde coletiva e à
proteção da criança em contraste com a liberdade de consciência.
A primeira razão é que o Estado pode, em situações excepcionais,
proteger as pessoas, mesmo contra a sua vontade. A hipótese mais típica
em que isso ocorre é a da exigibilidade do cinto de segurança, que hoje
em dia já não se contesta mais.
Eu mesmo, em relação a esse tema da proteção da pessoa contra ela
própria, já escrevi a respeito no meu trabalho sobre dignidade da pessoa
humana, em que digo que a dignidade da pessoa humana apresenta três
elementos essenciais. O primeiro deles é o valor intrínseco de toda pessoa
humana, que significa que toda pessoa é um fim em si mesma e que não
está no mundo para realizar os projetos alheios, tampouco as metas
coletivas. É a ideia subjacente à segunda formulação do imperativo
categórico kantiano de que toda pessoa é um fim em si mesma, e não um
meio para a realização de metas alheias.
O segundo elemento da dignidade - o primeiro é o valor intrínseco é a autonomia, que é o núcleo essencial da liberdade individual e que
assegura a todas as pessoas fazer as suas escolhas existenciais e viver o
seu próprio ideal de vida boa.
O terceiro elemento da dignidade, que é o que nos interessa mais
aqui, é o que eu denominei de valor comunitário, que define os contornos
da dignidade e impõe os limites à autonomia individual. Portanto, a
dignidade é feita do valor intrínseco, da autonomia e do valor
comunitário, que, tal como as margens de um rio, delimita o sentido e o
alcance da dignidade.
Nessa terceira dimensão, a dignidade - como valor comunitário ou,
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como muitos autores denominam, como heteronomia - se justifica por
três objetivos legítimos que o ordenamento jurídico visa a alcançar. O
primeiro é a proteção dos direitos e da dignidade de terceiros. Portanto,
as pessoas têm dignidade, têm autonomia e podem exercer a sua
autonomia na maior extensão possível, estancando, todavia, em primeiro
lugar, diante dos direitos fundamentais de terceiros. Em segundo lugar,
em certos casos excepcionais, a dignidade também precisa estancar diante
da proteção da dignidade do próprio indivíduo e, em terceiro lugar, da
proteção de valores sociais compartilhados.
Na situação que nós estamos tratando aqui, da vacinação
obrigatória, a dignidade protege também - e esse é o primeiro ponto que
eu destaco - o próprio indivíduo, eventualmente, contra a sua
desinformação ou a sua escolha equivocada, impondo a ele a imunização
que irá preservar a sua vida ou a sua saúde. Esse é um dos raros casos, na
vida jurídica, a meu ver, em que o paternalismo se justifica. Paternalismo
entendido como o Estado se sobrepondo à vontade individual
relativamente a condutas autorreferentes. Essa é a primeira razão pela
qual não prevalece a liberdade de crença ou de consciência: proteção do
próprio indivíduo contra as suas escolhas equivocadas.
A segunda razão - e são três - é que a vacinação é importante para a
proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais
que afetem gravemente direitos de terceiros. E aqui - e este talvez seja o
ponto central da nossa conversa - organizações internacionais, institutos
de pesquisa em todo o mundo defendem e incentivam o uso da vacina
como um instrumento vital capaz de proteger os indivíduos contra uma
série de doenças e de deficiências graves. Estima-se que, todos os anos, a
vacinação evite a morte de, aproximadamente, três milhões de pessoas
por difteria, tétano neonatal, coqueluche, sarampo e tuberculose infantil.
Esta é uma informação da Organização Mundial da Saúde.
No Brasil, segundo o Instituto Butantã, calcula-se que a redução do
número de mortes por doenças infecciosas que passaram a ser prevenidas
por vacinas tenha gerado - vejam que dado impressionante - um aumento
de, aproximadamente, trinta anos na expectativa de vida da população
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brasileira entre 1940 e 1998. As vacinas salvam vidas.
A não vacinação nos casos em que obrigatória dá ensejo a uma
queda imediata e expressiva nos níveis de imunização de toda a
sociedade. E a Organização Mundial da Saúde determinou, em 2019, que
a hesitação em se vacinar foi considerada uma das dez maiores ameaças à
saúde do planeta. É importante aqui observar que as vacinas só atingem
de forma ampla o seu objetivo, que é a erradicação ou o controle de uma
moléstia, quando uma quantidade elevada de pessoas está imunizada,
isto é, quando é alcançada a chamada imunidade coletiva ou de rebanho é uma expressão feia, mas é generalizadamente utilizada na área médica.
Se não se consegue essa imunização coletiva, há o risco real do surto de
infecções, comprometendo a saúde pública da população como um todo.
Lembrando aqui que, no caso que nós estamos julgando neste
momento, diferentemente do caso do Ministro Ricardo Lewandowski,
nós não estamos falando de vacina contra a covid-19, nós não estamos
falando de uma nova vacina ainda a ser registrada. Nós estamos falando
das vacinas tradicionais, das vacinas que figuram no Plano Nacional de
Imunizações. Nós estamos falando de vacinas que salvam vidas das
crianças ou impedem doenças graves como poliomielite, sarampo,
meningite, coqueluche, tétano, rotavírus, influenza, tuberculose e
hepatite.
E, de fato, na história recente do Brasil, a queda no índice de
vacinação já provocou surtos de doenças graves, que causam imenso
sofrimento, quando não a morte, o que ocorreu em 2018 com um surto de
sarampo que vitimou mais de dez mil pessoas. Mesmo os países que
flexibilizaram a obrigatoriedade da vacinação como regra geral, em
múltiplas situações específicas, voltaram atrás e impuseram a vacinação
compulsória.
Terminando este penúltimo tópico, Presidente, digo eu que não é
legítimo, em nome de um direito individual, que seria a liberdade de
consciência, frustrar o direito da coletividade. Isso não é um direito
abstrato, é o direito de cada um, individualmente, de não estar exposto à
contaminação por uma doença que poderia ser evitada mediante
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vacinação.
Chego agora, Presidente, ao terceiro e último argumento pelo qual,
na ponderação entre liberdade de consciência e outros direitos, eu
entendo que, no caso concreto, devam prevalecer os outros direitos. O
terceiro componente da minha argumentação é o seguinte: o poder
familiar, que antigamente era referido como pátrio poder, não autoriza
que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde
dos filhos. E, aqui, eu gostaria de manifestar o meu profundo respeito
pelas opções de vida das pessoas, inclusive pela opção de uma vida
vegana, que ganhou adeptos em muitas partes do mundo, para além do
vegetarianismo, e que é uma escolha legítima e amplamente praticada
por outros povos. Portanto, não vai aqui nenhum juízo de valor
depreciativo sobre essa ou outras escolhas existenciais perfeitamente
legítimas e, em alguns casos, extremamente louváveis. Porém, aqui, esta
questão envolve uma tensão de direitos constitucionais, que é o poder dos
pais de criarem os seus filhos de acordo com as suas convicções
filosóficas e seus valores, de um lado, e, do outro, a absoluta prioridade
que a Constituição determina, no art. 227, que seja dada aos direitos da
criança e do adolescente, frequentemente referida na doutrina
especializada como o melhor interesse do menor.
Impõe-se aqui, portanto, Presidente, a distinção entre a objeção de
consciência levantada por um adulto em relação aos tratamentos a que ele
próprio tenha que se submeter, de um lado, e, de outro lado, a oposição
desse mesmo adulto a uma providência médica essencial à saúde ou à
vida de um menor sob sua responsabilidade e que ainda não é capaz de
manifestar a sua própria vontade. E é muito fácil perceber a distinção
entre as escolhas existenciais que alguém faça para si e as escolhas
existenciais que alguém faça como responsável por outrem, como é o caso
dos pais em relação aos filhos menores. Na primeira hipótese, quando
pessoas adultas fazem escolhas para si, sob determinadas circunstâncias,
é possível dar prevalência à autonomia individual como expressão da sua
dignidade, desde que isso não repercuta ilegitimamente sobre a esfera
jurídica de terceiros. Foi exatamente isso que eu observei em um parecer
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que dei, de longa data, na minha outra vida, na minha outra encarnação,
em que defendi o direito de pessoas adultas que professem a religião
Testemunha de Jeová de recusarem transfusão de sangue em nome da
sua fé, em nome da sua liberdade religiosa. Ali, havia o direito à
liberdade religiosa contraposto ao direito à saúde - não há hierarquia
entre os direitos, acho que o direito à liberdade religiosa merece uma
grande proteção no Direito brasileiro - e considerei legítima a escolha,
naquele caso, porque era um ato autorreferente, era uma decisão que
repercutia apenas sobre a pessoa que estava tomando a decisão. Mas,
desde aquela ocasião, já deixei registrado que essa escolha não podia ser
feita por outrem, inclusive e sobretudo para os próprios filhos. E,
portanto, em relação aos filhos, prevaleciam os valores laicos e os valores
da medicina até que ele viesse a se tornar maior e pudesse fazer as
escolhas por si próprio.
Mas, aqui, nem essa escolha da pessoa adulta eu considero legítima,
porque a não vacinação não é uma escolha apenas autorreferente, não é
uma decisão que repercuta apenas sobre a esfera física ou jurídica de
quem está tomando a decisão; repercute sobre a esfera de saúde e, às
vezes, da vida de toda a coletividade, porque se um conjunto grande de
pessoas invocar convicção própria para não se vacinar, não se obtém a
imunização coletiva, que é imprescindível para a erradicação e o controle
de uma série de doenças.
Voltando então à questão da criança, crianças são seres autônomos,
embora incapazes; crianças não são propriedades dos pais. E diversas
Cortes Internacionais, mesmo em países em que a vacinação não é, como
regra geral, obrigatória, determinam a vacinação obrigatória, em certos
casos, sobretudo a vacinação infantil, como faço constar do meu voto - do
qual estou fazendo apenas um apanhado - de decisões da Corte
Constitucional da Itália, da Inglaterra e da França. Portanto, se a
convicção filosófica dos pais colocar em risco o melhor interesse da
criança, é este último que deve prevalecer.
Portanto, Presidente, há direitos fundamentais contrapostos em jogo,
a saber: liberdade de convicção filosófica, de um lado; direito à vida e à
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saúde da coletividade e melhor interesse da criança, do outro. Ao fazer a
ponderação entre esses direitos, que não são hierarquizados
abstratamente, mas que, em concreto, para decidir a questão, é preciso
definir qual vai ter precedência, estou decidindo pela precedência do
direito à vida e à saúde coletivas e à proteção prioritária da criança, por
essas três razões que enunciei: porque é possível, em certos casos - e este é
um deles -, proteger a pessoa contra si mesma; porque, aqui, o interesse
da coletividade deve prevalecer, posto que, no fundo, estamos falando do
direito à vida e à saúde de cada pessoa individualmente; e, por fim, a
Constituição manda cuidar prioritariamente do interesse da criança, e
toda a ciência médica entende que a vacinação é vital ou altamente
relevante para a proteção da saúde das crianças.
Presidente, vou enunciar a minha conclusão, que é uma conclusão
que já abarca a minha concordância com as posições nas duas ações
decididas ontem pelo Ministro Ricardo Lewandowski, assim abreviando
o tempo da Corte. As indagações nas ações do Ministro Ricardo
Lewandowski eram sobre a obrigatoriedade da vacinação, e Sua
Excelência, muito claramente, disse que sim, a partir do momento em que
haja consenso médico-científico, e a competência também de estados e
municípios para determinar a vacinação obrigatória, respeitado esse
pressuposto.
De modo que apresento aqui, Presidente - em seguida enviarei a
Vossa Excelência -, uma conclusão que, em conversa com outros Colegas,
abarca, eu penso, as duas causas. No meu caso, estou negando
provimento ao recurso extraordinário. Nos casos do Ministro Ricardo
Lewandowski, eu estou julgando parcialmente procedente, tal como fez
Sua Excelência.
E, portanto, a conclusão que proponho é a seguinte, Presidente:
É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de
vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido
incluída no Programa Nacional de Imunizações; (ii) tenha sua aplicação
obrigatória determinada em lei; ou (iii) seja objeto de determinação da
União, Estados, Distrito Federal ou municípios, com base em consenso
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médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade
de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem
tampouco ao poder familiar.
Com essa minha conclusão, Presidente, já estou me pronunciando
também quanto ao mérito das duas ações ontem expostas pelo Ministro
Ricardo Lewandowski, abreviando - penso - o tempo da Corte pela
desnecessidade de proferir um outro voto.
É como me pronuncio, Presidente.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL

VOTO VOGAL
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de duas
ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida
cautelar: na primeira (ADI 6.586/DF), ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT, pede-se a esta Suprema Corte que dê ao art. 3º,
caput, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020 interpretação conforme à
Constituição, de modo a estabelecer que tal dispositivo autorize
Estados-membros e Municípios a realizarem vacinação compulsória e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia de COVID-19;
na segunda (ADI 6.587/DF), ajuizada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB, em face do mesmo dispositivo (art. 3º, caput, III, “d”,
da Lei nº 13.979/2020), pede-se a declaração de inconstitucionalidade
total do mencionado preceptivo legal.
O PDT, após referir-se à importância da imunização coletiva para
o controle da COVID-19, afirma que o Presidente da República já teria
publicamente afirmado que a vacinação não será obrigatória, de modo
que os Estados-membros, nesse contexto, poderiam ter opinião diferente,
buscando vacinar obrigatoriamente os residentes em seus territórios.
Apresenta exemplo de estados que estão já em processo de aquisição
de vacinas estrangeiras. Em seguida, defende que não é legítima
interpretação que extraia do texto do art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020
norma no sentido de que “a autoridade competente para dispor acerca da
compulsoriedade da imunização seria exclusivamente o Ministério da Saúde,
sem qualquer atuação supletiva dos gestores locais”.
Já o PTB, em sentido oposto, alega que tal norma é incompatível
com os direitos fundamentais à vida, à saúde, à liberdade individual,
e com o princípio da dignidade humana (arts. 5º, caput, 6º, caput, e 196 da
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CF/1988). Sustenta, também, que, embora a previsão tenha como
objetivo promover e assegurar a saúde pública, não há, no momento
atual, “segurança quanto aos efeitos colaterais das vacinas e nem certeza
quanto à eficácia contra [a] COVID-19, já que assumidamente diversas etapas
obrigatórias para a segurança de vacinas deixaram de ser realizadas”.
O PDT pretende que este Tribunal defina a interpretação do
citado dispositivo de tal maneira que se assegure a competência local
(estadual e municipal) para decidir acerca da necessidade, ou não,
de imunização compulsória nos respectivos territórios.
O PTB, por outro lado, pretende que se declare inconstitucional
qualquer tipo de obrigatoriedade da vacina, independentemente de
onde parta a ordem, ou, na pior das hipóteses, que se dê interpretação
conforme para impedir o uso compulsório de vacinas sem comprovação
de eficácia e segurança.
Houve pedido de medida cautelar em ambas as ações, e o Relator
adotou o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99.
A Presidência da República, em ambas as ações, sustentou não
ser dado ao Judiciário interferir na implementação de política pública
quando ausente flagrante omissão constitucional, sob pena de afronta
ao princípio da separação de poderes.
Quanto à prerrogativa para determinação da imunização
compulsória, disse a Presidência da República que, analisando-se toda
a normativa em torno do tema, fica claro que a vacinação contra a
COVID-19 há de integrar o Programa Nacional de Imunização (PNI)
do Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Pugnou, assim, pelo não conhecimento das ações diretas ou,
subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos em ambos os
processos.
2
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Não foram requisitadas informações ao Congresso Nacional em
nenhuma das ações.
A Advocacia-Geral da União, na ação do PDT, suscitou preliminar
de não impugnação de todo o complexo normativo e, no mérito,
manifestou-se pela improcedência do pedido, ao fundamento de que:
(i) “as ações promovidas pelas autoridades federais revelam engajamento
em projetos de desenvolvimento de vacinas, mas a ausência de produtos
registrados torna prematuro qualquer debate sobre obrigatoriedade”;
(ii) “os arts. 196, 198 e 200 da Lei Maior dão suporte à competência
desempenhada pela União na elaboração e coordenação do Programa
Nacional de Imunizações (PNI), bem como na definição das estratégias
e normatizações técnicas de vacinação, inclusive acerca de seu caráter
obrigatório ou não”; (iii) “a amplitude, a dinamicidade e a complexidade
técnica de vacinação demandam coordenação efetiva por autoridade
administrativa central”; (iv) “a compulsoriedade da vacinação deve-se
dar de forma harmônica com a legislação que rege o PNI e em consonância
com o papel de coordenação no controle epidemiológico atribuído à
União”; e (v) “o deferimento do pedido, antes da avaliação técnica das
vacinas disponíveis, fragiliza a separação de Poderes” (peça 18).
Na ação do PTB, a Advocacia-Geral da União suscitou preliminar
de não impugnação de todo o complexo normativo e, no mérito,
manifestou-se pela improcedência do pedido, sob os fundamentos
principais de que: “(i) é precoce debater o modo de aplicação de vacina
ainda inexistente, cuja obrigatoriedade é mera possibilidade; (ii) o poder
público federal vem adotando diversas medidas direcionadas ao
desenvolvimento de vacina segura e eficaz contra a Covid-19, cuja
liberação há de ser precedida de rigoroso procedimento lastreado em
evidências científicas, como exige a Lei nº 13.979/2020; e (iii) não é
automática a compulsoriedade da vacinação, a qual “dependerá da
consideração de elementos dinâmicos e complexos, cuja avaliação só
pode ser feita de modo apropriado pela autoridade sanitária central”
(peça 35).
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A PGR opinou, na ação do PDT (ADI 6.586/DF), pelo não
conhecimento da ação ou, subsidiariamente, pela procedência parcial
do pedido. Na ação do PTB (ADI 6.587/DF), a PGR opinou pelo não
conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência.
Esses são os casos sob exame conjunto.
As ações não merecem ser conhecidas, por várias razões.
Em primeiro lugar, a ação direta de inconstitucionalidade não se
presta ao pedido de medidas concretas contra qualquer autoridade.
A pretexto de obter uma interpretação específica ou o expurgo de um
artigo de lei, o que pretendem os requerentes, na verdade, é obter
um provimento jurisdicional que: ou conceda uma autorização judicial
específica aos estados e municípios para exercerem uma competência
não prevista claramente em lei, sem serem importunados pelo Executivo
Federal ou quaisquer órgãos de fiscalização (PDT), ou, em sentido oposto,
uma proibição judicial contra a obrigatoriedade de qualquer vacina
contra a COVID-19 (PTB). Não se postula, na inicial, certa interpretação
abstrata e geral de um conjunto de dispositivos legais relacionados,
mas, sim, que se defina judicialmente uma política pública específica e
temporária, ou permitindo-a a quem a lei não deu competência, ou
proibindo-a a quem ela outorgou poderes.
O dispositivo questionado pelos requerentes tem a seguinte redação
(art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020):
“Art. 3º Para 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: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – isolamento;
II – quarentena;
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III – determinação de realização compulsória de:
…..........................................................................................
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou (…).”

O dispositivo não fala a respeito da competência para determinar a
vacinação compulsória nem diz quais são as condições para a vacinação
compulsória, mas apenas afirma ser possível determinar-se tal vacinação,
entre várias outras medidas de polícia sanitária. Como observado pelo
próprio PDT na inicial da ADI 6.586/DF, em outro ponto, a lei chega
mesmo a atribuir às autoridades locais essa competência para determinar
vacinação obrigatória (art. 3º, § 7º, III), embora sem especificar em que
condições.
Ou seja, até há previsão legal para que os gestores de saúde locais
determinem a vacinação obrigatória (Lei nº 13.979/2020, art. 3º, § 7º, III),
porém seria preciso que se indicassem, na regulamentação da lei, os
detalhes do contexto e do modo como se poderia proceder a tal medida.
Eventual omissão do Poder Executivo nesse sentido poderia ser corrigida
por mandado de injunção, ou até mandado de segurança coletivo,
conforme o caso, mas não por ação direta de inconstitucionalidade.
Analisando os fatos que são referidos nas duas petições iniciais,
observa-se que não há prova de que a União tenha editado qualquer
ato administrativo impedindo a aquisição de vacinas pelos estados e
municípios ou que tenha obstado a instituição de vacinação compulsória
onde quer que seja. Por outro lado, também não há prova alguma de que
a União pretenda, num primeiro momento, usar da competência para
instituir vacinação obrigatória.
Eventual fala do Presidente da República para meios de
comunicação, ou em perfil de rede social, se bem que possa expressar
uma manifestação política que tem natural peso simbólico, não é ato
administrativo e não é expressão da vontade da União. Apenas pelos
5
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meios formais (decretos, resoluções e atos administrativos em geral)
é que a União se manifesta.
O Presidente da República, a par de ter atribuições administrativas,
é também um agente político e, como tal, tem o direito de expressar as
suas opiniões pelos meios que considere apropriados, inclusive com o
intuito de influenciar a opinião pública em favor das teses que
defende. Isso faz parte da liberdade de expressão e do jogo político,
ínsitos ao regime democrático. Tais manifestações, entretanto, não são
atos administrativos e não vinculam juridicamente a União, que apenas se
expressa pelos meios formalmente reconhecidos.
É errôneo atribuir à União uma conduta a respeito da qual não
há qualquer prova nos autos, sob a suposição de que um comentário
ocasional do Presidente da República implicaria automaticamente a
prolação dos atos administrativos respectivos pela entidade política.
Há uma diferença palpável entre retórica política e a efetiva
implementação de uma política pública: a primeira é constituída de
palavras ditas com o objetivo de persuadir e fascinar; a segunda é
feita de atos concretos, produzidos pela burocracia estatal em direção a
fim prefixado. Quando se olham os documentos juntados à inicial do
PDT, vê-se que a premissa da ADI 6.586/DF é uma certeza especulativa
de que uma declaração do Presidente da República a um jornal
converter-se-á fatalmente em política pública.
Outro ponto não menos relevante para ambas as ações é que
não há, no atual momento, nenhuma vacina registrada no Brasil que
possa ser aplicada sequer facultativamente nos cidadãos, muito menos
obrigatoriamente. Como pode a ação direta pedir que o Supremo
Tribunal Federal autorize ou proíba a imposição de vacinação
obrigatória pelos entes públicos, se ainda não existe sequer a vacina
contra a COVID-19 no Brasil?
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Certo, pode-se argumentar que a recente autorização da FDA
(Food and Drug Administration) à utilização, nos Estados Unidos, da
vacina produzida pelo laboratório Pfizer em consórcio com a BioNtech
[Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Letter of Authorization
(fda.gov)] justificaria o debate que se pretende estabelecer nesta ação de
controle concentrado.
Acontece que o art. 3º, VIII, “a”, n. 1, da Lei nº 13.979/2020 já prevê
a solução técnica excepcional para o problema, criando alternativa legal
para o registro da vacina no país, o que abriria — aí, sim, em termos
plausíveis — o possível debate sobre a obrigatoriedade da vacina.
Porém, justamente porque já existe uma solução na própria lei
impugnada é que não faz sentido falar-se ainda em controvérsia
constitucional. Aqui se deve seguir, por sua absoluta correção e
razoabilidade, a doutrina da “Constitucional Avoidance” (algo como
“evitação constitucional”), segundo a qual deve o Judiciário, salvo
quando estritamente necessário, evitar o debate constitucional. O Justice
Wiley Rutledge, no caso Rescue Army v. Municipal Court of Los Angeles
[331 US, 549, 571, (1947)], apresentou alguns motivos que justificam
essa doutrina, entre eles: a) o caráter extremamente abstrato do debate
constitucional; b) as limitações inerentes ao processo judicial; c) a
necessidade de respeito aos espaços de decisão dos demais Poderes; e
d) a importância de um julgamento constitucional.
Bem analisados, estes casos preenchem todos os requisitos para
evitar-se o debate constitucional. De fato: a) o debate a respeito de uma
questão técnica e prática está estabelecido num nível extremamente
abstrato e hipotético, pois sequer há uma vacina no país que possa ser
tornada impositiva; b) além disso, a discussão sobre eficácia e riscos de
uma eventual vacina não é estritamente jurídica, e dificilmente se pode
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resolver de modo satisfatório num processo de controle concentrado
de constitucionalidade; c) o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm
apresentado soluções para a questão sanitária decorrente da pandemia
de COVID-19 — se são, ou não, as melhores, é assunto político; e d) um
julgamento constitucional sobre esse tema atrairia para esta Corte
prematuramente grande responsabilidade política, quiçá aliviando
indevidamente o ônus que, na democracia, deve recair sobre os agentes
eleitos, e em quem a população depositou a sua confiança em apresentar
soluções para os problemas do país.
Há outro obstáculo considerável ao conhecimento destas ações
diretas de inconstitucionalidade. É que o tema da vacinação obrigatória
(competência, objeto, finalidade), na verdade, está mais detalhadamente
regulamentado numa lei pré-constitucional — que sequer poderia ser
impugnada em ação direta.
Refiro-me à Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que criou o
chamado Plano Nacional de Imunizações – PNI. Essa lei traz
dispositivo que enfatiza ser da União, por meio do Ministério da Saúde,
a competência para estabelecer quais as vacinas devem ser obrigatórias.
Para ilustrar, veja-se o que diz o art. 3º da citada lei (que não foi nem
poderia ter sido impugnado em nenhuma das ADIs), verbis:
“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.”

É certo que essa lei não foi revogada pela Lei nº 13.979/2020.
Assim, não é possível dar a um dispositivo dessa última lei interpretação
conforme, para, na prática, revogar a anterior legislação que cuida do
8
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assunto de forma diversa da requerida na inicial. Nem é útil derrubar
um artigo da Lei nº 13.979/2020, quando há outros na Lei nº 6.259/75
que, há mais de 40 anos, preveem a vacinação obrigatória. De resto,
não se pode apreciar no bojo da presente ação a constitucionalidade
da própria Lei nº 6.259/75 em face da Constituição de 1988, porquanto
se trata de direito pré-constitucional (nesse sentido, entre outros
precedentes desta Corte: RTJ 142/43, Ministro Moreira Alves;
RTJ 158/491-492, Ministro Maurício Corrêa; RTJ 191/329-330, Ministro
Carlos Velloso; ADI 129-MC/SP, Redator para o acórdão Ministro
Celso de Mello; ADI 450/MT, Ministro Joaquim Barbosa; ADI 3.299/DF,
Ministro Carlos Velloso; ADI 3.569/PE, Ministro Sepúlveda Pertence;
ADI 4.230/RJ, Ministro Menezes Direito; ADPF 33-MC/PA, Ministro
Gilmar Mendes; RE 599.620/MA, Ministro Eros Grau).
A Lei nº 8.080/90, que é posterior à Constituição de 1988, contém
igualmente vários dispositivos que remetem à União a competência
para centralizar temas relacionados à defesa epidemiológica — no que se
inclui logicamente a determinação de obrigatoriedade de vacina.
Como tal lei também não foi impugnada, mais uma razão para
não se conhecer das ações diretas.
Pelos motivos acima, voto pelo não conhecimento de ambas as ações.
Caso sejam ultrapassados os muitos obstáculos ao conhecimento
das ações, no mérito, parece-me que é o caso de procedência parcial
de ambas, mas não para dar exatamente a interpretação requerida por
seus autores.
A ação direta de inconstitucionalidade tem causa petendi aberta,
por isso que é permitido, em tal tipo de demanda, a averiguação,
pelo tribunal, de fatos não aventados pelo autor da demanda, desde
que estejam sob o raio de ação da norma impugnada. O eminente

9
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Ministro Luiz Fux bem expressou a questão, no julgamento da
ADI 4.414-ED/AL, verbis:
“O Supremo Tribunal Federal, mercê da ‘causa petendi’
aberta, não está adstrito aos fundamentos jurídicos elencados na
petição inicial das ações de controle abstrato de constitucionalidade,
levando em consideração todo o bloco de parametricidade para decidir
sobre o pedido.”

No caso em exame, avaliando o texto impugnado pelos
requerentes e o próprio debate em torno da norma, verifico que a
questão da obrigatoriedade da vacina precisa ser bem entendida, à luz
da Constituição.
Em primeiro lugar, ressalto que de nenhum modo se pode cogitar
de qualquer medida sanitária que leve à aplicação forçada da vacina,
mediante meios de constrangimento físico. Não se deve esquecer que
no Brasil já ocorreu uma autêntica revolução por conta da tentativa
de aplicar-se coercitivamente uma vacina (à época, contra a varíola) — a
Revolta da Vacina, em 1904.
Nicolau Sevcenko explica que, embora houvesse outros motivos
para a revolta popular, é certo que a truculência dos métodos previstos
na regulamentação da lei que estabeleceu a vacinação obrigatória foi
decisiva para estourar o levante, verbis:
“O objetivo era uma campanha maciça, rápida, sem nenhum
embaraço e fulminante: o mais amplo sucesso, no mais curto prazo.
Não se cogitou da preparação psicológica da população, da qual só se
exigia a submissão incondicional. Essa insensibilidade política e
tecnocrática foi fatal para a lei da vacina obrigatória. Infelizmente,
não só para ela.”
(SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina (p. 19).
Editora Unesp. Edição do Kindle.)

10
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O mesmo historiador chama a atenção para o fato de que a
outorga de poderes de coerção física às autoridades sanitárias, à época,
fez com que elas quase se confundissem com a polícia criminal,
num autoritarismo desenfreado que desnaturou completamente a
política sanitária, verbis:

“É notável como na sua ação de triagem, contenção e controle,
a autoridade sanitária praticamente se confundia com a policial.
Já pudemos avaliar esse fato ao considerar a atuação arbitrária
dos fiscais, médicos e enfermeiros da Saúde Pública. Uma consulta ao
estatuto que regulamentava esse serviço nos revela um decreto antigo,
de 1846, cujo artigo 42 prescrevia: ‘Todos os encarregados da
propagação da vacina terão a mais escrupulosa vigilância em tudo
quanto possa interessar a tão importante serviço; e procurarão
esclarecer o governo sobre todas as medidas que possam concorrer
para generalizar e tornar eficazes a toda a população os benefícios
da vacina’”.
(SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina (p. 79).
Editora Unesp. Edição do Kindle.)

Não apenas pelo exemplo histórico, mas também pela própria
configuração constitucional do direito à autodeterminação e ao próprio
corpo, não é possível que haja imposição de vacinação por meios físicos.
A obrigatoriedade da vacina, se decidida pelas autoridades competentes,
nos termos das leis, pode ser sancionada tão somente por medidas
indiretas de coerção, proporcionais e razoáveis, tais como multas e
interdição de direitos cujo exercício possa ter alguma ligação com a
falta da vacina, sem que haja qualquer tipo de constrangimento físico
ao cidadão para tomar a vacina.

11
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Como acentua a doutrina, qualquer intervenção no corpo humano,
ainda que para curar ou prevenir doenças, que não seja em situação de
emergência, depende do consentimento do titular:
“Também na preservação da vida e da saúde, na investigação
e na cura de doenças – com aparatos sofisticados que a tecnologia
vem, paulatinamente, acrescentando – a disposição do corpo é
elemento primário, ficando a critério do profissional habilitado
(médico, anestesista, dentista ou outro) o seu uso, obtido o prévio
consentimento do interessado, ou de quem o represente, ressalvado o
estado de necessidade.”
(BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade
(Locais do Kindle 2013-2015). Saraiva. Edição do Kindle.)

Por outro lado, é certo que há muitos exemplos históricos de
vacinação obrigatória, sem coação física, em nações civilizadas,
inclusive com o referendo do Poder Judiciário. O exemplo mais
relevante, sem dúvida, foi dado pela Suprema Corte dos Estados
Unidos no célebre julgamento do caso Jacobson vs Massachusetts
[197 US 11 (1905)]. Em 1905, a US Supreme Court admitiu como
compatível com a Constituição daquele país uma lei do Estado de
Massachusetts que instituíra a vacinação obrigatória, com vistas a
debelar um surto de varíola em Boston, que havia matado 270 pessoas
entre 1901 e 1903 (ALBERT MR, OSTHEIMER KG, BREMAN JG. The last
smallpox epidemic in Boston and the vaccination controversy, 1901–1903.
N Engl J Med. 2001; 344:375-379). Na ocasião, porém, a sanção contra a
recusa em tomar a vacina era apenas multa.
Talvez não seja casual que, na virada do século XIX para o XX,
tenha-se tornado candente o tema da vacinação compulsória.
Foucault se refere a esse período como um momento de transição,
para o surgimento do que ele chamou de “biopolítica” [REVEL, J. (2005).
12
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Michel Foucault conceitos essenciais. (C.P.Filho & N. Milanez, Trad.).
São Paulo: Claraluz]. A biopolítica manifesta-se pelo exercício de
“biopoderes”, com ênfase em técnicas de manutenção da vida e em
“medicalização” da política, em especial na gestão da saúde coletiva,
que passa a ser uma preocupação central política no século XX.
A biopolítica é diferente da política que se exercia tradicionalmente
até o século XVIII e meados do século XIX, que era baseada na
“ameaça de morte”. O biopoder, ao contrário, concentra-se em prolongar
a vida, controlando-a nos seus menores detalhes — o que foi sumamente
facilitado pelas tecnologias de vigilância criadas com a internet. Esse tipo
de controle político, posto traga vantagens inegáveis para a longevidade
e para a saúde do corpo, materialmente falando, precisa ser contido
nos seus excessos, porque a sua expansão desmesurada pode eliminar a
liberdade individual naquilo que ela tem de mais estimável, em um
mundo superpopuloso: o direito de não querer seguir uma tendência
de massa, ainda que essa tendência seja boa para a saúde física do
corpo ou para a eliminação de riscos de morte.
Nesse sentido, é manifesto que a vacinação obrigatória não pode
ser medida inaugural de uma política sanitária. De fato, por seu caráter
invasivo, a vacinação obrigatória não pode ser primeira medida
sanitária, senão ultima ratio, justificável pelo contexto epidemiológico e
vacinal. Aqui não pode haver precipitação: se, por exemplo, uma alta
percentagem das pessoas resolverem voluntariamente se vacinar —
se e quando houver a vacina —, pode ser desnecessária a vacinação
obrigatória. Esta deve ser medida extrema, apenas para uma situação
grave e cientificamente justificada, e esgotadas todas as formas menos
gravosas de intervenção sanitária.
Como explica José Cretella Jr. (Tratado de Direito Administrativo.
Rio de Janeiro: Forense, 1968, vol. V, p. 209), a vacinação obrigatória
pode ser tolerada em estado de necessidade, o qual pressupõe o uso
proporcional dos meios para compatibilizar o exercício da liberdade
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individual (na forma de direito ao próprio corpo) com o direito à saúde
dos demais sujeitos. Em um contexto de perigo a esse segundo
direito, podem ser usados apenas os “meios absolutamente necessários”,
e não excedendo os limites para a remoção do perigo de contágio,
para debelar a ameaça de dano. Nesse sentido, dispõe o art. 188, II e
parágrafo único, do Código Civil, verbis:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I – ‘Omissis’
II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a
pessoa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo
somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente
necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção
do perigo.”

Em todo caso, como já acentuado acima, apenas sanções indiretas
podem ser cominadas para o descumprimento da obrigatoriedade da
vacina. E, mesmo quanto às sanções indiretas, as que não forem
impostas por lei da União dependem de oitiva prévia do Ministério da
Saúde, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, nos idos de 1978,
na Rp 945/SP, Ministro Cunha Peixoto, DJ 11/08/1978, ao aplicar o
disposto no art. 6º da Lei nº 6.259/75, verbis:
“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.”

Deve-se assegurar também ao cidadão o direito de não se submeter
obrigatoriamente a nenhuma vacina que tenha sido concebida por
processos inéditos e nunca aplicados em massa. Embora sejam
14
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respeitáveis as empresas e instituições que estão envolvidas no
processo de criação desses novos imunizantes, não é totalmente
infundado o receio de algumas pessoas quanto aos eventuais efeitos
que esses imunizantes podem ter sobre a sua saúde ou da sua
descendência (no caso de pessoas em idade reprodutiva).
Para tanto, basta referir que, no chamado Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 — disponível em
2020_12_11_plano-de-vacinacao-covid19-_revisado.pdf (www.gov.br) —,
recentemente apresentado pelo Ministério da Saúde, menciona-se
que as vacinas que usam RNA mensageiro, por exemplo, têm
“plausibilidade” de serem seguras, embora nunca tenham sido
aplicadas em massa, verbis:
“A plausibilidade de segurança destas vacinas é amparada na
ausência de integração do RNAm injetado ao genoma do indivíduo
vacinado. As vacinas de RNAm apresentam o atrativo da
possibilidade de produção rápida de grande quantidade de doses,
não havendo, entretanto, até a data de hoje vacinas licenciadas e
em uso que utilizem esta tecnologia.”

Ora, não se pode impor nenhum tratamento médico inovador,
cujos riscos ainda não foram avaliados a longo prazo. Nesse ponto, a
medida extrapolaria os limites indispensáveis para a remoção do perigo,
pois já exige do indivíduo um grau de confiança e de adesão a essas
novas técnicas que vai muito além do mediano.
Igualmente não se pode impor vacinação obrigatória com ônus
econômico para o indivíduo. É que, em tal contexto, além da
obrigatoriedade da vacinação, haveria também a imposição de um
tributo inovador, sem alicerce constitucional.
Ante o exposto, caso sejam ultrapassadas as questões preliminares,
no mérito, voto pela procedência parcial das ações, para dar interpretação
15
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conforme ao art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020, de modo que tal
dispositivo seja entendido no sentido de que:
a) a instituição de obrigatoriedade da vacina contra COVID-19 é
possível, pela União, ou pelos Estados, mediante oitiva prévia da
União (Ministério da Saúde), com base em evidências epidemiológicas
devidamente apuradas, como última medida para o combate à
disseminação dessa moléstia, após campanha de vacinação voluntária e o
esgotamento de todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária;
b) as sanções contra eventual descumprimento de vacinação
obrigatória, que devem ser razoáveis e proporcionais, apenas podem ser
temporárias e indiretas, incidindo sobre o patrimônio ou sobre o exercício
de certos direitos, mas nunca o constrangimento físico sobre o corpo ou
a liberdade física do indivíduo;
c) nenhuma vacina que tenha sido concebida por processos
científicos inéditos, e nunca utilizados em massa, pode ser imposta de
modo obrigatório; e
d) apenas vacinas oferecidas gratuitamente podem ser objeto de
obrigatoriedade vacinal.
É como voto.

16
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17/12/2020

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Obrigado,
Presidente!
Eu inicio cumprimentando, Presidente, todas as sustentações orais
que foram realizadas no dia de ontem e que tanto contribuíram para que
nós pudéssemos ter uma visão global do assunto.
Também, Presidente, faço questão de cumprimentar os eminentes
Relatores que já apresentaram os seus votos, Ministro Ricardo
Lewandowski e Ministro Roberto Barroso.
Quero também, Presidente, neste início do meu voto, parabenizar
Vossa Excelência por rapidamente ter pautado este importante tema, que
diz respeito à vida e à saúde de todos os brasileiros.
É exatamente assim que começarei meu voto, até porque muito do
que eu iria dizer já foi, aqui, mais bem explanado pelos eminentes
Ministros-Relatores e pelo eminente Ministro Nunes Marques, que me
antecederam.
Presidente, a importância do tema é essencial aqui. A preservação da
vida e da saúde seja a individual, seja a pública em um país como o
Brasil, com quase 200 mil mortos pela covid-19, não permite, ao tratarmos
desse tema - e por isso a importância de esta Corte defini-lo -, hipocrisia,
demagogia, ideologias, obscurantismo, disputas político-eleitoreiras e,
principalmente, não permite ignorância.
Lamentavelmente, vemos as discussões aflorarem com muita
hipocrisia, em discursos absolutamente radicais, em que muitas pessoas
se exaltam contra as vacinas, contra a possibilidade de vacinas, contra as
pesquisas em relação às vacinas, dizendo ou se escondendo nesse
discurso radical, ideológico e obscurantista, que a vacinação acaba
afetando ou interferindo na "liberdade ampla, total e irrestrita do
indivíduo", de fazer o que bem entende, independentemente da vida em
Sociedade. São as mesmas pessoas, por isso a importância de afastar a
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hipocrisia dessa discussão, que, ao defenderem que o indivíduo pode
fazer o que bem entender contra a saúde pública, a saúde individual, a
pesquisa, a ciência e as vacinas, não se importam em correr para tomar a
vacina de febre amarela e se submeterem, sem qualquer reclamação, a
revistas pessoais ou por scanners em aeroportos, para poderem ir para o
exterior em busca de paraísos exóticos. Para isso não se importam em
tomar a obrigatória vacina, porque, se não tomar a vacina de febre
amarela, não entra no país.
Agora, para combater uma pandemia, que já matou milhões de
pessoas, e só no Brasil, quase 200 mil pessoas, esses discursos hipócritas
vêm aflorando. Hipocrisia, com total falta de empatia para essas 200 mil
famílias que perderam entes queridos em virtude da covid-19. E a
proteção dos direitos fundamentais não pode, de forma alguma, conviver
com tanta falsa ideologia, com obscurantismo, a ignorar os avanços
históricos que a produção de vacinas e a ciência no geral trouxeram para
a vida humana. Isso já foi bem detalhado pelo eminente Ministro Ricardo
Lewandowski e pelo eminente Ministro Roberto Barroso.
Exatamente por isso, faço um rápido voto, novamente, aqui,
cumprimentando o extremamente detalhado e completo voto do
eminente Ministro Ricardo Lewandowski, pela profunda dedicação à
matéria, com pesquisas tanto históricas, quanto no Direito comparado,
que muito vêm facilitando o trabalho do Tribunal neste julgamento.
Desde já, com esses rápidos fundamentos que produzirei, digo que
acompanho ambos os Relatores, mas com duas observações que farei ao
final.
Aqui, a questão principal e inicial é o art. 3º, III, "d", da Lei
nº
13.979, que diz:
"Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes
medidas:
[...]
III - determinação de realização compulsória de:
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[...]
d) vacinação e outras medidas profiláticas;"

A partir disso, duas são as questões iniciais - e uma terceira
relacionada à escusa de consciência.
A primeira: qual o sentido constitucional da expressão realização
compulsória de vacinação? E a segunda, quando o caput do art. 3º diz que
as autoridades poderão adotar medidas no âmbito de suas competências,
quais seriam as autoridades? São as duas grandes questões a serem
tratadas e que foram bem detalhadas.
Em relação à primeira, Presidente, a questão da realização
compulsória, em relação à obrigatoriedade, à possibilidade de se obrigar
a vacinação ou não, deixo aqui de produzir o histórico que iria ler da
legislação brasileira, como foi já narrado, desde 1832, prevendo essas
hipóteses, e do Direito comparado, exatamente porque os Ministros que
me antecederam já o fizeram e não vejo a necessidade de repetir.
No entanto, somo-me a eles ao diferenciar a questão da
compulsoriedade, no sentido de obrigatoriedade, da questão da
possibilidade de se forçar até fisicamente uma pessoa. Não é disso que a
lei trata. Ela trata de realização compulsória - e aqui eu talvez amplio um
pouco ou pretendo ampliar um pouco esse entendimento. Quando se
trata da realização compulsória, ela é uma destinação dúplice. Ao Poder
Público, que tem a obrigatoriedade de realizar uma ampla campanha de
vacinação. Não é uma opção do Poder Público, é uma obrigatoriedade de
realização de uma ampla campanha de vacinação.
A realização compulsória a ser realizada pelas autoridades, que a lei
estabelece, é uma obrigação dúplice. É uma obrigação do Estado, do
Poder Público - obviamente, a partir, da comprovação das vacinas, do
registro das vacinas, não necessariamente só da Anvisa, importante que
se diga, porque há legislação que estabelece a possibilidades de serem
reconhecidas por outras grandes agências internacionais -, mas desde
que, nos termos da lei, exista a possibilidade de se disponibilizar a vacina
à sociedade, sob pena de responsabilidade do gestor público que deixar
de a realizar.
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E, como disse, é uma obrigação dúplice, também é uma obrigação do
indivíduo. Cada brasileiro terá a obrigatoriedade de se vacinar. O que não
significa que poderá, manu militari, não poderá, de forma forçada, ser
levado até a vacina. Ora, obrigatoriedade não significa isso. Significa que
eventual descumprimento levará a uma sanção.
O voto, Presidente, conforme bem salientado aqui em sustentação
oral ontem pelo eminente Procurador-Geral da República, é obrigatório
entre 18 e 70 anos. Ora, aquele que não cumpre essa obrigatoriedade não
é levado à força pela polícia ou pelas forças armadas até a zona eleitoral,
não é obrigado a digitar um número de um candidato. Ele sofrerá
sanções. É nesse sentido que deve ser entendida a compulsoriedade, a
obrigatoriedade da realização da vacinação e outras medidas profiláticas:
com a possibilidade de imposição de sanções, tanto ao Poder Público, se
deixar de realizar essa vacinação, essa campanha de vacinação, quanto ao
indivíduo, se deixar de atender a essa vacinação.
Como? Quais sanções? E o eminente Ministro Ricardo Lewandowski
bem detalhou, em seu voto. As sanções, primeiro, devem estar
estabelecidas em lei, pelo princípio da reserva legal. E são sanções que já
existem, não só no Brasil, existem no mundo todo. Eu acabei de citar uma
na minha fala inicial. Pessoas, em determinados países, que não levarem a
carteirinha de vacinação de febre amarela, não entram, estão proibidas de
entrar. Isso é uma sanção.
Em outros países há multa. Vejam, na Califórnia, há pouquíssimo
tempo, em que pese a tradição na Califórnia ser de vacinação não
obrigatória, houve - cinco anos atrás - um surto de sarampo. E, a partir
disso, para sarampo, há obrigatoriedade da vacina. E quem não levasse
seus filhos para serem vacinados estava proibido de matriculá-los em
escolas ou creches públicas ou privadas. Ou seja, uma sanção gravíssima.
Então, a obrigatoriedade é prevista.
Há outros exemplos. A Suprema Corte norte-americana já, desde
1922, no caso Zucht v. King, decidiu que as escolas poderiam negar
matrícula a crianças que não tivessem as vacinas mínimas exigidas por
lei.
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As pessoas que querem o green card, o visto de permanência nos
Estados Unidos, têm que mostrar a vacinação. Ou seja, há uma série de
sanções possíveis a serem aplicadas para que as pessoas sejam
compulsoriamente vacinadas. E isso em âmbito municipal, estadual e
federal. É possível que, no âmbito municipal, se estabeleça que a entrada
em shopping centers, a entrada em restaurantes deva ser mediante
apresentação de carteira de vacinação.
Nós estamos combatendo uma pandemia, uma pandemia que mata
pessoas e que, infelizmente, depois de uma queda, há alguns dias, já
voltou a 900 brasileiros e brasileiras mortos em um único dia. Então, essa
compulsoriedade de que trata a lei diz respeito à obrigatoriedade com
sanções pelo descumprimento.
Da mesma forma que na Califórnia, na Argentina, uma lei
recentíssima, a Lei nº 27.491, de 2018, também, determina o caráter
obrigatório para determinadas vacinas no país, pela questão da
prevalência da saúde pública. E esse atestado de vacinação passou a ser
exigido para inúmeras questões. Por exemplo, na lei argentina, obtenção
de documentos oficiais. Não se consegue mais a renovação da carteira de
identidade, do passaporte ou da carteira nacional de habilitação para
dirigir, na Argentina, se não se comprovar a vacinação contra
determinadas doenças.
Nesse sentido, há total constitucionalidade da determinação de
realização compulsória de vacinação, como bem estabeleceu, no seu voto,
o eminente Ministro-Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski.
Agora, um segundo ponto, também importante, como disse, além da
interpretação constitucional, da ideia de realização compulsória dúplice,
repito, do Estado e do particular, do indivíduo, a competência de qual
ente federativo para determinar essa realização.
Nós já tivemos oportunidade de julgar, no primeiro semestre,
inúmeras questões, inúmeras ADIs e ADPFs sobre isso e o Supremo
Tribunal Federal fixou fortemente a ideia de que a gravidade da
emergência causada pela pandemia do coronavírus, a covid-19, exigia das
autoridades brasileiras de todos os níveis de governo, de todos os níveis
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da Federação - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - a
efetivação concreta de proteção à saúde pública. Todos são responsáveis
pela adoção de medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis - entre elas,
a vacinação, a partir do momento em que a vacinação passar por todos os
procedimentos legais e for uma medida profilática à disposição de toda a
sociedade.
Em relação à saúde pública, à assistência pública, ao combate à
pandemia, em relação à vacinação, a Constituição consagra a existência
de competência administrativa comum. Aqui quero destacar novamente
isso. Foi salientado pelo voto do eminente Ministro Ricardo
Lewandowski que a competência é comum. Obviamente, a partir da
competência comum, pelo princípio da predominância do interesse, cabe
ao Poder Executivo Nacional, cabe à União exercer o papel de ente central
no planejamento e coordenação das ações governamentais.
E este Supremo Tribunal Federal, desde o primeiro dia, desde o
primeiro julgamento em que reconheceu a competência comum entre
todos os entes federativos, salientou que o papel de ente central no
planejamento e coordenação das ações governamentais de combate à
pandemia do coronavírus era do Governo central, até porque é a União
que tem esse papel. A mesma coisa em relação à vacinação, mas - aqui já
antecipo um ponto que entendo deva ser refletido nesta discussão - a
ausência do desenvolvimento dessa ação central não impede que os entes
federativos possam realizar as suas campanhas de vacinação. É por isso
que aqui peço uma reflexão do eminente Ministro Roberto Barroso sobre
sua tese, que ao final do julgamento debateremos novamente. Aqui não
me parece que devamos colocar que só é possível a obrigatoriedade no
sentido de realização compulsória da vacinação se estiver no Plano
Nacional de Imunizações ou no Plano Nacional de Vacinação.
Quero crer que isso não ocorra, mas e se eventualmente o Governo
Federal não colocar a vacinação no Plano Nacional de Imunizações? Ora,
nós estaremos numa decisão contraditória. Ao mesmo tempo que nas
ADIs do eminente Ministro Ricardo Lewandowski estamos confirmando
o que já julgamos em várias ADIs e várias ADPFs, que a competência
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material para a saúde pública, para o combate à epidemia, inclusive com
medidas profiláticas, entre elas vacinação, é uma competência comum,
em que pese o ente central ter a coordenação, se nós exigirmos que, para
que haja obrigatoriedade, essa compulsoriedade da vacina só ocorra se o
ente central colocá-la no seu Plano Nacional, pergunto eu: e eventual
omissão?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Alexandre, permite? Acho que Vossa Excelência talvez esteja trabalhando
com a primeira versão de tese que eu havia lhe encaminhado. Na minha
tese são alternativas. Eu digo:
É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de
vacina registrada em órgão de vigilância sanitária que: (I) tenha sido
incluída no Programa Nacional de Imunização; (II) tenha a sua aplicação
obrigatória determinada em lei; ou (III) seja objeto de determinação da
União, do estado, do Distrito Federal ou do município com base em
consenso médico-científico.
De modo que as três opções não são cumulativas - ou está no plano
de imunização, ou a lei determinou, ou ente estatal determinou. Eu
depois vou passar. Só para deixar clara a minha posição.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro
Alexandre, concordo em gênero, número e grau com o que Vossa
Excelência acaba de assentar. E digo mais: isso está implícito no meu voto
também e vejo agora que está explícito do voto do eminente Ministro
Roberto Barroso. Imaginemos um verdadeiro país como São Paulo ou
mesmo a cidade de São Paulo - refiro-me ao estado. Se as vacinas forem
insuficientes, ou se não chegarem tempestivamente? O que os
governadores e os prefeitos vão fazer? Vão deixar morrer a população? É
claro que na omissão da União, os Estados e os Municípios terão que
lançar mão das vacinas de que dispuserem, depois de aprovadas pela
Anvisa, ou então desde que aprovadas dentro daquele prazo excepcional
de 72 horas, ao qual a lei se refere.
Então, Ministro Alexandre de Moraes, da minha parte, Vossa
Excelência já tem a integral adesão a esse ponto de vista que explicita,
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dizendo eu que está implícito no meu voto.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Agradeço
ambos os apartes.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro Alexandre de
Moraes, Vossa Excelência me permite um aparte também? Tal como o
ministro Ricardo Lewandowski, subscrevo o que Vossa Excelência
expressou. E lembraria precedente do Plenário sobre a obrigatoriedade de
o Estado fornecer medicamento mesmo ausente o registro na agência
brasileira quando se mostre indispensável à saúde da pessoa e tendo sido
aprovado pelo órgão competente de origem, do Estado estrangeiro. O
mesmo ocorre quanto à vacina.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato,
Ministro Marco Aurélio, e também agradeço o aparte.
E essa preocupação parece-me primordial porque, eventualmente, se
um Município ou, aqui, um Estado, como bem ressaltou também o
Ministro Ricardo Lewandowski, tiver a possibilidade de já imunizar os
brasileiros que lá estiverem, não se pode ficar aguardando. Aqui ocorre o
que julgamos no primeiro semestre, várias vezes, e agora no voto do
eminente Ministro Ricardo Lewandowski, que é a questão da
competência comum.
Em relação ao voto do Ministro Roberto Barroso, talvez, tenha sido
mau entendimento da minha parte. Ouvi o voto aqui no Plenário, mas
como falou em 1, 2, 3, ficou a dúvida para mim - e acredito que para
alguns, talvez, tenha ficado a dúvida - se seriam cumulativos.
Obviamente, agora, sendo alternativos, se conjugam as duas hipóteses, os
dois votos, nas ADIs e na repercussão geral.
Então, volto a insistir aqui, quero crer que essa vacinação entre no
Plano Nacional de Imunizações e seja organizada pelo ente central.
Agora, isso não pode impedir entes regionais que, eventualmente, já
tenham a possibilidade de começar a imunizar os brasileiros que lá
vivem.
Como disse no início, e aqui vale para todos os lados, para os entes
municipais, estaduais ou para o ente federal, assim como nós não
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podemos aceitar nesta discussão, que já consumiu quase 200 mil vidas,
hipocrisia, demagogia e obscurantismo, também não podemos aceitar, de
qualquer lado que seja, discussões político-eleitoreiras.
A sociedade não quer saber de onde está vindo a vacina, se do
Estado, do Município ou da União, e não quer saber também de qual
laboratório. A sociedade quer saber se a vacina é eficaz, se a vacina é
segura e quando a vacina será ministrada para que os brasileiros possam
voltar a viver a sua normalidade, que todos desejamos.
Na sequência, Presidente, para fazer um único voto, como entendo
aqui, da mesma forma que o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a
realização compulsória dentro dessa obrigatoriedade com possibilidade
de sanções, nunca, obviamente, a questão forçada, principalmente a
questão física, jamais, esse condomínio horizontal de competências, no
caso desse federalismo participativo, realmente cooperativo, as
competências comuns, apoio integralmente o que disse o eminente
Ministro Ricardo Lewandowski.
Faço aqui, Ministro Lewandowski, talvez só uma reflexão que me
parece importante, não é uma discordância, é a título de colaboração,
para refletirmos todos juntos. Vossa Excelência, no item (I), que concordo,
da sua conclusão do dispositivo, coloca:
"Isso posto, voto pela parcial procedência das ADIs
6.586/DF e
6.587/DF, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º,
III, "d", da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que:
(I) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por
exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas (...)"
Uma sugestão, também para reflexão, só uma alteração aqui no
seguinte sentido: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada
que contrarie expressa discordância do usuário. Explico o porquê dessa
inversão.
A questão de exigir sempre o consentimento do usuário. Nós vimos
recentemente o surgimento de algumas ideias de que seria até elaborada
uma legislação em que o usuário deveria assinar um termo de
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responsabilidade, deveria expressamente dizer “eu quero a vacina”. Eu
sei que não é esse o sentido da frase do Ministro Ricardo Lewandowski,
mas isso pode ser interpretado como uma possibilidade de uma
legislação que burocratize e acabe intimidando o usuário que tenha que
se dirigir a determinado local para fazer uma declaração expressa. Se
invertermos - a vacinação compulsória não significa vacinação forçada
que contrarie expressa discordância do usuário -, ele não precisa atestar
que quer. Simplesmente quem não quer fala que não quer. É só essa
inversão.
Obviamente, a conclusão eu sei que é a mesma, mas em virtude do
que foi amplamente noticiado, de que se pretendia inclusive exigir um
cadastro, uma declaração de responsabilidade. Então, é só essa sugestão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Vossa
Excelência realmente está seguindo a linha da primeira votação que
fizemos sobre a pandemia no sentido da competência concorrente,
porque se trata de direito da saúde e, então, na inação do Governo
Federal, evidentemente que os estados e municípios poderiam agir em
razão de a própria Constituição estabelecer.
Agora, acho que este julgamento é um julgamento em que nós
devemos transmitir segurança, quer dizer, há de se ter uma definição
objetiva. Há uma certa confusão, digamos assim, na cultura popular entre
compulsoriedade e obrigatoriedade. Ninguém vai arrastar ninguém pelos
cabelos para tomar vacina. Isso seria uma coisa compulsória. A vacina, ou
ela é obrigatória ou ela não é obrigatória. Eu acho que a sinalização que o
Supremo deve passar neste julgamento é se a vacinação é obrigatória ou
não é obrigatória. Evidentemente, se uma pessoa não cumpre a obrigação
de se vacinar, ela é um potencial difusor dessa contaminação. Então, acho
que nós deveríamos procurar ser bem adstritos a essa indagação que
subjaz nestes casos: ou ela é obrigatória ou ela não é obrigatória.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato. Por
isso, Presidente, afirmei anteriormente e reafirmo agora - é
importantíssima a observação de Vossa Excelência - que, a meu ver, a
ideia de realização compulsória é uma obrigatoriedade dúplice: a
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obrigatoriedade de o Estado, o Poder Público, fornecer - o Estado é
obrigado a fornecer a vacina -, e a obrigatoriedade do indivíduo de se
vacinar. Se ele não se vacinar, essas sanções indiretas possíveis que o
Ministro Ricardo Lewandowski assim colocou.
Para encerrar, Presidente, sobre a questão da escusa de consciência
em relação à vacinação dos filhos, também não quero me alongar, mas
aqui parece-me que não há dúvidas. Como bem ressaltou o eminente
Ministro Roberto Barroso, já secundado pelo Ministro Lewandowski e o
Ministro Nunes Marques, aqui a livre convicção filosófica dos pais não
pode, de forma alguma, prevalecer sobre o princípio constitucional de
integral proteção à criança e ao adolescente, até porque a Constituição
estabelece, no art. 197, que é dever não só dos pais, da família, da
sociedade e do Poder Público, a saúde e educação das crianças e dos
adolescentes. Então, não haveria possibilidade, por uma convicção
filosófica dos pais, de eles afastarem a proteção integral à saúde e à
própria vida dos filhos.
Ressalto aqui dois trechos que bem demonstram isso, dois trechos da
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente nesse
acórdão recorrido, de lavra do Relator, o Desembargador Fernando
Torres Garcia, que bem detalham isso. Disse o eminente Desembargador:
"A
tutela da saúde da criança tem prioridade
absoluta no que diz respeito à proteção
dos interesses
do menor, prevalecendo sobre interesses particulares ou
decorrentes de posições ideológicas próprias dos
genitores."

E ainda continuou sua Excelência:
"Equivale dizer que escolhas feitas pelos genitores, em
virtude de convicções particulares e individuais e que tenham
efeitos sobre os filhos menores, não poderão representar a estes
qualquer prejuízo em relação aos interesses maiores descritos
na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
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Adolescente."

E Sua Excelência exatamente acaba concluindo com algo que une
esses nossos dois julgamentos:
"A recusa de se proceder à vacinação obrigatória, seja do
sujeito em si, seja das crianças e adolescentes que estejam sob
sua responsabilidade, não caracteriza o exercício legítimo de
um direito perante o Estado, mas, em verdade, ato ilícito, por
ofensa a normas específicas de tutela individual da saúde da
criança e da incolumidade pública."

Presidente, com essas considerações, acompanho integralmente os
eminentes Relatores com as considerações que fiz, eventualmente, em
relação às teses, as quais poderemos depois rediscutir.
Obrigado, Presidente!
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ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Senhor Presidente,
peço permissão para uma consideração.
Só para fazer um debate a respeito do meu voto. Em termos de
encaminhamento, acompanhei o eminente Relator e o voto do Ministro
Luís Roberto Barroso. Quanto ao voto do Ministro Ricardo Lewandowski,
acompanhei também, mas com uma pequena ressalva. Como bem
chamou o feito à ordem, chamou a atenção Vossa Excelência, não
estamos tratando, neste julgamento, da possibilidade de fornecimento
de medicamento para estados e municípios, mas da eleição de quais
vacinas seriam obrigatórias. E apenas nesse aspecto eu ressalvei,
com uma pequena divergência com o voto do Ministro Lewandowski,
porque a legislação exige a consulta prévia à União.
A título de encaminhamento, acompanhei o voto do Ministro
Barroso e, quanto ao Ministro Ricardo Lewandowski, acompanhei,
mas com esta ressalva: que, para eleição de qual vacina será obrigatória
na implementação pelos estados e municípios, haveria uma consulta à
União, na forma da lei.
Desculpe-me a interrupção.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
cumprimento Vossa Excelência, as eminentes Ministras, os eminentes
Pares, cumprimento também os Senhores Advogados e o Senhor ViceProcurador-Geral da República. E, de modo especial, inicio, Senhor
Presidente, cumprimentando os eminentes Relatores, Ministro Ricardo
Lewandowski, Relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.586 e
6.587, e o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso
Extraordinário com Agravo 1.267.879.
Senhor Presidente, cumprimentando os eminentes Relatores, os
eminentes Ministros que me antecederam e as sustentações orais, declaro,
desde logo, que vou juntar declaração de voto. O tema é relevantíssimo,
sensível e urgente. E, nessa declaração de voto, explicito o sentido e o
alcance desse senso de urgência que demanda a atuação pronta e eficaz
do Poder Judiciário diante da pretensão que restou deduzida.
Em primeiro lugar, examino essas duas ações diretas de
inconstitucionalidade.
Na ADI 6.587, o Partido Democrático Trabalhista objetiva uma
interpretação conforme, e Sua Excelência o eminente Ministro-Relator
acolhe parcialmente para atender à pretensão no sentido de dar a
interpretação conforme, assentando que a vacinação é obrigatória. Já na
ADI 6.587, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, há um pedido
principal que é a declaração de inconstitucionalidade do mesmo
dispositivo, nomeadamente o art. 3º, III, "d", da Lei nº 13.979/2020, e há
um outro pedido, que é o de que seja dada também interpretação
conforme nos limites do pedido.
Aqui, a primeira pretensão é de todo improcedente, como assentou
Sua Excelência o eminente Ministro-Relator, que acolhe a segunda e, por
isso, sua Excelência vota no sentido de dar parcial procedência a ambas as
ações, para conferir interpretação conforme a Constituição do dispositivo
que acabei de mencionar - alínea "d", III, do art. 3º desta Lei nº 13.979,
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deste ano de 2020.
Senhor Presidente, não tenho ressalva alguma; ao contrário, tenho
genuíno elogio a Sua Excelência o eminente Ministro Ricardo
Lewandowski, que vem de proferir um voto lúcido, como sói acontecer,
coerente com o parâmetro de controle, que é a distribuição de
competências à luz do federalismo cooperativo desenhado de modo
vinculante pela Constituição Federal, matéria na qual Sua Excelência é
autor de trabalho pioneiro e clássico, no Brasil, sobre o federalismo.
Por isso, como disse, Senhor Presidente, vou juntar declaração de
voto assentando, portanto, que estou de inteiro acordo com as premissas,
desenvolvimento e as conclusões de Sua Excelência. Seria possível, até
mesmo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.587, chancelar uma
proximidade com a improcedência, mas Sua Excelência bem viu a
possibilidade de também ali conferir interpretação conforme para
propiciar, tal como vem de dizer o Senhor Presidente Ministro Luiz Fux,
com todo o acerto, uma mensagem nítida e evidente que é aquela
segundo a qual a vacinação, à luz do parâmetro de controle da
Constituição, é, sim, obrigatória e se dá nos limites e nas possibilidades
da expressão democrática do federalismo.
E é por isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal não retirou
poderes de quem quer que seja, muito menos do Executivo Federal, para
enfrentar a pandemia. Não se diga que o Supremo definiu que apenas os
Estados poderiam agir para enfrentar a emergência sanitária. A obrigação
é de todos os entes públicos. Nenhuma autoridade e nenhum servidor
público poderão se isentar. A Constituição não autoriza o Poder Público a
cruzar os braços. A matéria e o sentido são de máxima urgência; e o
Supremo Tribunal Federal também não o fará, como, aliás, está a dar
demonstração neste julgamento.
Por isso, Senhor Presidente, tenho a honra de acompanhar
integralmente, nas duas ADIs, o eminente Ministro Ricardo
Lewandowski.
Quanto ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.267.879, da
relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em que Sua
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Excelência assenta, aqui, também, o sentido e o alcance da vacinação
obrigatória, que não diz respeito aos interesses dos pais, mas, sim, ao
melhor interesse das crianças e dos adolescentes, assentando
precisamente que não se trata, aqui, de chancelar descaso ou
desconsideração com bem-estar das crianças. Revela-se, ao contrário, uma
preocupação de cuidado desses pais com a criança. O problema não está
aí. A questão está, como disse Sua Excelência, no fato de que a conduta de
omissão coloca outras crianças em risco, seja porque enfraquece uma
política pública de imunização, seja porque aproveita de uma imunidade
coletiva sem que colabore para isso.
E, aqui, assento que acompanho também honrosamente Sua
Excelência o Ministro Luís Roberto Barroso, que, por igual, desatou um
nó complexo nesta matéria que envolve direitos fundamentais de igual
dignidade jurídica, sendo que, sem saúde digna e sem vida digna, não há
liberdade. E isso já está em precedente, que menciono e detalho na
declaração de voto, da Suprema Corte dos Estados Unidos da América do
Norte desde 1905, segundo o qual a verdadeira liberdade para todos não
poderia existir se submetida a um princípio que reconheça um direito
individual de usar a própria liberdade independentemente do dano que
pode ser causado a outros.
É disso que se trata, é dessa leitura das normas constitucionais que
permite entender que a imunidade coletiva é um bem público coletivo,
como aliás está definido em um precedente que reputo importantíssimo,
da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário
com Agravo 1.224.327, cujo julgamento restou publicado em 4/11/2019,
onde, ali, tratávamos das obrigações da Previdência Social. E, por igual,
nessa leitura do art. 194 da Constituição da República, todos devem
contribuir, na medida de sua capacidade, para o atendimento de bens
públicos coletivos. Naquele caso, a universalidade da cobertura do
atendimento; neste caso, a saúde pública e, também, a absoluta
prioridade que o art. 227 da Constituição confere a crianças e
adolescentes.
Portanto, Senhor Presidente, cumprimentando também o eminente
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Ministro-Relator Luís Roberto Barroso, assento a conclusão no sentido de
acompanhá-lo, por inteiro, nas premissas, no desenvolvimento e na
conclusão, relembrando um outro precedente da Corte Suprema NorteAmericana - esse, de 1944 -, segundo o qual os pais podem ser livres para
se tornarem mártires por sua causa, mas não têm o direito de exigir o
martírio dos filhos.
É como voto, Senhor Presidente, acompanhando integralmente
ambos os eminentes Ministros-Relatores.
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Quando as ações diretas 6.586
e 6.587 foram propostas, em outubro deste ano de 2020, ainda não havia
vacinas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus. Quando vieram as informações da
Presidência da República e os pareceres da Advocacia-Geral da União e
da Procuradoria-Geral da República, não só existiam vacinas, como a
eficácia de algumas delas já tinha sido reconhecida pela comunidade
científica. Hoje, no dia de julgamento dessas ações, o Reino Unido e os
Estados Unidos estão promovendo a vacinação de seus nacionais, em um
esforço sem precedentes de mobilização popular, comparável, como
afirmam as autoridades públicas desses países, à mobilização do
desembarque na Normandia. Em saúde pública, o tempo é precioso.
Cada segundo conta para a proteção da vida humana. O senso de
urgência na atuação desses Estados nada mais é do que a concretização
do direito fundamental à saúde.
A epidemia causada pelo coronavírus já é responsável direta por um
número elevado de mortes no Brasil, mais elevado ainda é o das mortes
causadas pelas doenças que, por lotação dos hospitais ou pelas
dificuldades impostas para o acesso médico, silenciosamente avançaram
pela população. Nunca se morreu tanto no país quanto neste ano de 2020.
É preciso, portanto, frear o avanço da epidemia. É preciso agir, com senso
de urgência, para garantir o direito à saúde de todos os brasileiros.
Editada quando ainda não se vislumbrava a disponibilização de
outra opção terapêutica eficaz que não fosse o isolamento social, a Lei
13.979, de 2020, prevê, em seu art. 3º, III, “d”, que, para o enfrentamento
da emergência de saúde pública, “as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, a determinação de realização compulsória
de vacinação e outras medidas profiláticas”.
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É precisamente esse o dispositivo questionado nestas duas ações
diretas.
Na ADI 6586, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista,
objetiva-se que seja dada interpretação conforme à Constituição
estabelecendo que “compete aos Estados e Municípios determinar a
realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no
combate à pandemia da COVID-19 (art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020),
desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências científicas,
acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual”.
Na ADI 6587, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, requer-se
a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo ou que lhe seja dada
interpretação conforme “para impedir que seja realizada vacinação
compulsória nos casos em que as vacinas careçam de comprovação
científica quanto a sua eficácia e segurança”.
As ações veiculam preocupações que encontram amparo no texto da
Constituição.
Na primeira, trata-se do receio de que, à míngua de um plano
federal de vacinação, seja simplesmente vedado que os demais entes
subnacionais promovam planos regionais de vacinação. Na segunda, de
que seja determinada a vacinação compulsória com vacinas que careçam
de segurança e eficácia.
Embora legítimas as preocupações, apenas em relação à primeira,
nos termos da jurisprudência desta Corte, iniciada com o julgamento da
ADI 6341, é que é procedente o pedido, porquanto há dúvida sobre a
interpretação da norma, no que tange à competência dos demais entes
federativos.
A segunda ação direta deve ser julgada improcedente, eis que a
interpretação invocada é, na realidade, a única interpretação possível do
dispositivo legal, a dispensar a manifestação deste Supremo Tribunal
Federal em sede de contro concentrado.
Antes de justificar os argumentos, cumpre afastar as preliminares
alegadas, razão pela qual acompanho, no ponto, o e. Ministro Relator.
A falta de impugnação de todo o complexo normativo, tal como
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suscitado pela AGU e pelo PGR, apenas dariam margem ao não
conhecimento das ações, caso a declaração de inconstitucionalidade ou a
interpretação conforme do dispositivo impugnado, fosse ineficaz, vale
dizer, mesmo com a declaração de nulidade restariam no ordenamento
jurídico outras normas que expressariam o mesmo comando da norma
excluída.
Não é esse, porém, o caso.
A Lei 13.979, de 2020, disciplina a atual situação de anormalidade
que reclama ações imediatas do Poder Público. Embora as medidas
necessárias devam ser feitas a partir da estrutura hierarquizada do SUS, o
exercício da competência depende da concretização de novas normas de
cooperação a serem desenvolvidas, preferencialmente, pela União.
A Advocacia-Geral da União invoca a falta de impugnação da Lei
6.259, de 1975, que estabelece o Programa Nacional de Imunizações, e que
prevê, em seu art. 3º, caber “ao Ministério da Saúde a elaboração do
Programa Nacional de Imunização, que definirá as vacinações, inclusive
as de caráter obrigatório”. Entende, assim, que todo o programa de
imunização já é regulado por lei, o que afastaria a competência dos
Estados.
Ocorre, porém, que institui o Programa Nacional de Imunizações
não afasta, de forma inequívoca, a competência suplementar dos Estados,
como facilmente se observa não apenas do caput do art. 3º da Lei 13.979,
de 2020, como também do art. 6º da própria Lei 6.259: “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”. Além disso, nos termos do parágrafo único desse mesmo art.
6º: “as medidas de que trata este artigo serão observadas pelas entidades
federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do
respectivo Estado”, noutras palavras, a competência suplementar dos
Estados vincula até mesmo a União, desde que realizada no âmbito de
sua competência. Essa é, a contrario sensu, a interpretação que se
estabeleceu nesta Corte no julgamento histórico da Representação 945,
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quando julgou inconstitucional lei do Estado de São Paulo que impôs a
vacinação obrigatória contra a meningite. A inconstitucionalidade não foi
declarada pela ausência de competência, mas por vício procedimental: a
Assembleia não havia, naquele caso, consultado o Ministério da Saúde.
Por isso, ao contrário do que se levanta em preliminar, a reconhecida
situação de anormalidade devido à epidemia do coronavírus não se
amolda perfeitamente à Lei do Programa Nacional de Imunização, a
indicar que há dúvida sobre o alcance da competência dos demais entes
subnacionais. Deve, portanto, como o fez o e. Min. Relator, ser rejeitada a
preliminar.
No mérito, a solução a ser dada à ADI 6586 é semelhante a que se
deu na ADI 6341, isso porque a falta de nitidez do comando normativo
federal abre espaço para a atuação dos entes subnacionais.
No que tange ao aspecto formal das competências dos entes da
federação, não há dúvidas de que a Lei 13.979, de 2020, é uma norma
complexa. Editada com o objetivo de dar ferramentas ao Estado para o
enfrentamento da emergência sanitária, ela contém elementos que
ultrapassam o tema da saúde pública e se espraiam para questões ligadas
à concessão de serviços públicos e à exploração de bens e serviços de
titularidade de outros entes da federação.
O presente caso revela muito bem a necessidade de definir
urgentemente os contornos das competências dos entes da federação no
âmbito do federalismo cooperativo da Constituição Federal. É intuitivo
que medidas como a vacinação obrigatória devam ser tomada pelo órgão
nacional, sobretudo por um critério de igualdade. O combate a epidemia
seria abalado se apenas um Estado da federação realizasse a vacinação.
Por essa razão, alguns precedentes desta Corte tem atribuído maior
margem de atuação à União, com vistas a uniformizar os temas de sua
competência. De acordo com essas decisões, o parâmetro que
tradicionalmente tem sido utilizado para regular as competências do
entes da federação é o de primeiro identificar a matéria preponderante de
que cuida a legislação, para só então identificar qual é o ente responsável.
Como a Constituição define âmbitos de competência privativa, identificar
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o tema da legislação é identificar a competência e, por conseguinte, o ente
subnacional competente.
É fácil ver que a solução dada pela identificação da primazia do
interesse da regulação em determinado tema acaba por, não raro, premiar
a inação do ente que o Tribunal entende ser competente. A vacinação
contra o coronavírus evidencia esse problema. Não fosse a iniciativa de
governos estaduais e a ordem do e. Min. Ricardo Lewandowski não
teríamos, até agora, um plano nacional de vacinação. Não teríamos muito
provavelmente sequer as ações que estamos a julgar.
Como destacou o i. Advogado na inicial da ação direta, o pior erro
na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações
essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o
manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do
governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas
respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais.
O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União,
mas também os Estados e os Municípios.
A posição do Supremo Tribunal Federal deve ser, assim, a de exigir o
cumprimento integral das obrigações do Estado: obrigações de respeitar,
proteger e realizar os direitos fundamentais. Deve também, desde que
não haja violação material à Constituição, abster-se de declarar a
nulidade de leis estaduais e locais apenas por ofensa à competência dos
demais entes.
A União exerce sua prerrogativa de afastar a competência dos
demais entes sempre que, de forma nítida, veicule, quer por lei geral (art.
24, § 1º, da CRFB), quer por lei complementar (art. 23, par. único, da
CRFB), norma que organiza a cooperação federativa. Dito de outro modo,
na organização das competências federativas, a União exerce a
preempção em relação às atribuições dos demais entes e, no silêncio da
legislação federal, têm Estados e Municípios a presunção contra essa
preempção, a denominada “presumption against preemption” do direito
norte-americano.
Essa forma de entender o papel do Supremo Tribunal Federal
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promove uma deferência com as escolhas políticas do Poder Legislativo.
O Congresso Nacional poderá, se assim o entender, regular, de forma
harmonizada e nacional, determinado tema ou política pública. No
entanto, no seu silêncio, não se pode tolher o exercício das competências
dos demais entes na promoção de direitos fundamentais.
É evidente que essa proposição incentiva a produção normativa dos
demais entes da federação, não como forma de descentralização que
facilita a cooptação do poder pelas elites locais, mas como verdadeiro
experimentos democráticos, isto é, o federalismo como um “laboratório
social da democracia”, na feliz expressão do Justice Louis Brandeis.
A expressão democrática do federalismo realiza-se pela estrita
adesão às regras constitucionais e, em especial, aos direitos e garantias
fundamentais. O federalismo de fato promove maior profusão de normas,
mas seja qual for o nível de governo que as promova têm sempre a
mesma razão de existir: a concretização ampla dos direitos e liberdades
fundamentais.
Em termos práticos, isso significa que o papel do Supremo Tribunal
Federal nos conflitos federativos deve ser o de abster-se de declarar a
inconstitucionalidade formal à míngua de legislação federal editada de
forma nítida e precisa. O locus da atuação concentrada da Corte muda,
consequentemente, de foco, para minuciosamente examinar as ofensas
materiais à Constituição. Afinal, mais relevante do que saber quem é o
ente competente para lidar com a emergência sanitária é exigir que os
entes públicos ajam.
Não se diga, portanto, que o Supremo Tribunal Federal retirou
poderes do Executivo federal para enfrentar a epidemia. Não se diga que
Supremo Tribunal Federal definiu que apenas os Estados poderiam agir
para enfrentar a emergência sanitária. A obrigação é de todos os entes
públicos. Nenhuma autoridade e nenhum servidor público poderá se
isentar. A Constituição não autoriza o poder público a cruzar os braços,
nem o fará o Supremo Tribunal Federal.
A responsabilidade da União para promover a vacinação contra o
coronavírus é manifestada por meio da aprovação de um plano nacional

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D7F-C94B-93F8-D68D e senha 6A78-5B85-A44C-9D7E

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 105 de 222

ADI 6586 / DF
de vacinação. Se não o fizer ou o fizer de forma incompleta, ineficaz ou
irresponsável, poderão os Estados suplementar as regras da União. Vale
dizer, em nome da competência material, jamais se premiará a omissão. A
responsabilidade decorre do cargo, a competência para a edição de
normas gerais, do seu exercício.
Por tudo isso, não há como afastar a plena aplicação também a esta
ADI 6586 do que restou consignado na ADI 6341:
“EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM
AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA
SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020.
COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR
E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À
EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA
CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A emergência
internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde,
não implica nem muito menos autoriza a outorga de
discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do
Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não
servem apenas para proteger a liberdade individual, mas
também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da
capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado
Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões
governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos
agem melhor, mesmo durante emergências, quando são
obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da competência
constitucional para as ações na área da saúde deve seguir
parâmetros materiais específicos, a serem observados, por
primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes
públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o
controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 3. O
pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão,
sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da
Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência
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ADI 6586 / DF
exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo
federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de
suas respectivas competências, implementem as políticas
públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos
fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e
os Municípios. 4. A diretriz constitucional da hierarquização,
constante do caput do art. 198 não significou hierarquização
entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada
um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979,
de 2020, como decorrendo da competência própria da União
para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei
Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da
União em nenhum momento diminuiu a competência própria
dos demais entes da federação na realização de serviços da
saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de
municipalizar esses serviços. 6. O direito à saúde é garantido
por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas
necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os
entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização
Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos
termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial
da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas
sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar
plena eficácia ao direito à saúde. 7. Como a finalidade da
atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos
sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor
realização do direito à saúde, amparada em evidências
científicas e nas recomendações da Organização Mundial da
Saúde. 8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais.”
(ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
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ADI 6586 / DF
Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271
DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020).

Assim, reportando-me ao quanto se decidiu nessa ação, acompanho
o e. Ministro Relator para dar interpretação conforme ao art. 3º, III, “d”,
da Lei n. 13.979, de 2020, a fim de reconhecer a competência de Estados e
Municípios para determinar a realização compulsória de vacinação e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia da COVID-19 (art. 3º,
III, “d”, Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas
em evidências científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico
transindividual. Julgo, por consequência, procedente a ação.
No que se refere à ADI 6587, o justo receio de que seja
disponibilizada vacina sem comprovação de eficácia é desfeito pela
própria Lei 13.979, de 2020, que, em seu art. 3º, VIII, “a”, expressamente
condiciona a distribuição de insumos da área de saúde ao registro na
Anvisa. Nos casos de urgência, o registro pode ser dispensado se tiver
tido o insumo registro em uma agência congênere de outra jurisdição.
Noutras palavras, não há qualquer possibilidade de se autorizar a
dispensação de vacinas sem que haja comprovação científica. Não haverá
vacina sem eficácia, como não há saúde sem ciência.
Registre-se que a situação dos autos é substancialmente distinta da
que se observou na ADI 5501, quando o Congresso Nacional optou por
autorizar excepcionalmente substância não registrada, e o Supremo
Tribunal Federal decidiu que “é inconstitucional ato normativo mediante
o qual autorizado fornecimento de substância, sem registro no órgão
competente”. A Lei 13.979 é, porém, expressa e nítida ao condicionar a
liberação de insumos à sua eficácia e segurança. Apesar da nitidez com
que se veicula o comando legal, salutar, no ponto, a interpretação
sugerida pelo e. Relator, eis que de forma antecipada resolve dúvidas
sobre o alcance da norma impugnada.
Ante o exposto, acompanho o e. Min. Ricardo Lewandowski
julgando parcialmente procedentes ambas as ações diretas.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
: WALBER DE MOURA AGRA
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO

OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Muito
obrigado, Ministra Rosa Weber. Parabenizo Vossa Excelência por ter
trazido à baila o caso da varíola, hoje objeto de nota da Harward Law
Review, questionando exatamente se o princípio utilizado no caso Jacobson
versus Massachusetts não se aplicaria também à covid, nos Estados Unidos.
Então, seu voto traz também a abordagem do direito internacional,
e, por isso, parabenizo Vossa Excelência.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, desde logo parabenizo Vossa Excelência pela
importante pauta e pela discussão desse tema.
Cumprimento as eminentes Ministras, os Senhores Ministros, o
Senhor Vice-Procurador-Geral da República e o Senhor Advogado-Geral
da União. Cumprimento todos os que se manifestaram oralmente, em
especial os Relatores, a partir do querido Professor Ricardo
Lewandowski, que proferiu um excepcional voto, e também o Ministro
Luís Roberto Barroso, que trouxe um voto extremamente bem formado e
fundamentado.
Com isso, não tendo o que acrescentar a tão bem elaborados votos e
às palavras dos demais Colegas que já se manifestaram, peço vênia aos
Colegas que exararam pequenas divergências para acompanhar, na
íntegra, Senhor Presidente, ambos os Relatores, inclusive quanto à tese.
É como voto.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
Senhora Ministra-Vice-Presidente Rosa Weber, Senhores Ministros, a quem
cumprimento nas pessoas do Ministro Ricardo Lewandowski e do Ministro
Barroso. Como Relatores, deram votos primorosos, tão importantes para a
demarcação do que me parece ser um tema da maior significação, da maior
importância.
Tal como já foi dito aqui, Senhor Presidente, também tenho
muito a cumprimentar Vossa Excelência por ter trazido, com a rapidez que exigia
um caso como este, em um momento de tamanha gravidade, já exposto pelo
Ministro Ricardo Lewandowski desde ontem, em que uma pandemia põe em
pandemônio o mundo inteiro, e não é diferente no Brasil. Em um país com mais de
180 mil mortos e com o número de contaminados que temos e tivemos, não há
nenhuma dúvida sobre a importância de demarcar juridicamente as balizas da
atuação do Poder Público, não apenas urgentes, mas de significação jurídica muito
flagrante.
Também eu, Senhor Presidente, cumprimento o Senhor ViceProcurador, Doutor Humberto Jacques, o Senhor Advogado-Geral da União,
Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.
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Ministro José Levi, os Advogados que assomaram à tribuna e atuaram trazendo as
achegas que tanto nos auxiliam na formulação dos votos, na perfeita compreensão e
nos dados necessários para que pudéssemos formar nossos juízos e, portanto,
definir nossos votos.
Pedindo vênia a eventuais pequenas divergências, especialmente
no voto do Ministro Nunes Marques, e ressalvo agora a da Ministra Rosa Weber,
estou, de pronto, afirmando a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos Senhores
Ministros que estou acompanhando a conclusão dos Senhores Ministros Relatores.
Como disse, e não é retórica, Ministro Lewandowski, já enviei
por escrito a Vossa Excelência, e também ao Ministro Barroso, o meu particular
entusiasmo pelo voto de Vossas Excelências, que, mesmo fazendo hoje o que
considerou um resumo, é um resumo primoroso.
Eu também, Senhor Presidente, no voto escrito de que farei
juntada - como Vossa Excelência tem pedido para que a gente seja mais rápido
quando não tiver a acrescentar, e acho que, a partir dos votos, realmente, temos
pouco a acrescentar, pelo menos da minha parte -, fiz uma leitura teórica do
histórico da questão, tanto das vacinas quanto da busca, na civilização, de sistemas
de imunização que pudessem propiciar avanço civilizatório para as pessoas. Só
para se ter uma ideia, um belíssimo livro sobre a chamada febre espanhola, de 1917,
Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.
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A Bailarina da Morte, de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling, começa
dizendo que a média de vida de uma pessoa, no início do século XX, era de 33 anos,
e isso deflagrava uma série de consequências, porque não havia condições médicas
para que a pessoa tivesse condições dignas de vida - a dignidade também está
nisso.
Muito se falou, desde o voto do Ministro Ricardo Lewandowski,
do princípio da dignidade humana. Enfatizou-se o princípio da dignidade da
pessoa humana do artigo 1º da Constituição. Particularmente, acho que, nesses 32
anos, Ministro Lewandowski, nós mesmos, no Supremo, superamos a ideia da
dignidade da pessoa e passamos à dignidade humana, porque, quando julgamos o
caso da anencefalia, dissemos: independente de o feto ser ou não pessoa, há uma
humanidade, cuja dignidade precisa ser preservada.
Acho que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, retoma,
a partir do voto de Vossa Excelência, exatamente a ideia de que a dignidade tem - e
hoje foi enfatizado pelo Ministro Barroso -, na própria condição humana, de
humanidade, o núcleo do que representa este super princípio do direito
constitucional. Dele, extraio - um pouco na linha do que o Ministro Barroso hoje
também enfatizou e que o Ministro Lewandowski já tinha enfatizado - esse núcleo
de intangibilidade.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.
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O Ministro Lewandowski falava ontem da intangibilidade física,
e, hoje, a Ministra Rosa, ao citar a fala de Rui Barbosa - que foi contra a
obrigatoriedade da vacina -, disse "porque, do mesmo jeito que não se pode
interferir no espírito de uma pessoa, também não se pode transpor a sua epiderme",
mas hoje temos como fazer isso pela proposta constitucional que se tem. Não se
toca o corpo da pessoa; o Ministro Lewandowski, ontem, em seu voto, dizia "não é
forçada, mas há medidas indiretas que a pessoa tem de cumprir, e há um dever
genérico". Nesta humanidade, núcleo do próprio princípio da dignidade humana,
repousa, a meu ver, a liberdade, que, sim, não é absoluta - e não pode ser -, contra
tudo e contra todos.
Deste princípio da dignidade humana, extraio dois princípios
que a Constituição Democrática do Brasil abriga: um é o da responsabilidade,
consigo mesmo e com o outro. Se tivesse dúvida, este coronavírus nos deu
exemplo: afasta-se ou até isola-se, não porque se quer, mas porque, pior do que ser
contaminado pelo vírus - acho que alguns de nós temos essa certeza -, é o medo de
contaminar alguém. A gente não quer que alguém que seja do nosso afeto seja
contaminado por uma falta nossa, porque comparecemos onde não deveríamos,
porque não cumprimos o protocolo como deveríamos. A responsabilidade consigo
e com o outro é extraída da própria dignidade humana; quem tem dignidade,
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respeita a dignidade do outro também.
O outro princípio - que também tenho como conjugado com o da
dignidade humana - que está na Constituição - às vezes, de maneira expressa; às
vezes, não, mas igualmente obrigatório -, e que acho que tem tudo a ver com esse
caso, é o princípio da solidariedade. A Constituição Brasileira, desde o preâmbulo,
afirma e reafirma o princípio da solidariedade. Não há democracia em um sistema
egoísta, egoísmo não se compadece com democracia. O Ministro Alexandre
lembrava a hipocrisia e, outro dia, Ministro Alexandre, há muitos poucos dias,
aliás, dizia que queria que a hipocrisia fosse um tipo jurídico ou uma espécie
jurídica, para que a hipocrisia fosse inconstitucional. Teríamos muito a ganhar com
a ética constitucional de respeito ao outro se todos respeitassem a si mesmo e ao
outro com a dimensão democrática da solidariedade.
No caso brasileiro, a Constituição é expressa, no art. 196, ao
afirmar:
"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".

Acho que este é um fundamento mais que suficiente, expresso na
Constituição, para dizer que, no caso de um vírus com alto índice de
transmissibilidade, e que, não cumpridos os protocolos, tem altíssimo e elevado
Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.
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risco de letalidade, a Constituição não garante liberdade para todos para a pessoa
ser soberanamente egoísta. Ela vive no meio de todos, responde por si e pelo outro.
Ao estabelecer a Constituição, expressamente, em seu art. 196,
que é dever do Estado - garantido mediante políticas públicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos -, neste caso, adotar todas as providências e
medidas necessárias para proteger aqueles possíveis de contaminação por um vírus
muito perigoso - alguns de nós, que fomos contaminados, falamos de cadeira sobre
o que significa isso.
Por isso mesmo, tendo a ciência se voltado com atuação
exemplar, modelar, digna de todo o cumprimento, trabalhando sem parar para
dotar todas as pessoas de condições de saúde, de cura, de recuperação e de
investigação e pesquisa para chegar a uma vacina, não é possível que alguém
imagine que, agora, algum Estado, no mundo, possa dizer que resolve que,
segundo voluntarismo de quem estiver no poder, vai-se decidir se pode ou não
obrigar alguém a se vacinar. Acho que isso é impensável no sistema constitucional
e estou falando de normas expressas, mas poderia retirar de uma outra norma
constitucional para agregar a essa: a solidariedade das gerações presentes e das
futuras, nos termos do art. 225 da Constituição, ao cuidar do meio ambiente. Ali,
também, põe-se, de maneira expressa, que é dever do Estado adotar políticas
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públicas necessárias para a sadia qualidade de vida. Lá, é quanto ao meio ambiente.
A Constituição iria estabelecer o dever do Estado de adotar
todas as providências necessárias à preservação da qualidade de vida na defesa do
meio ambiente, e não em defesa de um cidadão, de um ser humano em relação ao
outro? Claro que não! O sistema é completo, complexo, e o sistema de normas se
interpreta em conjunto.
Por isso, agreguei só este elemento, Senhor Presidente, ao meu
voto, exatamente na linha do que foi exposto tanto ontem, pelo Ministro Ricardo
Lewandowski, como, hoje, pelo Ministro Barroso, e, na sequência, pelos votos dos
Senhores Ministros.
Não entendo liberdade como soberania absoluta de um ser
humano contra tudo e contra todos, como se ele fosse o único que fosse livre, e,
portanto, pudesse comprometer a liberdade, a vida e a saúde de todas as outras
pessoas. Os limites são postos exatamente porque somos limitados, vivemos em
sociedade, somos todos responsáveis, à maneira de John Donne: "Não perguntem
por quem os sinos dobram, eles dobram por mim". Eles dobram por cada um que
tenha atuado de maneira responsável ou não tenha atuado. No caso do Estado, é
dever; não é, portanto, faculdade, cogitação, nem aviso.
Neste caso, relativamente à possibilidade de obrigatoriedade da
Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.
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vacinação - algo que vem desde 1904, como também já foi lembrado, tantas vezes,
aqui -, não tenho nenhuma dúvida quanto à legitimidade de poder, sim, com base
nos princípios constitucionais, manter-se o sistema normativo infraconstitucional
de ser possível restringir a liberdade das pessoas impondo sua obrigatoriedade, na
forma do que já aqui realçado: não por uma vacinação forçada, porque já dissemos
que não é possível a condução coercitiva, que dirá coerção física para levar alguém
a ser vacinado! Mas, evidentemente, medidas indiretas são possíveis de ser, como
são, adotadas, o tempo todo, em relação a uma série de providências. Nunca
ninguém disse que o voto obrigatório seria inconstitucional - até porque está na
Constituição - ou que a exigência de determinados cumprimentos para sair do País,
ou para entrar nesse ou naquele país, fossem contrários à ordem democrática de
preservação das liberdades.
Quanto ao ponto que o Ministro Ricardo Lewandowski
enfatizou, no que se refere a um dos questionamentos postos nas ações diretas,
relativo às competências, na esteira do que decidimos, e é repisado pelo Ministro
Lewandowski em seu voto, eu também o acompanho.
A competência de cada qual das entidades federadas está
assegurada na Constituição, nos limites de suas competências, e nos termos do que
já está previsto em lei. Não tenho dúvida de que não se pode deixar ao alvedrio de
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cada um desrespeitar as peculiaridades locais. Acho que o federalismo brasileiro
precisa realmente realçar, cada vez mais, o comprometimento, a congruência e a
convergência federativa, mas sem que a omissão se possa compadecer da mera
referência ao federalismo para escusar as entidades locais de assumir suas
responsabilidades institucionais.
Quanto às ações diretas de inconstitucionalidade, acompanho, às
inteiras, a conclusão no sentido de julgar parcialmente procedentes as ações para
dar interpretação conforme, com os esclarecimentos trazidos, em parte, pelo
Ministro Alexandre, que já haviam sido enfatizadas no voto do Ministro
Lewandowski, e, agora, reiteradas: não pode ser dado o consentimento no sentido
de que tem que ser espontâneo, mas não significa que se exija um tipo de
documentação escrita para atemorizar ninguém.
Apenas este esclarecimento que faço: há de se ter a necessidade
de se impor a vacinação que a lei estabelece, a voluntariedade para preservar a
liberdade e a razoabilidade, elementos que já se contêm nos votos que antecedem o
meu. Apenas fiz isso de maneira pontual e articulada em meu voto.
Portanto, Presidente, quanto às ações diretas, estou votando no
sentido de dar parcial procedência, dando interpretação conforme e me somando
aos votos dados, na sequência do voto do Ministro Lewandowski.
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Quanto ao recurso extraordinário, Senhor Presidente, há razões
também de ter-se o sopesamento da garantia da liberdade de consciência. O
Ministro Barroso, hoje, disse: tenho consciência em relação a mim; se sou
responsável pelo outro, preciso pensar no que é do outro, que é titular do direito à
vida e à dignidade da vida. Não se pode sobrepor escolhas, opções de vida, de
compreensão de mundo, opções ideológicas, filosóficas, ou até, neste caso, relativas
à saúde, impedindo que a pessoa tenha acesso a melhores condições de saúde, para
que, por essa vacinação, possa ter melhores condições de vida.
Acho que a reserva de consciência, nesse caso, não se aplica à
garantia de liberdade de consciência, ideológica, de religião e seja como for - e com
todo o respeito, faço coro ao Ministro Barroso -, com todo e absoluto respeito às
escolhas dos veganos ou qualquer opção que a pessoa tenha e seja legítima nos
termos do Direito - e essa é -, não vejo como garantir a alguém que adote para seu
filho impedimento a algo que ele teria direito e que, pela sua imaturidade, não tem
condições de escolha. Portanto, também estou negando provimento ao recurso
extraordinário, com os fundamentos que estou expondo em voto que farei juntada.
Mais uma vez, muito obrigada pela palavra, Senhor Presidente!
Estou acompanhando os Senhores Ministros-Relatores, na mesma direção dos votos
de Suas Excelências.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal):
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido
Democrático Trabalhista – PDT contra a al. d do inc. III do art. 3º da Lei n.
13.979/2020 para se dar interpretação conforme ao dispositivo nos termos
dos arts. 6º, 22, 23, 24, 26, 30, 196 e 198 da Constituição da República.
Este o teor do dispositivo impugnado:
“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas: (...)
III - determinação de realização compulsória de: (...)
d) vacinação e outras medidas profiláticas”.

2. O Partido Democrático Trabalhista – PDT noticia que, “em
pronunciamento no dia 19 (dezenove) de outubro de 2020, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República anunciou que a vacinação contra a COVID-19
não será obrigatória no Brasil”.
Informa ter o Presidente da República alegado que qualquer vacina
dependeria de comprovação científica, mas lembra que o Presidente não
teria “poup[ado] esforços para indicar o uso indiscriminado do
hidroxicloroquina, tudo sem comprovação científica”, e “em nenhum momento
durante a pandemia buscou-se um consenso quanto às melhores evidências de
enfrentamento ao novo coronavírus, o que desaguou na amarga estatística de
mais de 5.255.277 casos e 154.327 mortes no Brasil”.
Cita infectologistas, para comprovar que “a importância da vacinação
no contexto pandêmico é indiscutível”. Atenta para o fato de que “os Estados
já deram início às mobilizações para fins de adquirir vacinas contra a
COVID-19” e traz como exemplos a Bahia, que “assinou acordo para
conduzir testes clínicos da ‘fase 3’ da vacina russa ‘Sputnik V’, e planeja
comprar R$ 50 milhões de doses”, e o Paraná, que “terá reserva orçamentária
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8133-DD91-A5B2-C0F5 e senha A178-A1D2-B639-D904

Supremo Tribunal Federal

Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

de R$ 200 milhões Inteiro
para Teor
a compra
de vacinas contra a COVID-19”.
do Acórdão - Página 121 de 222
Argumenta que, da dicção do inc. III do art. 3º e do inc. III do § 7º-A
do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, “as autoridades poderão adotar, no âmbito de
suas competências, a vacinação e outras medidas profiláticas, sendo os gestores
locais de saúde competentes no que tange a essa hipótese específica”.
Lembra que “o Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas
a União, mas também os Estados e os Municípios”, pelo que alega necessária
interpretação conforme ao inc. III do art. 3º da Lei n. 13.979/2020 para
“estabelecer que ‘compete aos Estados e Municípios determinar a realização
compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à pandemia
da COVID-19 (...), desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências
científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual”.
Relembra que o direito à saúde é de competência concorrente e que,
“se a União, no exercício da competência concorrente, fixa parâmetros
suficientemente protetivos em matéria de vacinação e outras medidas profiláticas,
não pode o Estado-membro adotar a proteção deficiente. Contudo, omitindo-se a
União em seu dever constitucional de proteção e prevenção pela imunização em
massa, não pode ser vedado aos Estados a empreitada em sentido oposto, isto é, da
maior proteção, desde que amparado em evidências científicas seguras”.
Requer “medida cautelar ad referendum do Plenário, nos termos do
artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, para conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, ‘d’, Lei nº 13.979/2020, estabelecendo que ‘compete
aos Estados e Municípios determinar a realização compulsória de vacinação e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia de COVID-19 (art. 3º, III,
‘d’, Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas em
evidências científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico
transindividual”.
No mérito, pede seja julgada procedente a ação “para conferir
interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, ‘d’, Lei nº 13.979/2020,
estabelecendo que ‘compete aos Estados e Municípios determinar a realização
compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à pandemia
da COVID-19 (art. 3º, III, ‘d’, Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas
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jurídico transindividual”.
3. O Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, adotou o rito do art. 12
da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 7).
4. A Presidência da República prestou informações (e-doc. 14 ).
Alegou que “a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas
públicas é medida excepcional que pressupõe a inação dos órgãos executivos
responsáveis, o que não ocorreu no presente caso”, conforme se teria decidido
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 671 (e-doc.
14).
Acrescentou que, “como as possíveis vacinas ainda estão em fase de testes,
o Poder Executivo ainda não tem condições de definir qual(is) vacina(s)
estará(ão) apta(s) para integrar um eventual plano nacional de vacinação, bem
como a necessidade ou não de sua obrigatoriedade” e esclareceu “que qualquer
definição somente pode ser tomada com base em evidências técnico-científicas a
fim de garantir a eficácia e segurança a toda população” (e-doc. 14).
Ressaltou que “o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela
coordenação geral do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Sistema Único
de Saúde, tendo a incumbência de definir as vacinações, inclusive as de caráter
obrigatório”, e explicou que “todo protocolo de imunização é feito com critérios
científicos e técnicos, decididos conjuntamente por órgãos, entidades e
autoridades especialistas no assunto” (e-doc. 14).
Asseverou que, “no caso da vacina contra a COVID-19, a discussão sobre
a obrigatoriedade é prematura, já que as vacinas ainda estão em desenvolvimento
e deverão ser aplicadas somente após a conclusão dos estudos científicos que
verifiquem a sua eficácia, segurança, público-alvo, efeitos adversos e demais
aspectos técnicos” (e-doc. 14).
Assinala que “o processo de incorporação de uma nova vacina no
Programa Nacional da Imunização do SUS é complexo, necessitando da análise
de diversos órgãos, entidades e autoridades especialistas no assunto, com o fim de
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científicos” (e-doc. 14).
5. A Presidência da República fez juntar a Nota SAJ n.
403/2020/CGIP/SAJ/SG/PR, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Secretaria-Geral da Presidência da República, pela qual se argumentou
que “a fala presidencial não destoa da legislação de regência, afinal, é certo
afirmar que todos e quaisquer medicamentos, insumos farmacêuticos e afins, aqui
também estão incluídas as futuras vacinas em desenvolvimento, somente podem
ser adquiridas e distribuídas à população após o regular trânsito junto à
ANVISA” (e-doc. 15).
Explicou que “a União, por meio do Ministério da Saúde, é quem detém a
atribuição de fixar qual ou quais vacinas poderão ser obrigatórias e de que modo a
imunização poderá ocorrer, tudo isso após um estudo epidemiológico acurado” (edoc. 15).
Alertou que “há de se aguardar (…) que os ensaios clínicos produzam
resultados que garantam a segurança e a eficácia de todo e qualquer imunizante
que se pretenda disponibilizar à população brasileira” (e-doc. 15).
Asseverou que “a pretensão do autor, que busca assegurar a competência
dos Estados e Municípios para decidir acerca da imunização compulsória contra
a COVID-19, não encontra baldrame legal ou constitucional, já que ignora, por
completo, os princípios e regras atinentes à espécie, podendo, por conseguinte,
representar irrecuperável fissura no federalismo brasileiro que, como é cediço, é
indissolúvel e funciona como um dos baldrames axiológicos do Estado nacional”
(e-doc. 15).
6. A Advocacia-Geral da União se manifestou pelo não
conhecimento da ação, pois o autor não teria impugnado todo o
complexo normativo, incluindo a Lei n. 6.259/1975, pela qual
regulamentado o Programa Nacional de Imunizações (e-doc. 18).
No mérito manifestou-se pela improcedência do pedido.
Ressaltou

que

“ainda

não

existe,

no

mundo,

uma

vacina
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novo coronavírus, qualquer debate acerca de compra, distribuição, aplicação e
compulsoriedade se revela de certo modo prematuro”.
Mencionou várias medidas adotadas pela União para a “viabilização
de vacina segura e eficaz para a população brasileira contra a Covid-19”:
a) edição da “Medida Provisória no 994, de 6 de agosto de 2020, que abriu
crédito extraordinário, no valor de R$ 1.994.960.005,00 (um bilhão, novecentos e
noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta mil e cinco reais), em favor do
Ministério da Saúde, para garantir ações necessárias à produção e
disponibilização, pela Fiocruz, da vacina de Oxford/AstraZeneca”;
b) assinatura do “termo de contrato de Encomenda Tecnológica entre
Fiocruz e AstraZeneca, que prevê o escalonamento (desenvolvimento do processo
em escala industrial) da produção do insumo farmacêutico ativo (IFA) em
quantidade suficiente para a produção de 100,4 milhões de doses da vacina
Covid-19. Adicionalmente, o acordo prevê a transferência total de tecnologia de
produção da Vacina Covid-19”;
c) “adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19
denominado Covax Facility (...) ação internacional coordenada pela GAVI
(Vaccine Alliance), pela Organização Mundial de Saúde e pela CEPI (Coalizão
para Inovações em Preparação para Epidemias – em inglês, Coalition for
Epidemic Preparedness Innovation) para assegurar o acesso justo e equitativo de
todos os países a futuras vacinas para a Covid-19”;
d) edição da “Medida Provisória n. 1.004, de 24 de setembro de 2020, que
abre 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)”, pois “o contrato de adesão à Covax Facility, assinado no último dia 25
de setembro, prevê a aquisição de um total de 42.511.800 de doses, de modo a
assegurar”
e) “monitoramento do desenvolvimento científico das vacinas para a
Covid-19”; acompanhamento dos “estudos clínicos no país; a articulação com
diversas desenvolvedoras de vacinas; e a contínua avaliação de outras estratégias
e possibilidades para viabilizar acesso às vacinas seguras, eficazes e de qualidade
à população brasileira”; e
f) “edição da Resolução nº 8, de 9 de setembro de 202011, do Comitê de
Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, a qual
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aquisição e na distribuição de vacinas contra a Covid-19, no âmbito do Comitê de
Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19’”.
Salientou que, “desde o mês de abril de 2020, o Brasil integra um
consórcio mundial de pesquisadores (Covid-19-NMR, sediado em Frankfurt,
Alemanha), que busca desvendar a estrutura das proteínas do novo
coronavírus”.
Explicou terem sido “iniciados ensaios clínicos com a vacina BCG para
avaliar se a vacinação ou revacinação com BCG pode reduzir o impacto da
Covid-19 em trabalhadores de saúde”.
Informou existir o “Plano Nacional para Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19, em fase de elaboração pela Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde”, para “auxiliar no desenvolvimento dos eixos
que incluirão a definição dos grupos prioritários, a atualização dos estudos das
vacinas Covid-19 e a operacionalização da estratégia de vacinação, dentre outros
temas”.
Esclareceu que o Ministério da Saúde teria lançado o “Programa
Vigiar SUS, uma Rede Nacional de vigilância decorrente da Covid-19 no país,
cujo investimento previsto é cerca de R$1,5 bilhão e possui oito eixos
estratégicos: fortalecimento da rede de Laboratórios Centrais, estudo de
prevalência de Covid-19 no Brasil, imunização para Covid-19, equipes de prontaresposta, rede Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
(Cievs), Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (RenaVEH),
vigilância sentinela das síndromes respiratórias e serviço de verificação de óbito”.
Argumentou que, “dentro do modelo de descentralização previsto no
artigo 198, I, da Constituição e no artigo 7º da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de
1990, há determinadas competências e responsabilidades em matéria de proteção
à saúde que são atribuídas com exclusividade aos órgãos federais que constituem
a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS)”.
Asseverou que “a alegação de existência de competência concorrente ou
comum para cuidar do tema de proteção à saúde não tem o condão, como
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vacinação contra a Covid-19 e sobre a estratégia adequada para operacionalizálas no território nacional, sobretudo porque já existe uma política vacinal que
tem funcionado de forma organizada e efetiva, sob a coordenação do Ministério
da Saúde”.
Acrescentou que “eventual competência supletiva dos Estados, nos
termos do artigo 24, § 3º, da Constituição Federal, estaria circunscrita à
demonstração de peculiaridades locais que pudessem justificar seu tratamento
diferenciado” .
Apontou que, “ao contrário do que o autor propõe, o § 1º do artigo 3º da
Lei nº 13.979/2020 reforça que decisões sobre a vacinação em âmbito nacional
pelo SUS – desde o registro sanitário pela ANVISA até a definição as estratégias
de vacinação, inclusive quanto a seu caráter obrigatório ou não – devam
prestigiar a atuação dos órgãos federais de saúde, exercida sob a ótica imperiosa
das evidências científicas”.
Realçou que “a interpretação sistemática da legislação sanitária não deixa
dúvidas quanto à competência do Ministério da Saúde para a coordenação do
PNI, bem como para a definição da medida mais adequada dentre as opções de
imunização disponíveis e as estratégias de vacinação, segundo critérios técnicocientíficos devidamente justificados”.
Enfatizou que, “em regra, não existe compulsoriedade para vacinação,
bem como que a competência para definir quais vacinas eventualmente serão
tornadas obrigatórias é do Ministério da Saúde”.
7. O Presidente do Senado Federal alegou que, “com a edição das
normas objeto da presente ação direta, o Congresso Nacional não pretendeu
submeter os entes federados a qualquer imposição da União em detrimento dos
direitos fundamentais à vida e à saúde e que esteja em contraposição aos preceitos
e ao funcionamento do Sistema Único de Saúde” (e-doc. 51).
8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não
conhecimento da ação e, no mérito, pela parcial procedência do pedido:
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VACINAÇÃO COMPULSÓRIA E OUTRAS MEDIDAS
PROFILÁTICAS PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA
DE
COVID-19.
IMPUGNAÇÃO
DEFICITÁRIA
DO
COMPLEXO NORMATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
ART. 3º, CAPUT, III, “D”, § 7º, III, DA LEI 13.979/2020.
COMPETÊNCIA
MATERIAL
COMUM
DOS
ENTES
FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA À LEI GERAL EDITADA
PELA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA
CONCORRENTE. LEI NACIONAL QUE ESTABELECE
PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES (LEI 6.259/1975) E CONFERE
AO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMPETÊNCIA PARA
ESTABELECER A OBRIGATORIEDADE DE VACINAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO LINEAR EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE OS ESTADOSMEMBROS DETERMINAREM A OBRIGATORIEDADE
QUANDO HOUVER INAÇÃO DO ENTE CENTRAL,
OBSERVADAS
AS
REALIDADES
ESTADUAIS
NOS
CRITÉRIOS ADOTADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PARA
EVENTUAL
DISPENSA
DA
IMUNIZAÇÃO
COMPULSÓRIA
1. Não se conhece ação direta de inconstitucionalidade por não
impugnação de todo o complexo normativo, quando subsistente a
situação reputada inconstitucional em diploma não integrante do
pedido, haja vista o comprometimento do interesse de agir decorrente
da inutilidade do provimento judicial. Precedentes.
2. A competência material comum dos entes federativos para
implementação de medidas de enfrentamento da Covid-19, ditada pelo
art. 23, II, da CF e reafirmada pelo art. 3º, caput, III, § 7º, II e III, da
Lei 13.979/2020, faz-se em harmonia com a competência legislativa da
União em matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XI, § 1º),
à qual incumbe a edição de norma geral que há de preservar a
competência comum dos demais entes federativos na execução de ações
e serviços de vigilância e controle da epidemia de Covid-19.
3. A obrigatoriedade de vacinação em contexto de calamidade
pública ocasionada por epidemia viral sem precedentes, cujos agravos
à saúde escapam das esferas locais, há de partir do órgão responsável
pela direção e coordenação das ações de vigilância epidemiológica e
pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI: o Ministério da Saúde
(arts. 1º e 3º da Lei 6.259/1975 c/c arts. 16 a 19 da Lei 8.080/1990).
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Precedente:
Rp 945/SP, Rel. Min. Cunha Peixoto, RTJ 91/383.
Inteiro Teor do Acórdão - Página 128 de 222
4. A observância da atribuição cometida ao Ministério da Saúde
para tornar obrigatórias as vacinações no PNI não impede que os
estados-membros, diante de inação do ente central ou da inadequação
dos critérios (técnicos e científicos) eventualmente adotados, e tendo
em conta a realidade local, estabeleçam, por lei, a obrigatoriedade da
imunização no âmbito do respectivo território.
5. Da diretriz constitucional de municipalização da prestação
dos serviços de saúde não resulta a possibilidade de municípios
disporem sobre política de segurança sanitária que reclama tratamento
linear, seja em âmbito nacional ou regional (CF, art. 30, I, II e VI). —
Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela parcial
procedência do pedido” (e-doc. 21).

Esses os dados a serem considerados para o julgamento da presente
ação.
9. Conheço das ações, pois inexistem óbices que impeçam o
questionamento na forma apresentada, estando a formulação do autor
conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
Sobre vacinação obrigatória e saúde pública

10. Parece que no Brasil, país testemunha e com população vítima de
tantas doenças, epidemias e pandemias registradas na história, não se
exaure o questionamento sobre a necessidade e os rigores a serem
acatados quanto à medicina de evidências e os progressos da ciência.
À parte os problemas de doenças mais variadas que assolaram a
população no Império, a República chegou em clima de convivência com
moléstias que se somavam e dizimavam pessoas. Noticiam Lília
Schwarcz e Heloísa Starling que “o regime republicano não construiu uma
política consistente na área de saúde, muito menos uma agenda de saúde pública
permanente voltada para a população pobre, urbana e rural. A União se limitava
ao serviço de vigilância sanitária e ao controle das condições portuárias; até,
claro, da adoção de providências emergenciais frente a surtos epidêmicos
periodicamente incidentes no país. (…) Inexistia uma ação nacional coordenada e
permanente no campo da saúde pública para atender um país que entrou enfermo
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nas primeiras décadas
do século XX. Em 1903, a expectativa de vida no Brasil
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era de 33 anos. Uma série de epidemias grassava em todo o território, chegando
nos que aportavam nas cidades do litoral e seguindo pelo interior (…) Peste
bubônica, tuberculose, tifo, cólera, malária e febre amarela faziam parte do
cardápio de doenças que mais matavam no começo da Primeira República. ‘O
Brasil ainda é um imenso hospital’, dizia o médico Miguel Pereira, em outubro
de 1916, frase logo transformada em metáfora e numa espécie de epitáfio
nacional. (…) É a doença – não o clima ou a raça – o principal problema do país,
escreveram os médicos. O abandono a que a população fora relegada pela
República seria o grande responsável pela miséria, pelo atraso e pelas moléstias
endêmicas” (A bailarina da morte. São Paulo: Cia das Letras, 2020, p. 12 e ss.)
Ao adotar a política de combate às epidemias que se multiplicavam
desde a então Capital federal e seguiam pelo interior adentro, Rodrigues
Alves, Presidente da República de 1902 a 1906, cuidou de eleger a saúde
da população como um dos pontos de seu governo. Entregou ao médico
sanitarista Oswaldo Cruz a responsabilidade pelo saneamento do Rio de
Janeiro e fez da exigência de vacinação e revacinação obrigação para
todos, “praticada até o sexto mês de idade”, e os que “tiverem mais de seis
meses de idade serão vacinados, exceto se provarem de modo cabal terem sofrido
esta operação com proveito dentro dos últimos seis anos” (als. a e b do art. 2º).
Não foi sem empenho e superação de dificuldades que se deu o
cumprimento daquela Lei. Para sua implantação, houve campanha
contrária de autoridades, que ocuparam tribunas enquanto cidadãos
tomados pela desinformação tomaram as ruas do Rio de Janeiro,
deflagrando, de 12 a 16 de novembro de 1904, o que se denominou na
história “a revolta da vacina”.
Até mesmo o Senador Ruy Barbosa, de reconhecido brilho
intelectual e comprometimento pessoal com causas públicas, posicionouse contra aquela Lei, afirmando: “contrário era e continuo a ser à obrigação
legal da vacina. Não sou, entretanto, suspeito. Sempre a pratiquei, em mim e nas
pessoas de minha família e dependência... Mas a minha antiga confiança nesse
preservativo contra a varíola não me autorizava a impô-lo sob a forma de lei aos
meus semelhantes. Eu não tenho o direito de legislar coercitivamente para os
meus concidadãos a terapêutica... Assim como o direito veda ao poder humano
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invadir-nos a consciência,
assim lhe veda transpor-nos a epiderme”.
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Em menos de duas semanas de conflitos, naquele período
conturbado, chegou-se a quase mil prisões, trinta mortes, cento e dez
feridos registrados e quatrocentos e sessenta e uma pessoas foram
deportadas. Revogou-se, então, a vacinação obrigatória, mas prevaleceu a
exigência de demonstração de ter a ela se submetido para trabalhar,
estudar ou se casar. E Ruy Barbosa não deixou de saudar a memória de
Oswaldo Cruz em 1917, reconhecendo-o em sua liderança e trabalho.
A temperatura de padecimentos elevou-se na década seguinte do
Século XX: a humanidade experimentou a pandemia do que se apelidou
de “gripe espanhola”. Ao terror da Primeira Guerra Mundial veio se
somar o pavor da moléstia que dizimou milhares de pessoas,
desembarcando a morte de navios, trens e todas as formas de transporte
de que se pode aproveitar o vírus. A descrição tantas vezes lembrada de
passagem das Memórias de Pedro Nava dá o tom trágico da experiência:
“aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo
acometidas. O terrível já não era o número de causalidades – mas não haver
quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e
enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato
de estarem quase todos doentes e impossibilitados de ajudar, tratar, transportar
comida, vender gêneros, aviar receitas” (NAVA, Pedro. Chão de ferro).
11. O Século XX foi tempo de discussões que pareciam superados
sobre a possibilidade de o Estado estabelecer, legalmente, a
obrigatoriedade da vacinação. Em 30.10.1975 entrou em vigor a Lei n.
6.259, pela qual se dispôs sobre a organização das ações de vigilância
epidemiológica e sobre o programa nacional de imunizações.
No art. 3º daquela Lei se esclareceu a possibilidade de definição de
vacinação de caráter obrigatório:
“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
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como
pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos
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Federal, Estaduais e Municipais, em todo o território nacional”.

Pela Lei n. 8.080/1990, na qual se estatui o Sistema Único de Saúde,
voltou-se a tratar do plano nacional de imunização, vigente, agora, a Lei
n. 13.979/2020, na qual se repete a definição da obrigatoriedade da
vacinação, objeto das questões postas.
O Programa Nacional de Imunização
12. O Programa Nacional de Imunizações brasileiro, instituído, como
antes mencionado, em 1975 pela Lei n. 6.259/1975, tem sua disciplina
inicial no art. 3º daquele diploma legal. Ali se estatui caber ao Ministério
da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, além da
definição a respeito de quais vacinas serão obrigatórias.
Tem-se ainda no art. 4º que “o Ministério da Saúde coordenará e apoiará,
técnica, material e financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional
e regional”.
No § 1º do art. 4º, dispõe-se que “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”.
Fixa-se também que 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” (§ 2º do
art. 4º).
No art. 6º se preceitua:
“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
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privadas,
no âmbito do respectivo Estado”.
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Nesses termos, compete ao Ministério da Saúde determinar, no
plano nacional, as vacinas de caráter obrigatório, cabendo aos governos
estaduais propor medidas alternativas complementares.
Pelo Decreto n. 78.231/1976 se regulamentou a Lei n. 6.259/1975 e
fixou-se que 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. 26).
As vacinas obrigatórias são definidas pelo Ministério da Saúde para
todo o território nacional ou “em determinadas regiões do País, de acordo com
comportamento epidemiológico das doenças” (parágrafo único e caput do art.
27).
No art. 28 se inclui a possibilidade de as Secretarias de Saúde dos
Estados e do Distrito Federal tornarem obrigatório o uso de outros tipos
de vacina:
“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 - Reúnam condições operacionais para a execução das
ações”.

Direitos fundamentais e saúde
13. A Constituição da República de 1988 enfatiza serem os direitos
fundamentais os princípios fundantes da democracia de direito
estabelecida naquele documento.
Em seu art. 1º fixa o princípio da dignidade humana como núcleo
essencial a sobrelevar qualquer outra norma acolhida, até mesmo no texto
constitucional.
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Na lição kantiana de que há o que tem preço e o que, por ser único e
insubstituível, tem dignidade, reconhece-se que todo homem, em sua
identidade única e liberdade plena, tem dignidade. Por isso sua
intangibilidade na essência de sua condição.
Inexpugnável no espírito, intocável em sua epiderme. O que se
impõe como invasivo ilegítimo na consciência não seria possível se
aceitar como próprio para o corpo. Tem-se mente e corpo como
intangíveis.
Tanto não pode ser considerado, entretanto, como soberania do
indivíduo e imposição a outros das consequências de seu
comportamento. Egoísmo não é sinônimo de liberdade.
O novo coronavírus, causador da Covid-19, tem características
comprovadas de alto índice de transmissibilidade (contaminação pelo
contato humano ou pela proximidade) e índice elevado de letalidade sem
os cuidados devidos.
O princípio democrático garante a liberdade de cada um e de todos e
impõe o dever de responsabilidade. A solidariedade entre gerações é
princípio constitucional expresso. A solidariedade entre seres na mesma
geração não seria? O sistema não seria democrático nem a liberdade
poderia ter esse descompromisso humano.
A pandemia do novo coronavírus, como as anteriores, trouxe ao
primeiro plano de preocupações médicas, sociais, jurídicas, políticas, a
solidariedade como princípio constitucional conjugado com o princípio
da liberdade e a responsabilidade por si e pelo outro como corolário
daquela solidariedade. Essa a ética da democracia. Essa a imposição da
vida em sociedade. Não se cogita de vida democrática sem
responsabilidade com o outro, sem solidariedade pelo outro.
A pandemia mostra que a adoção de providências estatais advém do
cumprimento da norma de princípio constitucional de acatamento
obrigatório, como é o da solidariedade.
Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8133-DD91-A5B2-C0F5 e senha A178-A1D2-B639-D904

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 134 de 222

Ela não exclui, contudo, a liberdade. Mas o egoísmo exercido
submete-se às medidas próprias do descumprimento daquele dever.
Tem-se, no inc. I do art. 3º da Constituição do Brasil, ser objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade
livre, justa e solidária.
Como se cogitar de solidariedade permitindo-se que alguém, mesmo
sendo ampla e reiteradamente informado, do risco da contaminação de
tão perigoso vírus (como é o caso específico da Covid-19, mas também de
outros vírus) e tendo sido cientificado da forma de sua transmissão,
persista incólume a negar-se a cumprir dever a todos imposto?
E como deixar ao alvedrio de cada um, em casos de gravidade
pandêmica como se tem agora e já se teve em outras experiências
históricas, a saúde de toda a geração presente?
A solidariedade entre pessoas da presente e de futuras gerações está
na base da determinação constitucional de ser obrigação do Poder
Público defender e preservar a sadia qualidade de vida (art. 225).
14. Não é eventual que a Constituição estabeleça em seu art. 196 ser a
saúde “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”.
Quanto à saúde, este Supremo Tribunal realçou sua condição de
“bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e
implementar – políticas sociais e econômicas idôneas”, pois o direito à saúde
está indissociavelmente entrelaçado ao direito à vida (RE n. 271.286-AgR/
RS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.11.2000).
15. No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição
horizontal de competências administrativas, atribuindo competências
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materiais comuns
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
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Municípios. Entre essas competências comuns está a de cuidar da saúde:
“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”.

Com o fim de respeitar o sistema de repartição constitucional de
competências, dispôs-se no parágrafo único do art. 23 da Constituição da
República caber às leis complementares a fixação de normas para a
cooperação entre os entes políticos:
“Art. 23. (…)
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a ção
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito
nacional”.

16. No art. 198 da Constituição da República, estabelece-se sistema
único e descentralizado de saúde pelo qual prestadas as ações e os
serviços públicos de saúde, a cargo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
No art. 200 da Constituição da República, foram enumeradas as
atribuições dos entes políticos na prestação de ações e serviços públicos
de saúde pelo sistema único, incluindo a de “executar as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” (inc. II do art.
200). É, portanto, competência comum dos entes estatais cuidar da saúde
pública, incluída a vigilância epidemiológica.
17. Ainda no inc. XII do art. 24 da Constituição da República, tem-se
que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre saúde.
Assim, embora a competência administrativa para cuidar da saúde
seja comum aos entes estatais, há de ser exercida em consonância com as
normas gerais editadas pela União sobre a matéria. É o que assinala, por
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exemplo, Fernanda
Dias Menezes de Almeida:
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“(…) a execução da maior parte das tarefas comuns pressupõe,
leis fruto de competência legislativa concorrente prevista no art. 24,
em que cabe à União editar as normas gerais e às demais esferas a
legislação suplementar (…). Isto quando a competência material não
tiver de se exercer baseada em lei federal emanada pela União no uso
de sua competência legislativa privativa, em que o poder central
estabelece normas gerais e específicas. O que permite concluir que a
coordenação entre os entes federados, para o exercício das
competências materiais comuns, fica sob o comando da legislação
federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. “Comentário ao
art. 23, parágrafo único.” In CANOTILHO, J. J. Gomes;
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L.
(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013).

18. Na Lei n. 8.080/1990, na qual se estatui o Sistema Único de Saúde
– SUS, dispõe-se competir à sua direção nacional a definição e
coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica (al. c do inc. III do
art. 16 da Lei n. 8.080/1990).
Aos Estados cabe coordenar e executar, em caráter complementar,
ações e serviços de vigilância epidemiológica (al. a do inc. IV do art. 17 da
Lei n. 8.080/1990).
A competência para executar os serviços de vigilância
epidemiológica foi atribuída aos Municípios (al. a do inc. IV do art. 18 da
Lei n. 8.080/1990).
A al. d do inc. III do art. 3º da Lei n. 13.979/2020
19. A Lei n. 13.979/2020, editada com fundamento no inc. XII do art.
24 da Constituição da República dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença
denominada Covid-19.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.586/DF, discute-se a
competência dos Estados e Municípios para determinarem a realização
compulsória de “vacinação e outras medidas profiláticas” prevista na al. d do
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“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas: (...)
III - determinação de realização compulsória de: (...)
d) vacinação e outras medidas profiláticas”.

O autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.586/DF pede
seja julgada procedente a ação “para conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, ‘d’, Lei nº 13.979/2020, estabelecendo que ‘compete
aos Estados e Municípios determinar a realização compulsória de vacinação e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia da COVID-19 (art. 3º, III,
‘d’, Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas em
evidências científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico
transindividual”.
20. Conforme demonstrado, na Lei n. 6.259/1975 e na Lei n.
8.080/1990 se estabelece ser da União, pelo Ministério da Saúde, a
coordenação do programa de vacinações no Brasil.
A competência da União para editar normas gerais e para coordenar
programas de saúde não pode, especialmente em momento de
enfrentamento de pandemia de âmbito internacional, servir de pretexto
para que a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
seja reduzida ou suprimida, conforme vem decidindo este Supremo
Tribunal quando da análise de outros dispositivos da Lei n. 13.979/2020.
21. Este Supremo Tribunal prestigiou o federalismo cooperativo nos
demais julgamentos que tinham por objeto dispositivos da Lei n.
13.979/2020.
Em 8.4.2020 o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, deferiu
parcialmente a medida cautelar requerida pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil para determinar “a efetiva observância dos
artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na
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ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE
DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS
GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no
âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas
restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino,
restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre
outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO
FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA
GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território
nacional, caso entenda necessário” (DJ 15.4.2020, grifos nossos).
Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal deferiu, em parte, a
medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF
ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT.
Pelo voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, deu-se
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei n. 13.979,
explicitando-se que, preservada a competência de cada esfera
governamental, nos termos do inc. I do art. 198 da Constituição, o
Presidente da República poderá dispor, por decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais.
O Ministro Edson Fachin ressaltou ser necessário resguardar a
atuação dos demais entes federados:
“É preciso, assim, ler as normas que integram a Lei 13.979,
de 2020, como decorrendo da competência própria da União
para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei
Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. Como se depreende dessa Lei,
o exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a
competência própria dos demais entes da federação na realização de
serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de
municipalizar esses serviços. Tudo isso está a indicar ser possível o
exercício pela União da competência legislativa sem lhe exigir o
quórum qualificado da legislação complementar” (DJe 13.11.2020,
grifos nossos).
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Também nesse sentido, o voto proferido pelo Ministro Alexandre de
Moraes:
“(...) o § 9º deve ser interpretado conforme a Constituição, no
sentido de que não exclui a competência de governadores e prefeitos
estipular também por decreto, no âmbito de sua competência
municipal ou estadual, os serviços públicos e atividades essenciais que
entendam importantes para seu município ou estado” (DJe
13.11.2020, grifos nossos).

Em 6.5.2020, este Supremo Tribunal analisou o requerimento de
medida cautelar formulado pela Rede Sustentabilidade na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 6.343/DF e assentou a competência estadual para
dispor sobre restrição de locomoção intermunicipal, independente de
autorização prévia de órgãos federais.
Nos dispositivos impugnados naquela ocasião, estabelecia-se que
medidas de restrição de locomoção intermunicipal poderiam ser adotadas
pelos gestores locais de saúde desde que autorizadas pelo Ministério da
Saúde e somente se determinadas com base em evidências científicas e
em análises sobre as informações estratégicas em saúde.
A medida cautelar foi parcialmente concedida para a) suspender
parcialmente, sem redução de texto, o disposto na al. b do inc. VI do art.
3º e do § 6º e do inc. II do §7º , excluindo-se Estados e Municípios do
dever de aguardar prévia autorização ou observância ao ente federal; e b)
conferir interpretação conforme àqueles dispositivos no sentido de que as
medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e
fundamentada, devendo-se resguardar transporte de produtos e serviços
essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federada,
respeitando-se, em todos os casos, as definições no espaço específico de
competência constitucional de cada ente (DJe 6.5.2020).
O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, ressaltou
que “não se pode[ria] exigir que os Estados-Membros e Município – aqui mais
os Estados – estejam vinculados a autorizações e decisões de órgãos federais para
tomar suas atitudes” e “não se pode[ria] vincular Estados e Municípios a órgão
central interligado à União”(DJe 6.5.2020).
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Em 2.9.2020, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.362/DF e decidiu que as
requisições de bens e serviços autorizadas pelo inc. VII do art. 3º da Lei n.
13.979/2020 “independem do prévio consentimento do Ministério da Saúde, sob
pena de invasão, pela União, das competências comuns atribuídas aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, os quais, todavia, precisam levar em consideração
evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas antes de efetiválas (art. 3º, § 1º)” (DJe 9.12.2020).
Saúde Pública, liberdade de consciência e integridade física da pessoa
22. Contrapõe-se na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.587 e
no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.267.879, por um lado, a saúde
pública e a necessidade de vacinação da população e, de outro, os direitos
à liberdade de consciência e de integridade física da pessoa.
Robert Alexy, sobre a teoria dos direitos fundamentais, ensina que,
quando dois princípios colidem, um deles terá que ceder, sem que
nenhum deles seja declarado inválido. Enfatiza que “um dos princípiostem
precedência em face do outro sob determinadas condições”, pois, “nos casos
concretos, os princípios têm pesos diferentes e (...) os princípios com o maior peso
têm precedência”. , assim, que conflitos entre princípios “ocorrem (...) na
dimensão do peso” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. ão
Paulo: Malheiros 2. ed. p. 93-94 e 96).
Assim, no caso concreto e em determinadas condições, um princípio
pode ter precedência sobre outro.
23. Conforme ressaltei, a Constituição da República de 1988 garante,
no art. 196, o direito à saúde pública que, por ser direito de todos, deve
ser por todos cuidada em espírito de solidariedade. Nesse sentido o que
leciona Ingo Sarlet:
“Além disso, importa sublinhar que também os
particulares (pessoas físicas e jurídicas) possuem, para além de
um dever geral de respeito, até mesmo deveres específicos em
relação à saúde de terceiros e mesmo em relação à sua própria
saúde, quando for o caso. Basta lembrar que a ofensa a
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punível na esfera penal, assim como de estipulação de
indenização no âmbito cível. Nesse sentido, a ideia de dever
fundamental evidencia o vínculo com o princípio da solidariedade, no
sentido de que toda a sociedade torna-se responsável pela efetivação e
proteção do direito à saúde de todos e de cada um, no âmbito da
responsabilidade compartilhada (shared responsability) de que trata
Gomes Canotilho, cujos efeitos se projetam no presente e sobre as
futuras gerações – como já reconhecido na seara do direito ambiental”
(SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner.
“Comentários ao art. 196.” In CANOTILHO, J. J. Gomes;
MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L.; LEONCY, Léo Ferreria.
(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva
Educação. 2. ed. 2018, p. 2013-2014, grifos nossos).

O voluntarismo e o egoísmo não se compatibilizam com a
democracia. A doença contagiosa de um é problema de todos, pois
significa perigo de sua propagação para os demais, além de resultar em
prejuízos econômicos para o Estado.
José Cretella Júnior afirma, por isso mesmo, competir ao Estado
inibir a propagação de doenças para preservar a saúde da sociedade com
um todo:
“Ora, como acentua Zanobini, nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual e o interesses social,
como o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que provém da perfeita
harmonia de todos os elementos que constituem o seu organismo e de
seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo, saúde é pressuposto e
condição indispensável de toda atividade econômica ou especulativa,
de todo prazer material ou intelectual. O estado de doença não só
constitui a negação de todos estes bens, como também representa
perigo, mais ou menos próximo, para a própria existência do
indivíduo e, nos casos mais graves, a causa determinante da morte.
Para o corpo social a saúde de seus componentes é condição
indispensável de sua conservação, da defesa interna e externa, do bemestar geral, de todo progresso material, moral e político. As pessoas
doentes representam ônus e perigo contínuo para a sociedade: ônus,
na medida em que não lhe trazem nenhuma contribuição de trabalho e
exigem cuidados e assistência que comprometem meios-econômicos e
atividades de outras pessoas; perigo, pela possibilidade da propagação
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caráter epidêmico (Cf. Zanobini, Corso, V, p. 59).
Cabe ao Estado impedir que as doenças se propaguem para que
os males de alguns não venham a destruir a sociedade inteira. Daí, as
medidas de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 200, II), de
competência do sistema único de saúde (art. 200, caput)”
(CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira
de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2. ed, 1993. p.
4.331-4.332, grifos nossos).

24. A compulsoriedade de vacinação não significa, nem poderia,
imunização forçada, em desrespeito à integridade física do ser humano.
Ingo Sarlet explica que o direito à integridade física ou corporal não
foi reconhecido de modo expresso na Constituição de 1988, mas constitui,
indiscutivelmente, “elemento essencial à dignidade da pessoa humana” e
“assume a condição de direito fundamental da mais alta significação” (SARLET,
Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso
de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p.
443-444).
A respeito da dignidade da pessoa humana, tive a oportunidade de
salientar ser ela superprincípio constitucional que “vincula e obriga todas
as ações e políticas públicas, pois o Estado é tido como meio fundado no fim que é
o homem, ao qual se há de respeitar em sua dignidade fundante do sistema
constituído (constitucionalizado)”.
Ressaltei ser “esse acatamento pleno ao princípio que torna legítimas as
condutas estatais, as suas ações e as suas opções” (ROCHA, Cármen Lúcia
Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social.
Interesse Público, v. 1, n. 4, out./dez. 1999. p. 34).
Lembremos que a saúde pública é, assim como o direito à
integridade física, direito ligado à dignidade da pessoa humana e que a
integridade física não é um direito absoluto, como não são os demais.
Ingo Sarlet inclui a vacinação compulsória como uma das possíveis
“intervenções impostas pelo legislador e mesmo por ato administrativo (no
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concordância de quem é afetado por tais intervenções na integridade física e
psíquica” (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo:
Saraiva Educação, 2020. p. 443-444).
Quanto à necessidade de intervenção no direito à integridade física
quando contraposto com outros direitos fundamentais, como o da saúde
pública, Ingo Sarlet assevera:
“Como também o direito à integridade física e corporal, embora
sua estreita conexão com a dignidade da pessoa humana e em se
tratando de um direito personalíssimo, não é um direito absoluto, por
mais excepcionais que devam ser eventuais intervenções não
consentidas pelo titular do direito, não se poderá afastar por completo
tal possibilidade, o que, contudo, demanda um controle rigoroso da
proporcionalidade da intervenção e apenas se justifica quando
imprescindíveis à proteção de direitos fundamentais individuais e
coletivos da mesma estatura, como se dá com os casos de grave ameaça
para a saúde pública.
De qualquer sorte, a regra há de ser que eventual dever do
cidadão de se submeter a intervenção na esfera corporal não poderá
resultar no caráter compulsório do procedimento, no sentido de sua
imposição forçada, contra a vontade do titular do direito, sem prejuízo
das sanções previsas na esfera administrativa e mesmo penal”
(SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 443-444, grifos nossos).

25. É bem verdade que a Constituição da República garante, ainda, a
liberdade de consciência e afirma que ninguém será privado de direitos
por motivo de convicção filosófica, “salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei” (incs. VI e VIII do art. 5º)
A não submissão, por motivos de convicção filosófica, à vacinação
considerada pelo Poder Público como imprescindível para o controle de
determinada moléstia, não se compatibiliza com o princípio da
supremacia do interesse público que deve prevalecer sempre que
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saúde de todos os demais.
Para Celso Antônio Bandeira de Melo, ”o princípio da supremacia do
interesse público sobre o interesse privado é princípio geral de Direito inerente a
qualquer sociedade. É a própria condição de sua existência (…) é um pressuposto
lógico do convívio social” (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 17. ed. 2004. p. 87).
A liberdade de consciência não pode ser entendida como uma
soberania contra tudo e contra todos. Há limites postos porque vivemos
em sociedade.
Assim decidiu também a Suprema Corte dos Estados Unidos da
América, em 20.2.1905, ao decidir o caso Jacobson v. Massachusetts, no
qual Jacobson, residente da cidade de Cambridge, em Massachusetts, se
recusava a ser vacinado contra a varíola, pelo que lhe foi aplicada multa.
Naquela oportunidade, ponderou-se:
“A liberdade assegurada pela Constituição dos Estados Unidos
não importa no direito absoluto de cada pessoa de estar a todo
momento e em todas as circunstâncias, totalmente livre de restrições,
nem constitui-se elemento dessa liberdade que uma pessoa ou uma
minoria de pessoas residentes em uma comunidade e se que
aproveitam dos benefícios do governo local tenha o poder de dominar a
maioria quando apoiadas em sua ação pela autoridade do Estado.
Inclui-se no poder de polícia de um Estado promulgar uma lei de
vacinação obrigatória, e cabe ao legislador, e não aos tribunais,
determinar, em um primeiro momento, se a vacinação é ou não o
melhor meio para a prevenção da varíola e a proteção da saúde
pública”
(Tradução
livre.
Disponível
em
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/#tabopinion-1921098).

26. A vacinação deve, por óbvio, ser precedida de comprovação
científica.
Em 6.7.1992, o Brasil internalizou o Pacto Internacional sobre
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que, no art. 7º, assegura que ninguém poderá ser
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submetido “sem seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas”.
No § 1º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020 estabeleceu-se que as medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus só podem ser adotadas “com base em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas em saúde” e devem “ser limitadas no
tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública”.
No § 2º do art. 3º, tem-se ainda:
“§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas
previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3
do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020”.

A determinação de que políticas públicas sejam implementadas com
base em evidências científicas está em consonância com a Constituição da
República. Sobre o tema, este Supremo Tribunal tem consolidada
jurisprudência pela qual o processo decisório na implementação das
políticas públicas de saúde deve ser guiado pela medicina baseada em
evidências. Assim, por exemplo:
“(…) o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da
‘Medicina com base em evidências’. Com isso, adotaram-se os
‘Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas’, que consistem num
conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de
doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos
disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou
tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com
cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente” (STA
n. 175, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
30.4.2010).
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Essa orientação foi invocada por este Supremo Tribunal ao deferir a
medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.501, Relator
o Ministro Marco Aurélio, quando suspensa a eficácia de lei pela qual
autorizado o uso da substância fosfoetanolamina sintética. Na ocasião, o
Ministro Ricardo Lewandowski enfatizou:
“(…) não me parece admissível que hoje o Estado, sobretudo
num campo tão sensível como é o campo da saúde, que diz respeito à
vida, e à própria dignidade da pessoa humana, possa agir
irracionalmente, levando em conta razões de ordem metafísica, ou
fundado em suposições, enfim, que não tenham base em evidências
científicas” (Plenário, DJe 1º.8.2017).

27. A vacina cuja segurança e efetividade tenham sido comprovadas
cientificamente e regularmente aprovada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa protege a comunidade como um todo,
inclusive aqueles que, por algum motivo de saúde, não podem ser
vacinados e dependem da imunidade de rebanho para não serem
contaminados.
Não por outro motivo, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
n. 8.069/1990) se prevê, no § 1º do art. 14, que “é obrigatória a vacinação das
crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”.
Da mesma forma, no caput do art. 5º da Lei n. 6.259/1975, dispõe-se
que “o cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado através
de Atestado de Vacinação” e, no § 3º, se exige o atestado para o “pagamento
do salário-família”.
No § 4º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020 se dispõe:
“§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em lei”.

O Poder Público pode, objetivando garantir o interesse público,
restringir direitos individuais em observância ao princípio da supremacia
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do interesse público
e haver-se do poder de polícia que, nas palavras de
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Hely Lope Meirelles, “é o mecanismo de frenagem de que dispõe a
Administração Pública para conter os abusos do direito individual. Por esse
mecanismo que faz parte de toda Administração, o Estado detém a atividade dos
particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar
social, ao desenvolvimento e à segurança nacional” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 44. ed. 2020. p.136).
Assim ocorre, por exemplo, com a exigência de apresentação do
atestado de vacinação em determinadas situações.
Pela Portaria n. 597/2004 do Ministério da Saúde se instituíram, em
todo o território nacional, os calendários de vacinação e, quanto as
vacinas compulsórias e o atestado de vacinação, estabeleceu-se:
“Art. 4º O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será
comprovado por meio de atestado de vacinação a ser emitido pelos
serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de atividades
privadas, devidamente credenciadas para tal fim pela autoridade de
saúde competente, conforme disposto no art. 5º da Lei 6.529/75.
§ 1º O comprovante de vacinação deverá ser fornecido por
médicos e ou enfermeiros responsáveis pelas unidades de saúde,
devidamente carimbado e assinado tendo o número da unidade que
esta fornecendo, bem como o número do lote e laboratório produtor da
vacina aplicada.
§ 2º O atestado de vacinação também poderá ser fornecido pelas
clínicas privadas de vacinação e que estejam de acordo com a
legislação vigente, atendendo as exigências para o funcionamento de
estabelecimentos privados de vacinação, seu licenciamento,
fiscalização e controle.
§ 3º As vacinas obrigatórias e seus respectivos atestados serão
gratuitos na rede pública dos serviços de saúde”.

Estipulou-se ainda que o atestado de vacinação será exigido em
algumas situações:
“Art. 5º Deverá ser concedido prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentação do atestado de vacinação, nos casos em que ocorrer a
inexistência deste ou quando forem apresentados de forma
desatualizada.
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§ 1º Para efeito de pagamento de salário-família será exigida do
segurado a apresentação dos atestados de vacinação obrigatórias
estabelecidas nos Anexos I, II e III desta Portaria.
§ 2º Para efeito de matrícula em creches, pré-escola, ensino
fundamental, ensino médio e universidade o comprovante de
vacinação deverá ser obrigatório, atualizado de acordo com o
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I, II e III desta
Portaria.
§ 3º Para efeito de Alistamento Militar será obrigatória
apresentação de comprovante de vacinação atualizado.
§ 4º Para efeito de recebimento de benefícios sociais concedidos
pelo Governo, deverá ser apresentado comprovante de vacinação,
atualizado de acordo com o calendário e faixa etária estabelecidos nos
Anexos I, II e III desta Portaria.
§ 5º Para efeito de contratação trabalhista, as instituições
públicas e privadas deverão exigir a apresentação do comprovante de
vacinação, atualizado de acordo com o calendário e faixa etária
estabelecidos nos Anexos I, II e III desta Portaria”.
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28. Pelo exposto, voto pela parcial procedência da ação direta.
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17/12/2020

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
VOTO CONJUNTO PARA AS ADIS 6.586 E 6.587
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de duas ações
diretas de inconstitucionalidade em que se questiona a compatibilidade
com a Constituição art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, segundo o qual:
“Art. 3º Para 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:
(…)
d) vacinação e outras medidas profiláticas”.

Inicialmente, vislumbro que os casos tratam de duas questões
constitucionais que, embora relacionadas à vacinação, são diversas: i)
saber se a vacinação pode ser compulsória e ii) a qual ou quais entes
federativos compete adotar medidas relativas à vacinação no combate à
pandemia da Covid-19.
Passo a analisar cada um desses temas.
I – Obrigatoriedade das medidas profiláticas de vacinação
Os autores reputam inconstitucional a compulsoriedade das
medidas profiláticas de vacinação previstas no art. 3º, inciso III, alínea “d”
da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, invocando como parâmetro de
controle os direitos fundamentais à vida, à saúde, à liberdade individual,
bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 5º, caput, 6º,
caput, e 196 da CF/88).
A vexata quaestio, a rigor, desborda da legislação impugnada e diz
respeito, de forma mais geral, aos limites constitucionais da imposição de
medidas sanitárias no âmbito de políticas públicas de erradicação de
doenças infectocontagiosas.
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O conflito entre direitos fundamentais na espécie desenvolve-se não
apenas na alegada colisão entre o direito à vida e a integridade corpórea e
o direito à saúde, mas também no âmbito interno deste último. Isso
porque a Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Direito à Saúde uma
tensão permanente entre o resguardo de uma posição jurídica individual
e o reconhecimento do dever estatal de promoção da saúde em uma base
igualitária.
De fato, o art. 196 do texto constitucional de 1988 garantiu feição
dupla ao direito à saúde, que ora se projeta no absenteísmo e no respeito
às decisões individuais dos cidadãos e ora requer o exercício do dever de
proteção do Estado. Essa dualidade é bem resplandecida na doutrina de
Sueli Gandolfi Dallari ao pontuar que:
Observado como direito individual, o direito à saúde
privilegia a liberdade em sua mais ampla acepção. As pessoas
devem ser livres para escolher o tipo de relação que terão com o
meio ambiente, em que cidade e que tipo de vida pretendem
viver, suas condições de trabalho e, quando doentes, o recurso
médico-sanitário que procurarão, o tipo de tratamento a que se
submeterão entre outros. (...)
Examinado, por outro lado, em seus aspectos sociais, o
direito à saúde privilegia a igualdade. As limitações aos
comportamentos humanos são postas exatamente para que
todos possam usufruir igualmente as vantagens da vida em
sociedade. Assim, para preservar se a saúde de todos é
necessário que ninguém possa impedir outrem de procurar seu
bem-estar ou induzi-lo a adoecer. Essa é a razão das normas
jurídicas que obrigam à vacinação, à notificação, ao
tratamento, e mesmo ao isolamento de certas doenças, à
destruição de alimentos deteriorados e, também, ao controle
do meio ambiente, das condições de trabalho. (grifos nossos)
(...) O direito à saúde ao apropriar-se da liberdade e da
igualdade caracteriza-se pelo equilíbrio instável desses valores.
(DALLARI, Sueli Gandolfi. O Direito à Saúde. Revista de
Saúde Pública, São Paulo, n. 22, 1988, pp. 58-59).
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No mesmo sentido, ressaltando a dimensão coletiva que vige ao lado
do resguardo das posições individuais, Ingo Sarlet assevera ainda que:
A Constituição impôs ao Estado a efetivação do direito
fundamental à saúde, podendo-se falar – sem prejuízo de
outras concretizações – num dever de proteção á saúde
individual e pública (dimensão defensiva), facilmente
identificado em normas peias e normas de vigilância sanitária;
assim como num dever de promoção da saúde (dimensão
prestacional em sentido amplo), especialmente vigente no
âmbito das normas e políticas públicas de regulamentação e
organização do SUS (SARLET, Ingo Wolfgang. Comentário ao
art. 196. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.;
STRECK, Lenio L. (Coord.) Comentários à Constituição do
Brasil. São Paulo: Saraiva; Almedina, 2013, p. 1932).

Assim, dizer que a norma do art. 196, por se tratar de um direito
social, consubstancia-se tão somente em norma programática, incapaz de
produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo
poder público, significaria negar a força normativa da Constituição.
Conforme já assentei em âmbito doutrinário “o dever de desenvolver
políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à
recuperação da saúde está expresso no art. 196” (MENDES, Gilmar Ferreira e
BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 15ª Edição, 2019, p. 768).
É justamente a partir dessa tensão que se desenvolve o debate em
tela. De um lado, não há maiores dificuldades em se reconhecer que a
exigência de se submeter o indivíduo a tratamento médico compulsório
pode de fato representar uma interferência no direito à integridade física
e psicológica da pessoa. Há, porém, distintos gradientes em que essa
intervenção pode se operar.
Nesse particular, embora o STF já tenha discutido outras situações
em que as objeções de consciência poderiam se opor o interesse estatal na
3
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área sanitária, qual versado no precedente sobre a proibição de exame de
DNA compulsório ((HC 71.373-4/RS, Redator para o acórdão Ministro
Marco Aurélio, grifei) ou ainda no tradicional debate sobre a transfusão
sanguínea dos testemunhos de Jeová (RE 1.212.272, Rel. Min. Gilmar
Mendes), o caso em tela diferencia-se substancialmente desses.
A rigor, a recalcitrância à vacinação constitui não apenas uma recusa
terapêutica que coloca em risco a saúde individual. No caso da recusa
vacinal, o que está em jogo, em última análise, é a essencialidade do
cumprimento da medida para um plano maior de realização de política
pública de combate a uma doença infectocontagiosa que põe em risco a
vida de todos. Sobre esse ponto, a propósito, é válido destacar as
considerações de Henderson Fürst sobre o tema:
A recusa terapêutica ocorre diante de um quadro em que o
paciente possui alguma moléstia e se recusa a uma intervenção
que pode propiciar a cura, a atenuar ou dar qualidade de vida
na convivência com a moléstia. Não há impacto na saúde
alheia, sendo, portanto, uma decisão estritamente autônoma e
existencial, realizada com suporte em informações
esclarecedoras e livres, daí chamar tal decisão de
consentimento livre e esclarecido. No Brasil, a Resolução nº
2.232/2019 do Conselho Federal de Medicina é o suporte
normativo que dispomos para regulamentar a recusa
terapêutica, ainda pendendo de análise de constitucionalidade
pelo STF quanto à situação de recusa terapêutica que implique
morte de paciente, seja por fundamento religioso ou moral, que
é objeto da ADPF 618. Os potenciais conflitos éticos decorrem
da autonomia diante do paternalismo ético.
A recusa vacinal, por sua vez, ocorre num quadro em que
o paciente não possui a moléstia, pois a vacina ocorre como
uma forma de prevenção, não como intervenção. Há impacto na
saúde alheia, pois se trata de prevenção de moléstias
infectocontagiosas, de modo que coloca em risco a saúde
pública e opera contra a lógica de política pública, que é o da
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prevenção comunitária. Os conflitos éticos estão nas
tópicas
da autonomia contra a solidariedade e a
vulnerabilidade.
(FÜRST, Henderson. Recusa Terapêutica e
Recusa Vacional: Notas sobre a Regulação Jurídica da Vacina de
Covid-19 e Direitos dos Pacientes. Blog Gen Jurídico.com.br, de
14 de dezembro de 2020).

Dada a particularidade da recusa vacinal enquanto expressão do
direito fundamental à liberdade de consciência, o presente voto aborda
examina a constitucionalidade do 3º, inciso III, alínea “d” da Lei 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, a partir de um exame aprofundado (i) da carga
normativa histórica dos Planos de Imunização e (ii) da experiência do
Direito Comparado na matéria.

1.1. Histórico nacional
O ordenamento jurídico pátrio historicamente se valeu de medidas
compulsórias de vacinação como instrumentos de realização do dever
estatal de proteção à saúde pública. Até a metade do século passado, as
políticas de combate às doenças infectocontagiosas lastreavam-se,
principalmente, na tutela penal dos atos atentatórios à saúde coletiva.
No início do século XX, com a explosão de focos endêmicos da
varíola, o Congresso Nacional aprovou a Lei 1.261, de 9 de novembro de
2014, oriunda de projeto de lei de autoria do senador alagoano Manuel
José Duarte, a qual instituía o primeiro plano nacional de vacinação da
nossa história republicana. Referido plano previa a compulsoriedade da
“vaccinação e revaccinação contra a variola são obrigatorias em toda a
Republica” (art. 1).
A lei foi regulamentada pelo Decreto 5.156, de 23 de julho, 1904, que
estabeleceu o Plano de Regulamentação da Aplicação da Vacina. O art.
172 do referido decreto consubstanciava verdadeira noma penal ao fixar
5
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que ninguém poderia eximir-se da “ordenada desinfecção pela autoridade
sanitária (...), sob pena de multa de 200$ ou prisão por oito dias a um mez”.
A edição do referido ato normativo é considerada o evento
deflagrador da histórica Revolta da Vacina, motim popular contrário às
medidas sanitárias ordenadas pelo Governo de Rodrigues Alves e que
marca a gênese do movimento anti-vacina no Brasil.
Como destacado por Nicolau Sevcenko, a eclosão da Revolta da
Vacina pode ser atribuída à rigidez das medidas regulamentadoras
idealizadas por Osvaldo Cruz que, na visão de parte da oposição política
da época, esboçava uma intrusão autoritária na garantia de liberdade
constitucional da proteção à vida. Nas palavras do autor:
“Foi justamente a regulamentação que desencadeou a
revolta. Uma vez aprovada a lei pelo Congresso e pela Câmara
dos Deputados, a definição das normas, dos métodos e recursos
para sua aplicação ficava a cargo do Departamento de Saúde
Pública. Esse órgão federal estipularia o conjunto de
procedimentos por meio de um decreto, que escapava,
portanto, da deliberação do Legislativo e se tornava atribuição
exclusiva da presidência da República. Logo, foi o próprio
Osvaldo Cruz quem elaborou o regulamento que não estava
mais sujeito a discussões e deveria ser aplicado a toda
população incontinenti. Um jornal do Rio, A Notícia, publicou
na sequência um esboço do decreto elaborado por Osvaldo
Cruz, e a partir de então o pânico e a indignação se
disseminaram por toda a cidade.
Os termos eram extremamente rígidos, abrangendo desde
recém-nascidos até idosos, impondo-lhes vacinações, exames e
reexames, ameaçando-os com multas pesadas e demissões
sumárias, limitando as oportunidades de recursos, defesas e
omissões. O objetivo era uma campanha maciça, rápido, sem
nenhum embaraço e fulminante: o mais amplo sucesso, no mais
curto prazo. Não se cogitou da preparação psicológica da
população, da qual só se exigia a submissão incondicional. Essa
insensibilidade política e tecnológica foi falta para a lei da

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0607-6243-8303-635B e senha 6F1C-8E15-5B0F-6405

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 155 de 222

ADI 6586 / DF
vacina obrigatória. Infelizmente, não só para ela” (SEVCENKO,
Nicolau. A revolta da vacina: mentes insanas em corpos
rebeldes. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. 27).

Foi no contexto dos desdobramentos da mencionada Revolta da
Vacina que o STF, pela primeira vez, discutiu o alcance da tutela
constitucional da liberdade corpórea frente às medidas sanitárias de
vacinação impositiva.
Em 31 de janeiro de 1905, o Tribunal julgou o Recurso em Habeas
Corpus 2.244, impetrado em favor de Manoel Furtunato de Araujo Costa,
no qual se alegava a ilegalidade de ordem de intimação exarada por
inspetor sanitário que requeria fosse franqueado acesso à residência do
paciente, para fins de se proceder à desinfecção de febre amarela.
Embora a decisão tenha esposado entendimento que se revelaria
historicamente restritivo quanto ao cabimento do Habeas Corpus, a Corte
considerou que as sanções previstas no art. 172 do mencionado Decreto
5.156, de 23 de julho 1904, deturpavam o mandado de inviolabilidade do
domicílio contemplado na Constituição de 1981, uma vez que o
dispositivo facultava às autoridades sanitárias a requisição do auxílio de
força policial para entrada na residência dos cidadãos.
A ratio decidendi do julgado, a rigor, consubstanciou verdadeiro juízo
de inconstitucionalidade incidental da previsão regulamentar, conforme
se depreende do extrato da decisão, de relatoria do Ministro Hermínio
Espírito Santo. Por maioria, o STF declarou a ilegalidade de eventual
prisão do paciente por recusa à vacinação, considerando que a Lei da
Vacina de 1904 não poderia ter delegado a regulamentação da
inviolabilidade de domicílio ao Poder Executivo. Destaca-se trecho do
decisium:
“Considerando, porém, que a entrada forçada em casa do
cidadão para o serviço de desinfecção, sendo apenas autorizada
por disposição regulamentar, importa flagrante violação do
artigo 72 § 11 da Constituição Federal, o qual cometeu a Lei o
encargo de prescrever em quais casos é permitido, de dia, a
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entrada em casa particular sem consentimento do respectivo
morador. Considerando também que, não colhe o argumento de
que o Regulamento, de que se trata, foi expedido em virtude de
autorização conferida pela Lei nº 1.151, de 5 de Janeiro de 1904,
a qual encarregou o Poder Executivo de organizar o respectivo
serviço sanitário, visto como, restringida a questão à espécie
vertente nos autos, sendo função exclusivamente legislativa
regular a entrada forçada em casa do cidadão nos expressos
termos do §11 do artigo 72, não podia o Congresso Nacional
subdelegar essa atribuição ao Governo sem ofender a mesma
Constituição Federal, que traçou a esfera de cada poder político.
Considerando, pois, que sendo inconstitucional a disposição
regulamentar que faculta à autoridade sanitária penetrar, até
com o auxílio da força pública, em casa particular para levar a
efeito operações de expurgo, a coação de que tal ato possa
provir é manifestamente injusta, e portanto, a iminência dela
importa ameaça de constrangimento ilegal que legitima a
concessão do habeas corpus preventivo: Acórdão dá
provimento ao recurso para, concedendo o impetrado habeas
corpus preventivo, mandar que cesse incontinente a ameaça de
constrangimento ilegal a que se refere o recorrente, resultante
da iminência da entrada da autoridade sanitária em casa do
paciente, sem consentimento deste, não havendo lei alguma que
autorize tal entrada. Custas ex causa. Supremo Tribunal Federal,
31 de Janeiro de 1905.

Ainda na primeira metade do século passado, a tutela jurídica da
saúde coletiva contra doenças infectocontagiosas foi reforçada com a
edição do Código Penal de 1940. Inspirado no art. 224 do Projeto
Alcântara Machado de 1938, o Código contemplou, no seu art. 268, o
crime de infração de medida sanitária preventiva, tipificando o ato de
“infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa”, ao qual foi cominada pena de detenção de
um mês a um ano.
É digno de destaque que o dispositivo em questão, ao contemplar
8
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verdadeira norma penal em branco, delegava ao Poder Executivo central
da União a tarefa de colmatar o tipo, em abordagem bastante próxima
àquela que o próprio STF considerada inconstitucional quando da análise
do Decreto 5.156, de 23 de julho, 1904.
Essa tendência de delegação do preenchimento do conteúdo
axiológico da norma penal à União, a propósito, alinhava-se ao espírito
do chamado “Direito Penal do Estado Novo”. Como destacado pelo
ilustre Nelson Hungria “o Direito Penal no Estado Novo não propugnava
somente o princípio da autoridade, o reforço do poder estatal, mas
também a afirmação do instituo coletivo, a subordinação racional do
indivíduo ao interesse geral” (HUNGRIA, Nelson. O Direito Penal no
Estado Novo. Revista Forense. Janeiro de 1941, p. 12).
Convém destacar que a força normativa do art. 268 do Código Penal,
ainda hoje vigente, foi ressuscitada nos primeiros meses da pandemia da
Covid-19 a partir da edição da Portaria Interministerial nº 5 de 17 de
março de 2020, que dispôs sobre a compulsoriedade das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº
13.979/2020, ato normativo impugnado nestas ADI.
Veja-se que a Portaria Interministerial pretendia colmatar a lacuna
da lei penal para estabelecer que o descumprimento das medidas de
isolamento e de tratamentos médicos específicos previstas no art. 3º da
Lei do Novo Coronavírus configurariam o próprio crime de infração de
medida sanitária preventiva previsto no art. 268 do Código Penal:
“Art. 4º O descumprimento das medidas previstas no
inciso I e nas alíneas "a", "b" e "e" do inciso III do caput do art. 3º
da Lei nº 13.979, de 2020, poderá sujeitar os infratores às
sanções penais previstas nos art. 268 e art. 330 do Decreto-lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato não
constituir crime mais grave.
§ 1º Nas hipóteses de isolamento, para configuração do
descumprimento de que trata o caput, há necessidade de
comunicação prévia à pessoa afetada sobre a compulsoriedade
da medida, nos termos do § 7º do art. 3º da Portaria nº
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356/GM/MS, de 11 de março de 2020.
§ 2º Para as hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "e" do
inciso III do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020, a
compulsoriedade das medidas depende, nos termos do art. 6º
da Portaria nº 356/GM/MS, de 2020, de indicação médica ou de
profissional de saúde”.

Não bastasse o desafio interpretativo da norma penal em branco
prevista no Código Penal, nos meses subsequentes ao início da Pandemia,
o Governo Federal editou diversas portarias que poderiam ser entendidas
como complementadoras normativas do tipo. Daí porque, como bem
esclarecem Alaor Leite e Luís Greco, o que se observou no Brasil no
primeiro semestre de 2020 foi um verdadeiro fenômeno de “cascata de
normas penais” que dificultaram sobremaneira a definição dos limites do
crime de infração de medida sanitária preventiva no contexto do
enfrentamento da pandemia da Covid-19. Como afirmaram os autores:
“Parece ser incontroversa a existência de um caos
regulatório que deságua no art. 268 CP. É natural que seja
assim: um tipo penal nascido precisamente para reforçar as
genéricas “determinações do poder público” dificilmente
assumiria uma postura crítica em relação a elas. A questão mais
complexa, portanto, diz respeito às consequências dessa
constatação para a interpretação do tipo penal de lege lata”
(LEITE, Alaor e GRECO, Luís. Direito Penal, saúde pública e
epidemia – Parte I: Notícia histórica sobre o art. 268 CP e caos
regulatório no contexto da Covid-19. Disponível em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-emfoco/direito-penal-saude-publica-e-epidemia-parte-i15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-ehttps://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-emfoco/direito-penal-saude-publica-e-epidemia-parte-i-
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15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-ehttps://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-emfoco/direito-penal-saude-publica-e-epidemia-parte-i15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-ehttps://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-emfoco/direito-penal-saude-publica-e-epidemia-parte-i15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-ehttps://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-emfoco/direito-penal-saude-publica-e-epidemia-parte-i15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-ehttps://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-emfoco/direito-penal-saude-publica-e-epidemia-parte-i15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-e-
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epidemia-parte-i-15042020)https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/penal-em-foco/direito-penal-saude-publica-eepidemia-parte-i-15042020).

Retornando à breve digressão histórica, durante a década de 1960, o
sucesso na campanha de erradicação da varíola forneceu as bases para a
criação, na década de 1970, do Programa Nacional de Imunização - PNI,
criado pelo Ministério da Saúde e formulado por técnicos do
Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças e da Central
de Medicamentos, com a participação de renomados sanitaristas e
infectologistas.
O plano foi institucionalizado em 1975, por meio da Lei 6.259, que
dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre
o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à
notificação compulsória de doenças e dá outras providências.
Inicialmente vinculado às diretrizes da Fundação de Serviços de Saúde
Pública – FSESP, fez parte do CENEPI da Fundação Nacional de Saúde no
período de 1990 a 2002, passando a integrar a DEVEP da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde desde 2003.
A legislação sanitária atribuiu ao Ministério da Saúde a elaboração
do PNI, inclusive quanto à definição das vacinas de caráter obrigatório,
nos seguintes termos:
“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.”

A referida legislação encontra-se atualmente regulamentada pelo
Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que assim dispõe sobre as
vacinações de caráter obrigatório nos seguintes termos:
12
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“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.
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.
Art. 29. É dever de todo cidadão submeter-se e os menores
dos quais tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação
obrigatória.
Parágrafo único. Só será dispensada da vacinação
obrigatória a pessoa que apresentar Atestado Médico de contraindicação da aplicação da vacina.”

O Programa Nacional de Imunização – PNI brasileiro é reconhecido
mundialmente como uma política pública de saúde bem sucedida, sendo
parte integrante do Programa da OMS, com apoio técnico, operacional e
financeiro da UNICEF e contribuições do Rotary Internacional e do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
É dentro deste programa, portanto, que o SUS hoje define as vacinas
de caráter obrigatório, bem como o calendário nacional de vacinação, de
modo a indicar os imunológicos que deverão ser aplicados nas crianças e
13
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adolescentes de acordo com a idade ideal, incluindo a dosagem
recomendada e a necessidade de reforço. Essas vacinas são fornecidas
gratuitamente a toda a população brasileira, que também pode optar, se
quiser e puder, pela aplicação desses e outros imunológicos disponíveis
na rede privada.
Esse breve apanhado histórico permite-nos alçar algumas conclusões
preliminares sobre o tema da obrigatoriedade da vacinação.
Em primeiro lugar, as medidas de vacinação compulsória só tiveram
sua constitucionalidade longinquamente questionadas perante este STF
naquilo que dizia respeito aos limites do Poder Executivo na
regulamentação de comando legal expresso.
Em segundo lugar, a tutela jurídica das medidas profiláticas de
vacinação deriva historicamente do Direito Penal, no que ainda persiste o
resquício do tipo previsto no art. 268 do Código Penal brasileiro.
Por fim, desde a década de 1970, o Plano de Nacional de Imunização
fornece bases jurídicas racionais e estruturadas para adoção de políticas
públicas nacionais de vacinação.
Esses diagnósticos históricos parecem apontar que, até aqui, não há
razões para se afirmar uma inconstitucionalidade a priori das medidas
legais que impõem a compulsoriedade de vacinação, qual disposto nas
normas questionadas nesta ADI.
Todavia, para além da dimensão legislativa, não se pode
negligenciar situações em que as medidas do poder público podem
suscitar conflitos entre direitos ligados à liberdade individual e aqueles
relacionados à saúde coletiva. Nesses casos, a ponderação dos interesses e
das restrições individuais deve ser buscada à luz da proporcionalidade,
conforme se depreende da experiência comparada.
1.2. Obrigatoriedade de vacinação na Jurisdição Constitucional
Comparada
A tentativa de compatibilizar a imposição de medidas de proteção a
doenças infectocontagiosas com o exercício dos direitos fundamentais à
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liberdade de crença e de convicção religiosa tem sido objeto de debate
doutrina constitucional comparada.
Em período recente, a discussão tem sido ressignificada pelo
recrudescimento mundial dos movimentos anti-vacina. Em 2019, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou o “medo de vacina”
como uma entre as 10 maiores ameaças à saúde, tendo sido apontado
como um dos problemas que mais poderia causar vítimas no ano de 2020.
Destacam-se as considerações da OMS a respeito:
“A hesitação em vacinar - a relutância ou recusa em
vacinar apesar da disponibilidade de vacinas - ameaça reverter
o progresso feito no combate a doenças preveníveis por
vacinação. A vacinação é uma das formas mais econômicas de
evitar doenças - atualmente previne 2-3 milhões de mortes por
ano, e outros 1,5 milhões poderiam ser evitados se a cobertura
global das vacinas melhorasse.
O sarampo, por exemplo, teve um aumento de 30% nos
casos em todo o mundo. As razões para este aumento são
complexas, e nem todos estes casos se devem à hesitação
vacinal. Entretanto, alguns países que estavam perto de
eliminar a doença viram um ressurgimento.
As razões pelas quais as pessoas optam por não vacinar
são complexas; um grupo consultivo de vacinas da OMS
identificou complacência, inconveniência no acesso às vacinas e
falta de confiança são razões-chave subjacentes à hesitação. Os
profissionais de saúde, especialmente os das comunidades,
continuam sendo o consultor de maior confiança e
influenciador das decisões de vacinação, e devem ser apoiados
para fornecer informações confiáveis e confiáveis sobre as
vacinas.
Em 2019, a OMS intensificará o trabalho para eliminar o
câncer cervical em todo o mundo aumentando a cobertura da
vacina contra o HPV, entre outras intervenções. 2019 também
poderá ser o ano em que a transmissão do poliovírus selvagem
será interrompida no Afeganistão e no Paquistão. No ano
passado, menos de 30 casos foram relatados em ambos os

15
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países. A OMS e seus parceiros estão empenhados em apoiar
esses países a vacinar até a última criança para erradicar de vez
esta doença incapacitante”. (traduções livre).

Há, no entanto, uma longa jornada da jurisdição constitucional no
enfrentamento do tema.
Na experiência norte-americana, compreende-se historicamente que
a definição da compulsoriedade de medidas de vacinação se insere na
cláusula constitucional dos poderes polícias dos Estados ou Entes
Federados, conforme definido pela 10ª Emenda da Constituição. Os
limites dessa compulsoriedade, por sua vez, foram definidos pela
Suprema Corte no julgamento do célebre caso Jacobson v. Massachusetts, de
1905, em que o Tribunal apreciou pedido de cidadão que queria ser
desonerado da obrigação de pagar uma multa por não aceitar receber a
vacina contra varíola no Estado de Massachusetts.
Na decisão por maioria de 7x2, a Corte rechaçou o argumento de que
a imposição da vacina seria contrária ao “direito inerente de todo homem
livre de cuidar de seu próprio corpo e saúde” (tradução livre). A decisão da
Suprema Corte foi fundamentada na chamada Teoria do Pacto Social e no
poder policial dos Estados de proteger a saúde pública e a segurança. O
voto condutor do Justice Harlan destacou que o "governo é instituído 'para o
bem comum, para a proteção, segurança, prosperidade e felicidade do povo, e não
para o lucro, honra ou interesses privados de qualquer homem'". A Corte
reconheceu uma esfera de liberdades individuais protegidas, mas insistiu
que o Estado tinha amplos poderes para invadir essa esfera quando "a
segurança do público em geral assim o exigisse" (traduções livres).
Apesar de os fundamentos da decisão do caso Jacobson terem sido
duramente criticados nos anos seguintes à decisão da Suprema Corte a
partir da fundação da chamada Liga Anti-Vacina Americana no estado da
Filadélfia em 1908, os pilares do precedente permaneceram hígidos.
No ano de 1922, a Suprema Corte voltou ao tema, ao decidir que
uma escola de ensino médio do Texas poderia banir uma estudante que se
recusava a apresentar o comprovante de vacinação exigido no estado. No
julgamento desse célebre caso Zucht v. King, o Justice Louis Brandeis
16
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reforçou o entendimento firmado no caso Jacobson para declarar que as
normas de vacinação compulsória “não conferem poder arbitrário, mas
apenas a ampla discrição necessária para a proteção da saúde pública”
(traduções livres). Essas balizas do caso Jacobson até hoje definem os
fundamentos do direito sanitário norte-americano (EHRENREICH,
William. Toward a Twenty-First Century Jacobson v. Massachusetts. Harv.
L. Rev., 2008, p. 1825).
Essa construção jurisprudencial é de certo modo convergente com os
cânones de resolução dos conflitos entre direitos fundamentais
desenvolvidos em países da tradição romano-germânica.
Na Alemanha, após diversas experiências com campanhas de
vacinação obrigatória no século passado, hoje o regime jurídico sanitário
tem suas bases legais bem definias na Lei de Proteção contra Infecções
(Infektionsschutzgesetz). A Seção 20 (6) do IfSG declara que o Ministério
Federal da Saúde (com a aprovação do Bundesrat) pode “ordenar que
setores ameaçados da população participem de vacinações ou outras medidas de
profilaxia específicas se uma doença transmissível ocorrer com formas
clinicamente difíceis e deve se espalhar epidemicamente ”, com exceções
medicamente contra-indicadas.
O diploma ainda atribuiu ao governo
o poder de “tomar as medidas necessárias para evitar os perigos que ameaçam o
indivíduo ou o público em geral” quando os fatos indicam a ameaça de
doenças transmissíveis.
(traduções livres)
Em julgado recente da Corte Constitucional, de maio de 2020, o
Bundesverfassungsgericht
apreciou,
em
juízo
sumário,
a
constitucionalidade da dispositivos do IfSG cujas redações foram
alteradas pela chamada Lei de Proteção ao Sarampo (Masernschutzgesetz).
A disposição legal contestada estabelecia que as crianças que são
cuidadas em uma cresche coletiva devem ter proteção vacinal suficiente
contra o sarampo ou imunidade comprovada a essa doença, a menos que
não possam ser vacinadas devido a alguma contra-indicação médica (§
20.8 do IfSG).
Os autores das Verfassungsbeschwerde alegavam que as exigências de
vacinação “interferiam desproporcionalmente no direito fundamental à
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integridade física” e que, no caso, teria havido ainda uma “interferência
desproporcional nos direitos parentais dos genitores de decidirem se os seus filhos
deveriam ou não ser submetidos às vacinas” (traduções livres).
O Bundesverfassungsgericht resolveu o suposto conflito entre direitos
fundamentais descortinando a alegada dicotomia entre a preservação de
uma posição jurídica individual e o dever coletivo. Nos termos da decisão
publicada, considerou-se que “as vacinas contra o sarampo em certas
instalações comunitárias não se destinam apenas a proteger o indivíduo contra a
doença, mas também previnem a propagação da doença na população quando as a
taxas de contaminação forem suficientemente altas”.
Desse modo, a rigor, as medidas “também protegeriam os indivíduos
que não podem ser vacinados por razões médicas, mas que correm o risco de
sofrer se não forem vacinados”. Assim, concluiu-se que “o objetivo da lei de
proteção contra o sarampo é a proteção da vida e da integridade física, à qual o
Estado também é, princípio, obrigado em virtude do seu dever fundamental de
proteção previsto no art. 2.2. da Grundgesetz” (traduções livre).
Embora essa decisão recente não tratasse especificamente de
medidas de vacinação contra o novo coronavírus, alguns
constitucionalistas alemães anteviram no julgado uma resposta prévia ao
debate da compulsoriedade das vacinas da Covid-19 (TONTI, Lauren.
COVID-19: Walking the Tightrope of Vaccination Obligations: State
compelled vaccinations in the U.S. and Germany, VerfBlog, 2020/5/26,
disponível
em:
https://verfassungsblog.de/covid-19-walking-thetightrope-of-vaccination-obligations/, DOI: 10.17176/20200527-013306-0).
Ainda a título de exploração do direito comparado, convém destacar
que a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), nas últimas três
décadas, tem explorado intensamente o tema da compulsoriedade das
campanhas de vacinação.
A discussão no âmbito supranacional Europeu é fomentada por
grupos ativistas que defendem que a compulsoriedade da vacinação seria
atentatória ao art. 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a
qual prevê que:
“ARTIGO 8° - Direito ao respeito pela vida privada e
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familiar
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida
privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência.
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no
exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver
prevista na lei e constituir uma providência que, numa
sociedade democrática, seja necessária para a segurança
nacional, para a segurança pública, para o bem - estar
económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das
infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a
protecção dos direitos e das liberdades de terceiros”.

Embora uma resposta final sobre o tema provavelmente só venha a
ser dada pela no julgamento do caso Vavřička e outros contra a República
Tcheca, ainda pendente de julgamento, a jurisprudência acumulada
permite identificar alguns critérios que têm sido estabilizados na
jurisprudência para avaliação das medidas compulsórias de vaniação.
No caso Boffa e outros contra SanMarino de 1995, a CEDH reconheceu
que a interferência decorrente da vacinação obrigatória dos filhos dos
requerentes contra a hepatite B era lícita e inspirada por um dos objetivos
legítimos enunciados no artigo 8.º, n.º 2, da Convenção Europeia, a saber,
o da necessidade de proteger a saúde do público e das pessoas em causa.
A Comissão afirmou a ingerência como justificável e avançou para
examinar se ela também era "necessária em uma sociedade democrática".
Da mesma forma, no caso Testemunhas de Jeová de Moscou v. Russia, a
Corte enfatizou que “a livre escolha e a autodeterminação eram constituintes
fundamentais da vida e que, na ausência de qualquer indicação da necessidade de
para proteger terceiros, o Estado deve abster-se de interferir na liberdade de
escolha individual na esfera dos cuidados de saúde, pois tal interferência só pode
diminuir e não aumentar o valor da vida ”(traduções livres, parágrafo 136).
Ao fazê-lo, a Corte indicou que o direito à vida privada poderia, em
princípio, ser limitado para a proteção de terceiros.
Por fim, no caso Solomakhin v Ucrânia, em que o requerente havia
sido involuntariamente vacinado contra a difteria durante uma epidemia,
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o Tribunal sugeriu dois critérios para avaliar a necessidade de tal
interferência em uma sociedade democrática: (1) considerações de saúde
pública que requerem o controle da propagação de doenças infecciosas; e
(2) a avaliação se as precauções necessárias foram tomadas com relação à
adequação da vacinação para o caso individual em questão.
Desse levantamento panorâmico da jurisprudência da CEDH,
depreende-se que o Tribunal tem adotado a solução de submeter as
medidas tratamento médico compulsório ao batimento de teste de
proporcionalidade da intervenção operada na esfera privada. Esse teste
consiste, basicamente, em examinar (i) se a intervenção foi devidamente
prevista em lei; (ii) se a intervenção persegue uma finalidade legítima;
(iii) se a intervenção era “necessária na sociedade democrática” e (iv) qual
o nível de severidade da punição prevista.
Dessa catalogação da experiência comparada, portanto, depreendese que as medidas compulsórias de vacinação não podem ser
consideradas per se inconstitucionais por violadoras aos direitos de
liberdade de consciência individual traduzida nas fórmulas de objeção ou
recusa à determinações sanitárias do Estado.
1.3. Constitucionalidade da vacinação compulsória para a Covid19 nos termos da Lei 13.979/2020
A partir dessas considerações históricas e do direito comparado,
cumpre avaliar se os dispositivos da Lei 13.979/2020 questionados
dispõem das salvaguardas necessárias à garantia de uma intervenção
intervenção que se afigure proporcional no direito individual de
liberdade consciência.
A doutrina identifica como típica manifestação do excesso de poder
legislativo a violação do princípio da proporcionalidade ou da proibição
de excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip; Übermassverbot), que se revela
mediante contraditoriedade, incongruência e irrazoabilidade ou
inadequação entre meios e fins. No direito constitucional alemão,
outorga-se ao princípio da proporcionalidade ou ao princípio da
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proibição de excesso qualidade de norma constitucional não escrita.
A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de
excesso no direito constitucional envolve, como observado, a apreciação
da necessidade (Erforderlichkeit) e adequação (Geeignetheit) da providência
legislativa.
No caso em tela, a dificuldade de fixar soluções interpretativas
definitivas a partir do teste de proporcionalidade advém da natural
incompletude dos textos normativos que tutelam políticas públicas cuja
calibragem é naturalmente mutável, no caso de acordo com
circunstâncias de enfrentamento da pandemia.
Daí porque, como se depreende da leitura dos dispositivos
questionados, as medidas individuais profiláticas de saúde adotadas pela
Lei 13.979/2020 são, em última análise, apenas nomeadas e não descritas
pormenorizadamente. A mera referência ao tratamento de “vacinação e
outras medidas profiláticas” na alínea “d” do dispositivo questionado não
permite divisar a extensão dessa obrigatoriedade e tampouco as
penalidades derivadas do seu descumprimento.
O padrão do texto normativo utilizado aproxima-se, tanto quanto
possível, à inteligência daquilo que na doutrina constitucional alemã se
chamaria de “Leis-Medidas” (Das Maßnahmegesetz). Como destacado por
Ernst Forsthoff, leis desse gênero “servem apenas a um popósito e estão
subordinadas a ele”, ou seja, “superam uma situação individual específica e
concreta e têm relação clara e logicamente viável com ela”.
A particularidade dessas leis-medidas é que, diferente das leis
gerais, elas não pretendem estabilizar uma estrutura social planejada de
longo prazo, mas apenas se relacionam seletivamente a um determinado
episódio fático que, com sua eliminação, torna a nromatividade da lei
supérfula.
Esse gênero é caracterizado por uma redefinição do equilíbrio da
função legiferante exercida pelo Legislativo e pelo Executivo. Como
muito bem destacado na doutrina por Uwe Volkmann “a lei de medidas
(Das Maßnahmegesetz) incorpora uma forma híbrida entre ação executiva e
legislativa; a forma externa de acordo com a vontade do legislador é orientada e se
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move em um padrão de pensamento executivo: apenas mais medidas do que a lei
em si” (traduções livres) (Volkmann, Uwe: Das Maßnahmegesetz,
VerfBlog,
2020/11/20, https://verfassungsblog.de/dasmasnahmegesetz/).
Cotejando no caso concreto se a lei devidamente prevê uma
intervenção voltada a uma finalidade legítima e que atende ao requisito
de “necessária na sociedade democrática” fixado pela Corte Europeia de
Direitos Humanos, não antevejo solução que se afigure superior àquela
proposta pelo eminente relator Ministro Ricardo Lewandowski, no
sentido de que, sob o ângulo estritamente constitucional, a previsão de
vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada é
compatível com o ordenamento jurídico.
Os limites das medidas de vacinação compulsórias, assim, ficam
adstritos à garantia da integridade física e moral dos recalcitrantes, do
que se colhe que o diploma normativo questionado, em si, não prevê
qualquer medida de constrição corpórea individual que pudesse
comprometer ou ameaçar a integridade física dos recalcitrantes.
Salienta-se que, embora não se desconheça que uma eventual
interpretação alargada do já discutido art. 268 do Código Penal poderia
resultar na imposição de sanção corporal pela recalcitrância, tal
consequência, além de eventualmente inconstitucional, seria totalmente
desnecessária para aplicação das medidas contempladas na Lei
13.979/2020.
Além disso, da forma como posta a redação da norma questionada, é
necessário esclarecer que a medida de vacinação compulsória não poderá
ser ordenada àqueles que comprovadamente carecerem das condições
físicas de recebimento do agente patológico viral. Nesse ponto, vale
recuperar a citada diretriz da CEDH de que a vacinação deve envolver,
em cada caso, a investigação de se as precauções necessárias foram
tomadas pelos agentes públicos com relação à adequação da vacinação
para os casos individuais.
Em segundo lugar, verifica-se que o próprio diploma normativo
estabelece condicionamentos claros à compulsoriedade dos tratamentos
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médicos, conforme se extrai da leitura dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei
13.979/2020, in verbis:
Art. 3º
Para 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:
(Redação dada pela
Lei nº 14.035, de 2020)
(…)
III - determinação de realização compulsória de:
(…) d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
(…)
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão
ser determinadas com base em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.
§ 2º
Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas
medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente
sobre o seu estado de saúde e a assistência à família conforme
regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e
às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza
o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do
Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
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janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto
nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212,
de 30 de janeiro de 2020Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

Nesse ponto, desde que observados os critérios que constam da
própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e II do § 2º do
art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento
gratuito e ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas”, tem-se no todo preservada as garantias de
liberdade de consciência, no limite possível.
Por fim, e, como não poderia deixar de ser, assim como ocorre com
os atos administrativos em geral, precisam respeitar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em concreto.
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Assim, por todo o exposto, subscrevo a conclusão do Ministro
Lewandowski no sentido de conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer
que: vacinação compulsória não pode se traduzir em vacinação forçada,
por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas.
Peço vênias ao eminente relator apenas para sugerir, a título de
complementação, um esclarecimento adicional sobre a necessidade de
certificação e autorização das autoridades competentes.
Bem examinada, a Lei 13.979/2020 não exige que todos os
tratamentos médicos passíveis de compulsoriedade descritos no art. 3º
sejam autorizados previamente por entidade do poder público. Todavia,
o inciso VII do mencionado artigo dispõe que “autoridades” poderão
adotar, no âmbito de suas competências a medida de autorização
excepcional e temporária de importação de medicamentos. Destaca-se o
dispositivo, in verbis:
Art. 3º
Para 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:
(Redação dada pela
Lei nº 14.035, de 2020)
VIII – autorização excepcional e temporária para a
importação
e
distribuição
de
quaisquer
materiais,
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa
considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia
do coronavírus, desde que:
(Redação dada pela Lei nº
14.006, de 2020)
a)
registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes
autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição
comercial em seus respectivos países:
(Redação dada
pela Lei nº 14.006, de 2020)
1.
Food and Drug Administration (FDA);
(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)
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2.
European Medicines Agency (EMA);
(Incluído pela (Incluído pela (Incluído pela (Incluído pela Lei nº
14.006, de 2020)
3.
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(PMDA);
(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)
4.
National Medical Products Administration (NMPA);
(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

O trecho normativo ostenta caráter flagrantemente atécnico. A
expressão “autoridades” prevista no caput do art. 3º parece se referir, a
rigor, às Entidades do Poder Público, as pessoas jurídicas de direito
público interno, quais sejam a União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal. Parecem ser esses os entes que poderiam autorizar a
importação de medicamentos.
Diante da urgência do tema, no entanto, reputo oportuno que esta
Corte esclareça o alcance dessas regras de autorização. Como se sabe,
algumas autoridades reguladoras estrangeiras já têm autorizado, ainda
que de forma precária, o uso de determinadas vacinas.
É o caso, por exemplo, da Food and Drug Administration (FDA) que,
no último dia 12, aprovou o uso emergencial da vacina BioNTech-Pfizer
nos Estados Unidos. Nesse cenário, poder-se-ia cogitar da seguinte aporia
hermenêutica: se o caput do inciso VIII fala em “ autorização excepcional
e temporária” e a alínea “a” utiliza a expressão “registrados”, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) só poderia conceder a chamada
“autorização emergencial” aos medicamentos que já houvessem sido
definitivamente “registrados” pelas autoridades sanitárias estrangeiras
competentes?
Entendo que a resposta deva ser negativa. Para afastar essa
interpretação equivocada, que não parece compatível com o espírito do
legislador, considero importante que esta Corte assente que a vacinação
compulsória pode ser determinada mesmo em relação àqueles
medicamentos que forem aprovados para uso emergencial pelas
autoridades reguladoras estrangeiras listadas no inciso VIII do art. 3º da
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Lei 13.979/20.
II - O Conflito Federativo Relativamente às Medidas de
Enfrentamento da Crise Sanitária de Covid-19
Superado o capítulo sobre a obrigatoriedade da vacinação,
passoagora ao exame da segunda questão constitucional enfrentada
nessas ADI, relativa a saber a quais entes federativos compete adotar
medidas relativas à vacinação no combate à pandemia da Covid-19.
Em países que adotam o federalismo como forma de Estado, não
raras vezes, surgem dúvidas sobre os limites de competência legislativa
dos entes federados. Nos termos do que lecionado por Christoph
Degenhart, em caso de conflito, deve-se realizar interpretação que leve
em consideração duas premissas: (i) a intensidade da relação da situação
fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da
competência em análise; e (ii) além disso, o fim primário a que se destina
a norma, que possui direta relação com o princípio da predominância de
interesses (DEGENHART, Christoph. Staatsrecht I. Heidelberg, 22ª
edição, 2006, p. 56-60).
As controvérsias sobre competências federativas são absolutamente
complexas. Embora não se trate de problema propriamente novo, a
repartição de competências federativas ainda suscita diversos problemas
que habitualmente são analisados por este Plenário, como: i) o que são
normas gerais em matéria de competência concorrente e quais os seus
limites e possibilidades?; ii) em que medida entes federativos regionais e
locais podem legislar sobre providências de índole administrativa
necessárias ao cumprimento das leis de competência privativa da União?;
iii) qual o critério de distinção entre normas de direito civil, de
competência privativa da União, e legislação que promove a
responsabilidade por dano ao consumidor, cuja competência é
concorrente?; iv) como distinguir objetivamente o que é matéria
processual (competência privativa da União) e o que é assunto relativo a
procedimentos em matéria processual?
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A Constituição Federal confere ênfase à autonomia local, ao
mencionar os Municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º
da CF/1988) e ao fixá-la junto com a autonomia dos estados e do Distrito
Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia contém
primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória
quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e
(ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e
dos representantes no Legislativo.
Em alguns casos – como o das regiões metropolitanas –, o interesse
comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas também ao
Estado e aos municípios do agrupamento urbano. Foi com base nesse
fundamento que o caráter compulsório da participação de municípios em
regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas restou
acolhido pelo Plenário do STF (ADI 1.841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999).
Esse mesmo raciocínio pode ser empregado e estimulado em relação
a controle epidemiológico que envolve interesses de todos os entes
federativos. A propósito, registro que, no âmbito do federalismo alemão,
as medidas com fundamento na Lei de Proteção contra Infecções podem
ser ordenadas contra indivíduos por meio de um 'ato administrativo'
(Verwaltungsakt),
bem
como
por
regulamentos
executivos
(Rechtsverordnungen) dirigidos ao público em geral pelos ministros da
saúde dos Länder.
Além disso, as autoridades competentes podem emitir "atos
administrativos gerais" (Allgemeinverfügung), para proibir, por exemplo,
eventos de massa (§ 28 I s. 2 IfSG). Embora a Lei de Proteção contra
Infecções constitua um estatuto federal (cf. Art. 74 I Nr. 19 GG), no
sistema alemão, o poder de execução das leis é geralmente atribuído aos
Länder (art. 83 GG) – inclusive quanto à Lei de Proteção contra Infecções
–, de modo que as medidas para o enfrentamento de calamidades
sanitárias são ordenadas pelas autoridades locais ou regionais.
Assim, o fechamento de escolas e a proibição de eventos de massa
não são ordenados pelo governo federal, pois este elabora recomendações
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cujo cumprimento depende das autoridades dos Länder. Mesmo em caso
de emergência nacional, de acordo com o art. 35 (III) da Constituição, o
governo federal só pode ordenar apoio com pessoal, mas não tem o
direito de assumir o controle da crise. Não obstante, no federalismo
cooperativo da Alemanha, existem vários órgãos de coordenação entre os
níveis federal e estadual, como a 'Conferência dos Ministros da Saúde',
que reúne os ministros da Saúde dos governos federal e estadual (Cf.
Klafki, Anika; Kießling, Andrea: Fighting COVID 19 – Legal Powers and
Risks: Germany, VerfBlog,
2020/3/20, https://verfassungsblog.de/fighting-covid-19-legal-powers-and-risks-germany/).
Cito esse modelo alemão com o intuito de demonstrar que, no
combate a uma crise sanitária, as ações das autoridades federais,
regionais e locais devem ser conduzidas de maneira cooperativa e
articulada. Isso gera muito mais efeitos positivos do que uma tentativa de
concentração de competências e de sobreposição dos métodos que se
consideram mais adequados e pertinentes ao combate de uma epidemia.
No ordenamento pátrio, estamos diante de conflito aparente de
normas constitucionais. Isso porque o art. 21, XVIII, da Constituição
estabelece ser competência da União planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações; ao passo que o art. 23, II, dispõe ser competência comum da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da saúde e
assistência públicas. Ademais, o art. 24, XII, estatui a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal editar normas
sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. O art. 30, I, ainda
dispõe ser competência dos Municípios legislar sobre assuntos de
interesse local.
Diante desse quadro, a União poderia invocar os dispositivos
constitucionais relativos à sua competência exclusiva, para centralizar as
decisões acerca de medidas de enfrentamento da crise sanitária do Covid19, enquanto os entes regionais e locais fundamentam-se em dispositivos
de competência comum e concorrente para justificar a adoção de medida
de imunização no Brasil. A questão, portanto, é bastante delicada.
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Paralelamente, alguns Estados e Municípios passaram a adotar
medidas para restringir a circulação de pessoas em seus territórios, seja
com fundamento em um estado de “emergência em saúde pública”,
previsto pela Portaria 188/2020 do Ministério da Saúde, seja com base no
reconhecimento formal do estado de calamidade. Assim, enquanto o
Estado de São Paulo decretou situação de calamidade pública, por meio
do Decreto 64.879/2020; no Distrito Federal, no Estado do Rio de Janeiro,
bem como nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, a emergência em
saúde pública é a base jurídica para as medidas restritivas adotadas.
A pluralidade de opções sobre o assunto e a ausência de medidas
uniformes, em contexto de urgência, alertam para a necessidade de
definição dos limites constitucionais e legais para a atuação dos entes
federativos regionais e locais. Isso porque há exemplos de ações desde a
suspensão de atividades coletivas (escolas, esportes, espetáculos etc.) e de
funcionamento de estabelecimentos comerciais até a restrição de
operações aeroviárias e rodoviárias. Estamos agora diante dos programas
de imunização da sociedade.
Diante de todo esse cenário, é fato que, apesar da realidade de crise,
é imprescindível garantir a observância da Constituição e dos
instrumentos nela delineados. Relativamente ao art. 21, XVIII, da
Constituição, que estabelece ser competência privativa da União planejar
e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
Fernanda Dias Menezes de Almeida resgata o histórico da norma e faz
reflexões pertinentes:
“A temática das calamidades públicas, em especial a das
crônicas secas do nordeste do Brasil, pode ser apontada como
um dos fatores responsáveis pelo início do processo de
interferência da União em assuntos que antes diziam respeito à
economia interna dos Estados. Foi como que um divisor de
águas entre o federalismo dual e o federalismo cooperativo.
De fato, a Constituição de 1891, sem incluir entre as
competências privativas da União a de organizar a defesa
permanente contra as calamidades públicas, apenas autorizava
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o poder central a prestar socorro aos Estados que o solicitassem,
no caso de algum evento do gênero (art. 5º). Tantos foram os
pedidos que, a partir da Constituição de 1934, a fórmula hoje
constitucionalmente adotada passou a integrar as competências
privativas da União (art. 5º, XV), mantendo-se, com alguma
variação de redação, nas Constituições de 1946 (art. 5º, XIII) e de
1967 (art. 8º, XII, do texto original; art. 8º, XIII, depois da EC n.
1/69).
A atuação da União no enfrentamento das catástrofes
naturais é sem dúvida muito importante. Mas não exime as
demais autoridades públicas de participarem e contribuírem
na debelação de problemas que também lhes dizem respeito.
Trata-se, pois, de matéria especialmente talhada para figurar
entre as competências materiais concorrentes, que demandam
ação conjugada e permanente dos integrantes da Federação.
Teria sido, portanto, mais adequado incluí-la no art. 23, onde se
alojam as competências comuns da União, Estados, Municípios
e Distrito Federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. In:
CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET,
Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; e LEONCY, Léo Ferreira
(orgs). Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva: São
Paulo, 2013).

Em síntese, entende a autora que a competência privativa da União
no enfrentamento das catástrofes naturais não inviabiliza que as demais
autoridades públicas, regionais e locais, participem e contribuam para a
solução de problemas que também lhes dizem respeito. Aliás,
historicamente, esta não era uma competência da União em 1891, a qual
atuava apenas residualmente, quando houvesse solicitação de socorro
pelos Estados. No entanto, houve tantas demandas de auxílio que, a
partir da Constituição de 1934, a fórmula passou a ser de uma atuação
necessária da União. Isso não significa, contudo, que a competência dos
demais entes federativos para o combate de problemas regionais e locais
tenha sido anulada.
Nas ações diretas de inconstitucionalidade em julgamento, a
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primeira questão constitucional a ser resolvida reside em saber a qual
ente federativo compete adotar medidas de imunização contra a Covid19.
A Lei 13.979/2020 estabelece que:
“Art. 3º Para 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:
(…)
III - determinação de realização compulsória de:
(…)
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
(…)
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão
ser determinadas com base em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública”
(…)
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser
adotadas:
(…)
IV – pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput
deste artigo”.

A gravidade da pandemia no Brasil e no mundo é inquestionável, o
que se evidencia pela expressividade dos números de pessoas infectadas
e mortas, que crescem exponencialmente a cada dia.
No que diz respeito especificamente ao combate à crise de Covid-19,
esta Corte fixou que os entes federativos descentralizados têm
competência para adotar medidas administrativas e normativas. Refirome ao julgamento da ADI-MC-Ref 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJe 13.11.2020. Eis a ementa do julgado:
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“REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO
DIRETA
DA
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA
SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020.
COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA
LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE
COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA
COMUM.
MEDIDA
CAUTELAR
PARCIALMENTE
DEFERIDA.
1. A emergência internacional, reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos
autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem
contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As
regras constitucionais não servem apenas para proteger a
liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade
coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma
eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de
examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os
agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências,
quando são obrigados a justificar suas ações.
2. O exercício da competência constitucional para as ações
na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos,
a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas.
Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas
ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais
poderes tem lugar.
3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a
omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23
da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da
competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do
governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no
âmbito de suas respectivas competências, implementem as
políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos
fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e
os Municípios.

33
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0607-6243-8303-635B e senha 6F1C-8E15-5B0F-6405

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 182 de 222

ADI 6586 / DF
4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do
caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes
federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de
2020, como decorrendo da competência própria da União para
legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei
Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência
da União em nenhum momento diminuiu a competência
própria dos demais entes da federação na realização de
serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz
constitucional é a de municipalizar esses serviços.
6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos
Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e
tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir
às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por
serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição
da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de
dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a
expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é
comum, a solução de conflitos sobre o exercício da
competência deve pautar-se pela melhor realização do direito
à saúde, amparada em evidências científicas e nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde.
8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais”.
(ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271
DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020).
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Registro, ainda, que o SUS é a materialização mais clara do regime
de federalismo cooperativo. Sabe-se, por exemplo, que temos hoje as
representações dos entes estaduais e municipais de saúde, que são
articuladas pelo Conselho Nacional de Saúde (CONAS) e pelo Conselho
Nacional de Secretarias municipais de Saúde (CONASEMS)
Além disso, no contexto do federalismo brasileiro, é importante
registrar que a quantidade de hospitais federais é muito reduzida, são
basicamente cerca de 50 hospitais universitários federais, de modo que
a execução efetiva de medidas de saúde em hospitais públicos para
combater a pandemia do Covid-19 recai sobre os Estados e Municípios,
que justamente por isso têm sido cautelosos quanto às medidas de
distanciamento social, para evitar um colapso do sistema público de
saúde. Tudo isso faz crescer a responsabilidade de Estados e Municípios
nesse contexto.
Há um outro dado que não nos pode escapar: as assimetrias
profundas nas federações nacionais. Somente no eixo formado pelos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, temos 100 milhões
de habitantes, quase metade da nossa população. Essa concentração faz
com que recaia uma enorme responsabilidade sobre os governadores e
prefeitos desses estados. Tudo isso precisa ser visto nesse contexto.
É evidente que todo o debate que se trata sobre medidas de
imunização tem a ver, entre outras coisas, com a necessidade de que se
preserve a capacidade de atendimento do sistema de saúde. A partir das
considerações feitas sobre o desenho das repartições de competências
administrativas e legislativas, fica claro que a prestação desse serviço
essencial entre nós está diretamente afetada aos Estados e Municípios.
Diante do intricado e complexo regime jurídico de repartição de
competências federativas, o STF tem buscado esclarecer, de forma mais
didática, que é competência comum dos entes federativos a adoção ou
manutenção de medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Assim, a União não pode obstaculizar planos de imunizações a serem
conduzidos no âmbito de entes federativos descentralizados.
Essa resposta é ideal? Muito provavelmente, não. O ideal é que aqui
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nós tivéssemos uma integração que, de alguma forma, o poder se
vocalizasse a uma única voz. Mas não é o que está a ocorrer no texto
constitucional, que claramente institui esse regime de necessária
cooperação entre os entes em matéria de competências administrativas
comuns como a saúde.
A funcionalidade do próprio sistema de saúde está em jogo nessa
discussão. É por isso que a União tem que manejar a sua competência
para legislar sobre essa temática com muito cuidado. Ao delegar
poderes ao Presidente da República, não se pode esquecer que nós
estamos em uma federação com essas competências substancializadas.
Por isso, subscrevo as propostas que já foram feitas no sentido de
conferir uma interpretação conforme à Constituição, mas não excluo a
necessidade de se reconhecer que, quando for necessário regulamentar o
Direito Federal, em uma matéria que é de competência legislativa
concorrente, o Presidente da República deve consultar os órgãos
representativos de Estados e Município que cuidam da saúde.
É preciso entender o federalismo cooperativo nessa dimensão.
Aqui, há duas lealdades que precisam ser explicitadas. Os órgãos
constitucionais têm que atuar de forma leal e fiel ao texto constitucional.
Além disso, eles devem reciprocamente lealdade federativa. O Presidente
da República não pode atropelar competências federativas, assim como
os Estados e Municípios não podem atropelar as competências da União.
Os alemães cunharam a expressão Bundestreue, que pode aqui ser
traduzida como “lealdade federativa”. É preciso entender nesse sentido
de que há um dever recíproco de respeito e coordenação no exercício
dessas competências federativas.
Por último, devemos destacar que o federalismo também entre nós
realiza uma divisão de poderes não no plano horizontal, mas no plano
vertical. E isso nós estamos de alguma forma vivenciando positivamente.
Neste momento, de maneira bastante salutar vis a vis a história da
República Velha, nós estamos restaurando positivamente uma política
dos governadores. Eles passam a ter vozes nessa sistemática e isso é
positivo e constitucional.

36
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0607-6243-8303-635B e senha 6F1C-8E15-5B0F-6405

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 185 de 222

ADI 6586 / DF
Dispositivo
Ante todo o exposto, acompanho in totum o voto relator do eminente
Ministro Ricardo Lewandowski, para assentar que:
I) A vacinação compulsória não significa vacinação
forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário,
podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas
indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao
exercício de certas atividades ou à frequência de determinados
lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i)
tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação
sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes,
(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais
das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal
e gratuitamente;
(II) tais medidas, com as limitações acima expostas,
podem ser implementadas tanto pela União como pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as
respectivas esferas de competência.

Permito-me ainda sugerir uma pontual complementação à solução
dada pelo eminente relator, apenas para assentar que:
(III) A União, os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal poderão autorizar excepcional e temporariamente a
importação
e
distribuição
de
quaisquer
materiais,
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa
considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia
do coronavírus, desde que registrados, de forma definitiva ou
temporária, pelas autoridades sanitárias estrangeiras listadas no
art. 3, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
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É como voto.
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ESCLARECIMENTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Não me oponho a esse acréscimo que Vossa Excelência faz,
Ministro Gilmar Mendes. Em meu voto, até fiz menção a essa sua
preocupação, dizendo o seguinte:
“No âmbito dessa autonomia insere-se, inclusive, a
importação e distribuição, em caráter excepcional e temporário,
por autoridades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de
'quaisquer materiais, medicamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa
considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia
do coronavírus', observadas as condições do art. 3º, VIII e § 7°A, da Lei 13.979/2020, alterada pela Lei 14.006/2020”.

Mas aí faço a seguinte observação:
“Digo isso apenas en passant, como reforço da
argumentação, pois tal matéria não foi suscitada nas iniciais das
ações de inconstitucionalidade sob exame”.

Contemplei essa sua preocupação, só não coloquei na parte
dispositiva porque entendi que não tinha sido aventado na inicial, mas
não me oponho a que cheguemos a essa conclusão que Vossa Excelência
está explicitando.
Desculpe-me interrompê-lo e peço escusas ao Presidente também.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, por favor,
Ministro Lewandowski. Fiz só à guisa de contribuição, mas o voto de
Vossa Excelência é magnífico e completo.
Como podem surgir sempre novas discussões, como a interpretação
permite e nós perguntamos se, quando se fala do registro, é o registro
definitivo ou é o registro eventualmente precário ou provisório nessas
agências, então entendi que talvez devêssemos fazer a interpretação
sistemática, em um texto que está longe de ser perfeito, para também
ajudar a pautar as ações nesse quadro que se desenvolve.
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O
SENHOR
MINISTRO
(RELATOR) - Perfeito! Agradeço.

RICARDO

LEWANDOWSKI
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Inicialmente, como
crítico da utilização do Supremo por partidos de oposição, para fustigar o
governo central, vou observar que, em boa hora, o Partido Democrático
Trabalhista – PDT e o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB ajuizaram estas
ações diretas de inconstitucionalidade. Também registro que tarda
pronunciamento equidistante, desprovido de paixões, do órgão maior do
País, que é o Supremo.
Digo que está em jogo não o interesse individual, muito menos o
patrimonial. Está em jogo o interesse coletivo, a saúde pública, direito de
todos. Não é dado cogitar, quanto aos particulares, de contrabando.
Poderá haver descaminho, que é outra coisa, já que se tem e se terá, se for
o caso, importação de vacina por particulares, que não é, e não poderia
ser, proibida, ante a pandemia que assola o País.
Feitos esses registros, subscrevo integralmente o profundo voto
proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski e que está sendo
endossado pelos Colegas. Sua Excelência teve o cuidado de, à folha 12 do
voto preparado, ressaltar que a própria Lei – e não se trata de controle
concentrado quanto à lei anterior à Constituição de 1988 – de 2020, a de nº
13.979, cuidou de estabelecer limites bem definidos à vacinação, que,
evidentemente, há de ser compulsória com consequências indiretas – já
que não cabe condução do cidadão para ser vacinado, muito menos em
camisa de força ou debaixo de vara –, ante o interesse coletivo. Sua
Excelência, então, transcreveu os dispositivos.
Mais além: fez questão de ressaltar a tradição em vacinação, serviço
que sempre funcionou a contento. Sua Excelência aludiu – sem
abandonar o objeto das duas ações diretas de inconstitucionalidade – à
Lei nº 6.259/1975, remetendo, sob o ângulo da obrigatoriedade, a
portarias editadas quanto às consequências indiretas de não se adentrar o
campo da solidariedade –, vacinar-se é ato solidário, considerados os
concidadãos em geral.
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Ressalto trechos do voto de Sua Excelência. À folha 15, fez ver que a
obrigatoriedade da vacinação mencionada nos textos normativos não
contempla a imunização forçada, como não se tem, também, o
isolamento, uma forma de evitar o contágio. Não me refiro a certos
empreendimentos, no campo do entretenimento, que devem ser
proibidos.
Prosseguiu Sua Excelência, chegando ao Estatuto da Criança e do
Adolescente. Prevê esse Estatuto – e, aí, tem-se a problemática envolvida
no recurso extraordinário, considerado pai vegano – a obrigatoriedade de
vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades.
Ressalta que a ausência de iniciativa quanto à providência de vacinar-se e
evitar, portanto, o contágio, pode constituir tipo penal. Esse tipo penal
está no artigo 269 do Código respectivo, ao prever, como crime, infringir
determinação do Poder Público destinada a impedir – é o caso –,
introdução ou propagação de doença contagiosa.
Continua Sua Excelência e, mais adiante, destaca aspectos ligados a
providências que devem ser tomadas – já que se acredita na fidelidade de
propósitos – pelas autoridades constituídas nos três níveis, federal – em
termos, inclusive, de coordenação – estadual e municipal.
Presidente, eis voto irreprochável, o proferido, nas duas ações
diretas de inconstitucionalidade pelo ministro Ricardo Lewandowski.
Não sei nem se teria fôlego para confeccionar voto com toda a
profundidade e extensão, esgotando os termos imagináveis.
Creio, tem-se precedente. Fui Relator em caso quanto à
obrigatoriedade do Estado, gênero, de fornecer medicamento. As linhas
traçadas nesse precedente se aplicam à situação em exame do recurso. O
que foi assentado? Exigência inafastável do registro do remédio na
Agência Brasileira? Não! Não havendo similar no Brasil, e sendo
indispensável – como é a vacina para o bem do cidadão –, considerar-se-á
o registro, na origem, em órgão oficial. É o suficiente para ter-se, quer a
obrigatoriedade de Estado de fornecer, quer a possibilidade – não se trata
de obrigatoriedade, porque entendemos que será ato espontâneo por
parte do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos –,

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D6C-1174-C771-FC38 e senha F3A2-DFEA-5D12-3934

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 191 de 222

ADI 6586 / DF
como convém, como é necessário, a vacina, ao alcance de todos os
brasileiros.
Acompanho – e não tenho voto escrito para juntar, porque sou
componente que esteve no Tribunal com a velha guarda, e atuo como
vogal, não como Relator – o voto proferido quer pelo ministro Ricardo
Lewandowski quer, quanto ao problema do pai vegano, pelo ministro
Luís Roberto Barroso. Entendo que bem andou o Tribunal de Justiça de
São Paulo.
É como voto.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Queria, ao
iniciar meu diminuto voto, cumprimentar o Ministro Luís Roberto
Barroso e o Ministro Ricardo Lewandowski pela beleza dos votos
proferidos, com profundidade científica e síntese necessárias, para que
concluíssemos este julgamento ainda hoje.
Insisti para que concluíssemos este julgamento com presteza e
segurança, porque a hesitação quanto à vacinação é considerada uma das
dez maiores ameaças à saúde global, segundo a Organização Mundial de
Saúde. O máximo que poderia dizer aqui, e é o que tenho para dizer, é
que quero agradecer a Vossas Excelências pelo empenho e esforço que
empreenderam para concluir o resultado desta questão, transmitindo ao
povo brasileiro a segurança que ele tanto precisava quanto a este tema
que ora se põe diante desta pandemia, que já levou a óbito tantos
brasileiros.
Agradecendo muitíssimo a Vossas Excelências por essa colaboração
ímpar com o Supremo Tribunal Federal que a todos nós pertence, vou
proclamar o resultado.
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PROPOSTA
(S/ TESE)
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Eu estou de acordo com a tese do eminente Ministro Luís
Roberto Barroso, que fixou no ARE que nós acabamos de julgar.
Eu tomei a liberdade de, já no começo do julgamento, antecipando perdoem-me a imodéstia - o resultado que imaginei que alcançaríamos e
encaminhei aos gabinetes e também a Vossa Excelência e à Secretária da
Presidência a tese que eu pretendo fixar nas ADIs das quais fui relator.
Acho que são questões um tanto quanto diferentes. Essa tese deriva da
ementa que eu apresentei e do dispositivo que veiculei para a aprovação
do egrégio Plenário. Então, a minha tese - Vossas Excelências devem tê-la
em mãos - é a seguinte - vou adaptá-la, depois, à sugestão do eminente
Ministro Alexandre de Moraes:
“(I) a vacinação compulsória não significa vacinação
forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário,
podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas
indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao
exercício de certas atividades ou à frequência de determinados
lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i)
tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação
sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes,
(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais
das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal
e gratuitamente; e
(II) tais medidas, com as limitações acima expostas,
podem ser implementadas tanto pela União como pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as
respectivas esferas de competência”.

E aí, Senhor Presidente, atendendo a sugestão do eminente Ministro
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Alexandre de Moraes - porque entendi que Sua Excelência está
preocupado com essa notícia que se tem de que, eventualmente, os
candidatos à vacina teriam de assinar um termo de responsabilidade -,
estaria disposto, de muito bom grado, a alterar a minha redação proposta,
sub censura do egrégio Plenário, no seguinte sentido: No item I, eu tiraria
essa expressão “por exigir sempre o consentimento do usuário” e trocaria
- eu até já intercambiei uma mensagem com o eminente Ministro
Alexandre de Moraes - para “facultada sempre a recusa do usuário”. Ou
seja, para que não exijamos o consentimento do usuário; se ele não
recusar, ele estará consentindo com a vacinação. Eu penso que isso atende
a preocupação do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que está
anuindo.
Estou tomando a liberdade, Senhor Presidente, de sugerir essa tese
porque são duas questões separadas: uma é a magna questão que foi
discutida no ARE agora, brilhantemente relatado pelo Ministro Luís
Roberto Barroso; e, data venia, penso que há uma outra tese a ser extraída
nessas duas ADIs que relatei e que, salvo melhor juízo, foi acompanhada
à unanimidade pelos eminentes Pares.
Todos esses itens - o respeito aos direitos humanos, à necessidade de
basear-se em experiências cientificas, à ampla informação, à questão dos
critérios de razoabilidade - penso que são teses distintas e que, como diz
Vossa Excelência, a bem da clareza e para que nós mandemos uma
mensagem bem objetiva para a sociedade brasileira, talvez fosse
interessante que nós cingíssemos a tese, uma para o ARE e outra, ao meu
juízo, se o Plenário assim entender, para essas duas ADIs que acabamos
de julgar.
É assim que me pronuncio, Senhor Presidente.
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VOTO SOBRE PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, quanto ao
recurso, não tenho a menor dúvida, considerado o colocado pelo ministro
Luís Roberto Barroso, mas, no tocante às ações diretas de
inconstitucionalidade, é um pouco longa a proposta.
Não recebi a proposta de Sua Excelência o Relator. Não tenho
domínio do que nela se contém. Pediria, como se tem sessão amanhã,
para que, junto às demais teses que serão versadas, a das duas ações
diretas.
A conclusão do voto prevalecente já revela a tese adotada. Não sei se
haveria modificação quanto...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Nenhuma.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nenhuma.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Nenhuma.
Ministro, Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Claro que sim.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Como Vossa Excelência, sempre defendi a tese, salvo
melhor juízo de minha parte, de que, nas ações diretas de
inconstitucionalidade, enfim, nas ações objetivas de controle de
constitucionalidade, a ementa já é a tese e a parte dispositiva. Sempre
entendi que a tese deveria reservar-se para os...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Comungamos, quanto
a isso.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Pois é. Agora, como me parece que o Plenário está
caminhando em um ou em outro sentido, o que fiz? Peguei a parte
dispositiva de meu voto e simplesmente transformei em tese.
Agora, não tenho nenhum amor pela tese. Se Vossas Excelências
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quiserem amanhã rediscutir ou apresentar outra proposta que não
conflite com aquilo que, em conjunto, decidimos, não tenho nenhuma
objeção.
Apenas, eminente Ministro Marco Aurélio, como disse o nosso
Presidente, que fez todo o esforço para terminarmos a votação hoje, seria
importante que saíssemos desta sessão já com uma tese. Minha tese,
Ministro Marco Aurélio, não discrepa em uma vírgula daquilo que consta
da parte dispositiva do meu voto e também da ementa das quais Vossas
Excelências tiveram amplo conhecimento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A fé pública é absoluta
considerado integrante do Supremo.
Subscrevo.
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RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
: WALBER DE MOURA AGRA
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO

VOTO
“Cadê as vacinas, (...), temos de aplicá-las
imediatamente, enquanto há tempo e povo.”
(Jorge Amado, Tereza Batista Cansada de
Guerra, 1972)
A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Senhor Presidente, eminentes
pares, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Advogado-Geral
da União, Senhores Advogados, a todos cumprimento, destacando a
importância das sustentações orais no que estimulam a análise da matéria
sob pontos de vista diversos. Saúdo especialmente os eminentes
Relatores, Ministros Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso, que
em seus brilhantes votos lançam luzes e trazem relevantes fundamentos
para a solução da controvérsia constitucional.
2. Em julgamento conjunto, duas ações de controle concentrado de
constitucionalidade, de relatoria do eminente Ministro Ricardo
Lewandowski, com tema nuclear comum, que perpassa os tempos difíceis
que vivemos à sombra da pandemia provocada pelo novo coronavirus
responsável pela Covid-19, a assolar a humanidade como um todo.
Trata-se, como visto, da ADI 6586 e da ADI 6587, propostas por
partidos políticos, detentores enquanto tais de legitimação para a causa
ex-vi do art. 103, VIII, da Constituição Federal. A elas se soma o recurso
extraordinário com agravo nº 1.267.879, com repercussão geral
reconhecida, objeto do tema nº 1103.
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Na ADI 6586, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT,
o pedido é de que seja atribuída, ao art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020,
interpretação conforme os arts. 6º, 22, 23, 24, 26, 30, 196 e 198 da
Constituição da República, de modo a se fixar exegese segundo a qual
“compete aos Estados e Municípios determinar a realização compulsória de
vacinação e outras medidas profiláticas no combate à pandemia da COVID-19
(art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas
em evidências científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico
transindividual”.
Nela defende-se seja afastada “a interpretação de que a autoridade
competente para dispor acerca da compulsoriedade da imunização seria
exclusivamente o Ministério da Saúde, sem qualquer atuação supletiva dos
gestores locais” (destaquei).
Na ADI 6587, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o
pedido deduzido é de declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, III,
“d”, da Lei nº 13.979/2020, por “colocar em grave risco a vida, a liberdade
individual dos indivíduos e a saúde pública da coletividade”. Sucessivamente,
requerida interpretação conforme à Constituição, “de modo a evitar que a
vacinação seja compulsória, em especial considerando que neste momento inicial
inexiste segurança quanto aos efeitos colaterais das vacinas e nem certeza quanto
à sua eficácia contra o COVID-19, já que assumidamente diversas etapas
obrigatórias para a segurança de vacinas deixaram de ser realizadas”.
Nela sustenta-se incompatível com a preservação da vida e da saúde
da população a vacinação compulsória para a COVID-19, ao argumento
de carecerem as vacinas até o momento anunciadas de comprovação
quanto à sua eficácia e segurança. Alega-se que “a Constituição assegura
aos indivíduos o direito à liberdade individual, possibilitando-os escolher o que
fazer ou o que deixar de fazer”. Assevera que “diante desse cenário de
insegurança, que pode colocar não só a saúde, mas a própria vida em risco, é
imperioso que a vacinação seja facultativa, e não compulsória, como determina o
dispositivo legal arguido”. Indigitada afronta aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e
196 da Constituição da República.
Já o recurso extraordinário com agravo nº 1.267.879, a contemplar

2
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tema correlato, volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em que determinado a pais veganos que submetessem o
filho menor às vacinações qualificadas como obrigatórias pelo Ministério
da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas.
3. Arguida, tanto pelo Advogado-Geral da União quanto pelo
Procurador-Geral da República, nas ações de fiscalização abstrata,
preliminar de não-conhecimento, ao argumento de que deficitária a
impugnação do complexo normativo em que inserido o preceito
normativo objeto da ação. Aponta-se a Lei nº 6.529/1975 como conducente
à inocuidade do provimento jurisdicional requerido.
Sem razão, contudo, a meu juízo, uma vez que a norma impugnada
rege, em caráter especial, situação jurídica específica, qual seja, o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Tanto se trata de um contexto singular que inspirou o legislador a editar
normas específicas para o seu enfrentamento, dentre as quais a norma
objeto da presente impugnação. Em absoluto confunde-se, o objeto do
presente feito, com as ações de vigilância epidemiológica no âmbito do
Programa Nacional de Imunizações, objeto da Lei nº 6.259/1975, cuja
impugnação, considerados os limites da pretensão deduzida, evidenciase de todo desnecessária. Rejeito.
4. Passo ao exame do mérito das ações de controle abstrato.
Questionada na ADI 6587 a constitucionalidade do art. 3º, III, “d”,
da Lei nº 13.979/2020, no que autoriza as autoridades públicas
competentes a implementarem, entre outras medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da pandemia da COVID-19, a vacinação compulsória da população. Eis o
teor do referido preceito normativo:
“Art. 3º. Para 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:
(...)
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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;
(...).”

5. Segundo dados consolidados pela Organização Mundial de Saúde
– OMS no último dia 14.12.2020, mais de 71 milhões de casos de COVID19 já foram confirmados em todo o mundo, com um número superior a
1,6 milhão vidas perdidas para a doença infecciosa causada pelo vírus
SARS-CoV-2 (coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2), em pleno
curso. O Brasil encosta nos 7 milhões de casos confirmados, com cerca de
182 mil mortes, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo
Ministério da Saúde.
Nesse quadro, resulta incontestável, porque não comporta margem
razoável de dúvida, a gravidade da pandemia de magnitude global. O
cenário delineado representa sério desafio à capacidade de resposta do
Estado brasileiro no implemento de políticas voltadas não apenas ao
controle da contingência que é o alastramento da doença e suas
consequências imediatas, mas também dos seus efeitos socioeconômicos
estruturais (de médio e longo prazo).
6. Em jogo a constitucionalidade de norma federal autorizadora da
implementação de programa compulsório de vacinação, entendo que o
devido equacionamento da quaestio, à luz dos princípios e valores
consagrados na Carta Republicana de 1988, tem como principais vetores
as cláusulas constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
da CF) e da proteção da saúde (arts. 6º, 7º, XXII, e 196 da CF).
Não há dúvida de que a Constituição, tomada como sistema,
autoriza o Estado a impor limitações aos direitos fundamentais, em face
da necessidade de conformá-los com outros direitos fundamentais
igualmente protegidos. Assim, v.g., o direito fundamental à liberdade de
iniciativa, consagrado nos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior como
4
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fundamento da República Federativa do Brasil e princípio geral da ordem
econômica, não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites
para a exploração de atividades privadas, tendo em vista a necessidade
de sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos
fundamentais e proteções constitucionais, sejam individuais ou sociais.
Consabido que os direitos não são absolutos pois, como alerta a melhor
doutrina, “Seria absurdo admitir (…) que o exercício de um direito pudesse
chegar a ponto de inviabilizar a vida em sociedade ou de violar direitos de
terceiros. Daí porque se reconhece (…) a possibilidade de restringir o exercício de
direitos fundamentais.”1
E, quanto ao tema saúde, o constituinte de 1988 concedeu-lhe um
tratamento diferenciado, consideradas as Cartas Políticas anteriores,
porque pela primeira vez ligado à tutela da pessoa humana. 2 ( como
destaca Ana Carolina Brochado Teixeira, em sua monografia Saúde, corpo
e autonomia privada). Textualmente relacionado entre os direitos
fundamentais sociais, os vetores hermenêuticos do pluralismo
(preâmbulo) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) desautorizam
reduzir o direito à saúde à dimensão meramente prestacional. O caráter
ambivalente do direito fundamental à saúde consagrado na Constituição
Federal – que apresenta aspectos ao mesmo tempo de direito individual e
social, de direito de defesa e de proteção, de direito subjetivo e
prestacional – é destacado pela doutrina:
“Da natureza de direito subjetivo, tomada como interesse
negativo da intangibilidade física passou, também, a interesse
positivo, a uma proteção ativa à integridade psicofísica, que
abrange o meio ambiente e o local de trabalho. A expansão
conceitual da saúde para além do direito público subjetivo,
assumindo caráter de oponibilidade erga omnes também é de
1

BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de Expressão e Limitação a Direitos
Fundamentais. Ilegitimidade de Restrições à Publicidade de Refrigerantes e Sucos. In Revista
de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, jul./set. 2004.

2

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, corpo e autonomia privada. Rio de
Janeiro: Renovar, 2010.
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grande relevância, vez que pode ser oponível não apenas contra
o Estado, mas também contra terceiros. Não se trata de
dimensões antagônicas, mas complementares.”3 (destaquei)

Os preceitos constitucionais que elevam a saúde à estatura de direito
social (art. 6º) de todos, atribuem ao Estado o dever de garanti-la
mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença” (art. 196) e assegurem aos trabalhadores a “redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7º,
XXII), impõem a adoção de uma agenda positiva voltada à concretização
desses direitos.
Nessa linha, já assentou esta Suprema Corte que o fornecimento de
medicamentos e a prestação de assistência à saúde, porquanto
materialmente assimiláveis à dimensão prestacional do direito à saúde,
integram o dever do Estado de promover e proteger a saúde pública –
prestações atribuídas ao Estado diretamente pela Constituição. Com
efeito, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios” (RE 607.381-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em
31.5.2011, Primeira Turma, Dje 17.6.2011). Destaco, ainda, o precedente:
“PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º,
CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO
DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
3

Idem.
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responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem
a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito
à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO
PODE
TRANSFORMÁLA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A
PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras
do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do STF.” (RE 271.286-AgR/RS, Relator Ministro Celso de Mello,
Segunda Turma, DJ 24.11.2000)
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Do arranjo constitucional pode ser inferida, ainda, a legitimidade do
estabelecimento de proteções voltadas especialmente à saúde de grupos
vulneráveis específicos, como crianças e adolescentes, idosos, povos
indígenas, portadores de morbidades e pessoas expostas a agentes
nocivos em razão do trabalho que desempenham, como profissionais de
saúde. Tais comandos, mais do que uma orientação, encerram verdadeiro
dever, endereçado aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, de
agirem positivamente – ou não se omitirem – quanto à efetiva adoção das
ferramentas comprovadamente eficazes disponíveis, na contenção de
ameaças à saúde humana. A proteção da saúde, adequadamente
considerada como norma principiológica, consiste em proposição
objetiva, deontológica e teleológica.
Em outras palavras, a cláusula constitucional geral da proteção à
saúde constrange e ampara o legislador – Federal, Estadual, Distrital e
Municipal – ao excluir previamente certos arranjos normativos, com ela
incompatíveis, do leque de escolhas políticas possíveis, ao mesmo
tempo em que cria uma esfera de legitimação para determinadas
intervenções político-normativas que, democraticamente legitimadas,
traduzem inferências autorizadas pelo preceito constitucional.
Em absoluto defende-se, com isso a ilação de que a Constituição, ao
atribuir ao Estado o dever de proteger a saúde, legitime toda e qualquer
restrição a direitos e liberdades cujo resultado, desejado ou esperado, seja
algum nível de incremento no coeficiente de saúde da população. É por
isso, aliás, que o sentido do direito constitucional à saúde deve ser
preponderantemente construído pelo legislador, especialmente naquilo
que implicará limitações a outros direitos fundamentais. A restrição
legítima dos direitos fundamentais tem lugar no contexto de uma
negociação entre o constitucionalismo – direitos fundamentais, proteções
contra majoritárias – e o princípio democrático – vontade da maioria.
Em 31 de janeiro de 1905, relembro, este Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem preventiva requerida no RHC 2244 (Redator para o
acórdão Ministro Manoel Murtinho, DJ 31.01.1905) para determinar
cessasse a ameaça de constrangimento ilegal resultante da iminência de
8
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entrada de autoridade sanitárias no domicílio do paciente sem o seu
consentimento, “a fim de nele proceder-se à desinfecção por motivo da febre
amarela, ocorrido em prédio contíguo”, à falta de amparo legislativo ao
Decreto nº 5.156/1904, no que autorizava a entrada forçada em
residências para operações de expurgo sanitário.
“Considerando, porém, que a entrada forçada em casa do
cidadão para o serviço de desinfecção, sendo apenas autorizada
por disposição regulamentar, importa flagrante violação do
artigo 72, § 11, da Constituição Federal, o qual cometeu a Lei o
encargo de prescrever em quais casos é permitido, de dia, a
entrada em casa particular sem consentimento do respectivo
morador.”

No ano anterior, o episódio conhecido como o da Revolta da Vacina
antagonizara Oswaldo Cruz, idealizador da campanha de imunização
forçada contra a varíola, a Ruy Barbosa, para quem vedado ao Estado,
sem consentimento, “transpor-nos a epiderme”4.
8. Reitero aqui minha compreensão de que as liberdades individuais
asseguradas na Constituição não excluem a possibilidade de sua
conformação mediante legítima atividade legislativa do Estado. In casu, as
eventuais restrições à liberdade individual decorrentes do acionamento
do art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020 traduzem imposições do próprio
complexo constitucional de direitos, a exigir medidas efetivas para
assegurar a proteção de outros direitos igualmente fundamentais – a
saúde e a vida.
Ao restringir a autonomia da vontade individual, a limitação
efetivada pelo preceito normativo questionado no âmbito de eficácia de
normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, de modo,
repito, a conformá-las com os demais postulados constitucionais – direito
à saúde e à vida –, preserva satisfatoriamente o seu núcleo essencial. A
atuação do legislador, no caso, acomoda-se adequadamente ao propósito
claro do constituinte de promover a proteção da saúde, em absoluto
4

BARBOSA, Ruy. Obras Completas: Discursos parlamentares – Tomo I.
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desequilibrando a delicada arquitetura que permite a convivência
concomitante dos direitos fundamentais em discussão.
Descabe potencializar a semântica das liberdades constitucionais,
desvirtuando-as de modo a impingir-lhes uma hermenêutica afastada de
qualquer lastro nas condições materiais viabilizadoras da sua aplicação.
Na eloquente imagem de Richard Posner, a Constituição não se presta a
ser interpretada como um pacto suicida. 5 Em situações emergenciais,
restrições a direitos fundamentais que seriam inadmissíveis em períodos
de normalidade, podem vir a ser admitidas, notadamente quando uma
modesta limitação de liberdades produzir um substancial ganho em
segurança. Com efeito,
“O equilíbrio ideal entre liberdade e segurança depende
não apenas dos pesos atribuídos aos valores concorrentes, mas
também do efeito sobre esses valores da medida de segurança
em questão. Uma grande redução na segurança pode dominar
uma pequena redução na liberdade, mesmo se a liberdade for
considerada muito mais valiosa do que a segurança.”6

Não há força normativa da Constituição imaginável que lhe confira
poder de assegurar o exercício da autonomia da vontade individual aos
mortos. Diante de uma grave e real ameaça à vida do povo, não há outro
caminho a ser trilhado, à luz da Constituição, senão aquele que assegure
o emprego dos meios – necessários, adequados e proporcionais – para a
preservação da vida humana. A Constituição da República Federativa do
Brasil repudia a instrumentalização retórica das liberdades nela
asseguradas com vista à promoção de uma necropolítica que nenhum
parentesco guarda com os ideais genuinamente liberais. Em 1624, o poeta
John Donne já apontava, com precisão, que “nenhum homem é uma ilha,
completo em si mesmo; todo homem é um pedaço do continente, uma parte do
todo” (tradução livre). O que se tem no presente feito, no entanto, pode
5

POSNER, Richard. Not a Suicide Pact: the constitution in a time of national
emergency. Oxford University Press, 2006.

6

Idem.
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ser equiparado à invocação da liberdade individual para reivindicar
direito de dirigir embriagado, a despeito do risco infligido à vida, à saúde
e à segurança de terceiros.
9. A omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros
têm como consequências esperadas, além das mortes que poderiam ser
evitadas, o comprometimento, muitas vezes crônico, das capacidades
físicas dos sobreviventes que são significativamente subtraídos em
suas esferas de liberdades. Sequelas limitadoras reduzem as
possibilidades de escolhas disponíveis aos indivíduos, o espaço em que
pode ser exercida a sua autonomia individual, limitando-a. Sob essa
perspectiva, ainda que eventualmente compulsório, longe de configurar
afronta inconstitucional à liberdade individual tomada em abstrato, um
programa eficaz de vacinação contribui decisivamente, isto sim, para
eliminar privações de liberdades e ampliar as “liberdades substantivas de
diferentes tipos que as pessoas têm razão para valorizar”.7
O exercício efetivo e concreto das liberdades individuais é
indissociável das condições materiais – circunstâncias pessoais, sociais e
ambientais – que o viabilizam. Ora,
“Uma criança a quem é negada a oportunidade do
aprendizado escolar básico não só é destituída na juventude,
mas desfavorecida por toda a vida. O adulto que não dispõe de
recursos para receber tratamento médico para uma doença que
o aflige não só é vítima de morbidez evitável e da morte
possivelmente escapável, como também pode ter negada a
liberdade para realizar várias coisas – para si mesmo e para
outros – que ele pode desejar como ser humano responsável.”8

10. Havendo um meio seguro para estancar o alastramento de uma
pandemia que tem ceifado vidas, não há justificativa, moral ou jurídica,
apta a amparar reivindicação do direito de ser omisso, proclamação do
7

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das
Letras, 2000.

8

Idem.
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direito de submeter a vida do outro ao próprio ego, notadamente quando
ausente fundamento plausível a escorar a insurgência. Parafraseando
Madison, fossem os homens anjos, talvez sequer houvesse necessidade de
leis. Todavia, e agora lembrando Warat, faltando amor, há de entrar em
cena o direito.
11. Impende observar que o legislador federal teve o cuidado de, no
§ 1º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, condicionar a legitimidade da adoção
de qualquer uma das medidas nele previstas, aí incluída eventual
vacinação compulsória, a (i) serem devidamente respaldadas em
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em
saúde; e (ii) serem limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Sujeita-se,
pois, o ato administrativo que determinar a implementação de vacinação
compulsória para a COVID-19, à demonstração da efetiva necessidade, da
eficácia e da segurança da medida.
12. É necessário enfatizar à exaustão que o reconhecimento da
constitucionalidade do art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020, no que
autoriza a adoção de vacinação compulsória, não significa que esta Corte
esteja determinando a vacinação compulsória. Sua eventual necessidade
deverá ser avaliada pelos gestores de saúde, no âmbito de suas
competências.
A própria Organização Mundial da Saúde tem enfatizado o
consentimento e a confiança como ingredientes essenciais de um
programa de saúde pública bem-sucedido e, em relação à vacinação para
a COVID-19, a diretora do departamento de imunizações da agência
internacional, Kate O’Brien, manifestou-se recentemente no sentido de
que persuadir as pessoas das vantagens de uma vacina, encorajando e
facilitando o acesso à imunização, tende a ser um caminho mais eficaz do
que a sua imposição. Nesse sentido, há evidências de que a educação para
a saúde e a realização de campanhas eficazes frequentemente conduz a
melhores resultados,9 como bem sabia Tereza Batista, a Cansada de
Guerra, de Jorge Amado, no livro que lhe leva o nome, do qual colho:
9

Cfr.: World Health Assembly, 13. Compulsory or voluntary vaccination: document
prepared by WHO Secretariat. World Health Organization. 1960.
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“Não soube apenas (...) aplicar vacina; soube convencer os
mais recalcitrantes, temerosos de pegar a doença no ato da
inoculação. (...) Maxi, impaciente, queria resolver à bruta,
vacinar na raça, criando conflitos, dificultando a execução da
tarefa. Paciente e risonha, Tereza explicava, exibindo as
cicatrizes das próprias vacinas no braço moreno, inoculando-se
novamente para demonstrar a ausência de qualquer perigo. Ia
tudo muito bem, populares vinham colocar-se frente ao posto à
espera dos vacinadores.”10

13. Reputo plenamente compatível o art. 3º, III, “d”, da Lei nº
13.979/2020, no que autoriza a autoridade competente a lançar mão, para
enfrentamento da pandemia da COVID-19, entre outras medidas, de
programa de vacinação compulsória, observadas as condições do § 1º no
tocante à necessidade, adequação e eficácia da medida.
14. Destaco, à demasia, que o caráter compulsório da vacinação, no
marco da Constituição vigente, de modo algum elide a necessidade de
que a inoculação seja, afinal, consentida. Vacinação compulsória não é
vacinação forçada, sequer cogitável que agentes estatais possam inocular
agentes imunizantes à força ou mediante ameaça em qualquer pessoa,
tampouco violar os domicílios dos brasileiros, sendo absolutamente
infundado qualquer receio nesse sentido. Por compulsoriedade
compreende-se que, dadas as finalidades a serem alcançadas, em
benefício de todos, de um elevado índice de vacinação para a imunização
eficaz da população, pode o Estado adotar medidas razoáveis e
proporcionais para incentivar ou compelir a imunização – e onerar a
inércia – como a restrição de acesso a determinados locais, o
impedimento à realização de determinadas atividades, a suspensão de
benefícios conferidos pelo Estado, a proibição de comportamentos que
coloquem em risco outras pessoas ou a imposição de sanções pecuniárias.
15. Por outro lado, considerada a fundamentação da ADI nº 6586, a
10

AMADO, Jorge. Tereza Batista Cansada de Guerra, 1972.
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questão que se coloca, à luz do modelo constitucional de distribuição de
competências federativas a Constituição, pode ser assim explicitada: em
qual ou quais autoridades reside a competência para adotar, se o caso, a
vacinação compulsória prevista no art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020
como resposta à pandemia da COVID-19? Reproduzo a normativa em
questão:
“Art. 3º. Para 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:
(...)
III – determinação de realização compulsória de:
(...)
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
(...)
§ 1º. As medidas previstas neste artigo somente poderão
ser determinadas com base em evidências científicas e em
análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.
(...)
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser
adotadas:
I – pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso
VIII do caput deste artigo;
II – pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados
pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V
e VI do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 14.035, de
2020)
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos
incisos III, IV e VII do caput deste artigo.
(...)
§ 8º Na ausência da adoção de medidas de que trata o
inciso II do § 7º deste artigo, ou até sua superveniência,
prevalecerão as determinações:

14
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I – do Ministério da Saúde em relação aos incisos I, II,
III, IV, V e VII do caput deste artigo; e
(...).”

16. Ao disciplinar as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, a Lei nº 13.979/2020 veicula normas
incidentes sobre proteção e defesa da saúde, matérias a respeito das
quais, a teor do art. 24, XII, da CF, compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente. O cuidado com a saúde,
ademais, insere-se na competência executiva comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, forte no art. 23, II, da CF.
Ressalto que o art. 6º da Carta Magna proclama a saúde como direito
social fundamental e o seu art. 196, além de enfatizar o direito de todos à
saúde, afirma o dever do Estado de garanti-la mediante políticas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção
e recuperação. Da leitura do art. 198 da CF, ainda, depreende-se que,
embora as ações e serviços de saúde constituam um sistema único,
integram uma rede regionalizada.
17. O devido equacionamento da distribuição constitucional de
competências executivas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios há de ser feito sempre à luz do princípio federativo, que,
vocacionado à instrumentalidade requerida pela dinâmica das relações
entre as instituições republicanas, ora tende a afirmar a autonomia, ora
legitima a uniformização institucional e a cooperação dos entes federados
sob uma União soberana.
O estabelecimento, na Constituição de 1988, de competências
normativas concorrentes e competências executivas comuns tem sido
apontado pela doutrina como fórmula típica da passagem do federalismo
hegemônico e centrípeto, que marcou a história republicana brasileira,
para um federalismo de equilíbrio. Buscou-se, com isso, um
aperfeiçoamento das instituições republicanas no sentido de atenuar a
tendência excessivamente centralizadora historicamente predominante na
15
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organização do Estado brasileiro, valorizando-se, assim, a autonomia dos
entes federados “sem, contudo, causar prejuízo à previsão de diretivas
nacionais homogêneas, necessárias para a integração do país”11.
Entendo, nesse contexto, que a chave hermenêutica para a adequada
apreensão do sentido da cláusula definidora das competências comuns,
na Constituição da República, é o princípio federativo, considerados sua
estrutura complexa, seu caráter instrumental e sua teleologia. Nessa
linha, peço vênia para lembrar o magistério de Raul Machado Horta em
passagem publicada no período que antecedeu o início dos trabalhos de
elaboração da Constituição de 1988, representativa dos desafios que se
colocavam:
“Entre as grandes tarefas da geração atual destaca-se a de
reconstruir a Federação, modelando instituições que possam
projetá-la no próximo milênio. O centro da reconstrução da
Federação
Constitucional
reside
na
repartição
das
competências, para redefinir as áreas de atuação da União
Federal, dos Estados-membros e de outros níveis de Governo. A
Federação projetada para o futuro requer repartição de
competências ajustada a tal objetivo.”12

Longe de constituir uma indagação episódica, a questão relativa ao
delineamento das esferas de poder concernentes a cada ente federativo –
União e Estados – sempre esteve no centro das preocupações relacionadas
à estruturação dos modelos federativos. A complexidade do mundo
contemporâneo, nessa ótica, tornaria inevitável a acolhida, em
determinado momento, do federalismo cooperativo, em vez do
federalismo competitivo presente nas suas raízes clássicas. E a aferição do
ponto de equilíbrio entre os entes estatais teria como referência a
efetividade de um determinado arranjo institucional para a realização
11

CAMBI, Eduardo. Normas Gerais e a Fixação da Competência Concorrente na
Federação Brasileira. In: Revista de Processo, vol. 92, p. 244, Out./1998 – DTR/1998/448

12

HORTA, Raul Machado. Estrutura da Federação. In: Revista de Direito Público –
RDP 81/52 – jan.-mar./1987
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das funções – normativas, executivas ou judiciais – a que o Poder público
está obrigado a desempenhar. Como observado por Gilberto Bercovici, “o
grande objetivo do federalismo, na atualidade, é a busca da cooperação entre
União e entes federados, equilibrando a descentralização federal com os
imperativos da integração econômica nacional”13.
Entendo, pois, que o princípio federativo consagrado no art. 1º,
caput, da Constituição da República, tal como observado, constrange a
exegese dos seus arts. 23 e 24.
Assume especial relevo, nesse contexto, a consagração, no art. 23,
parágrafo único, da CF, da regra segundo a qual somente por lei
complementar pode a União, em nome do equilíbrio do desenvolvimento
e do bem-estar nacional, fixar normas de cooperação vinculantes para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Em linha com o preceito constitucional referido, entendo que, no
modelo federativo brasileiro, ao estabelecer, via de lei ordinária, a
arquitetura normativa da política nacional de enfrentamento da
emergência de saúde pública internacional em curso (Lei nº 13.979/2020),
a União está adstrita à observância dos limites delineados nos arts. 23 e 24
da CF. Deste critério não se afastou o legislador ao esclarecer, no art. 3º, §
7º, III, da Lei nº 13.979/2020, que poderão ser tomadas pelos gestores
locais de saúde as medidas relativas à vacinação compulsória,
independentemente de autorização do Ministério da Saúde (art. 3º, III,
“d”).
Permite-se, assim, que os Estados e Municípios, no âmbito das suas
competências, suprima eventual omissão da União, bem como atendam
suas peculiaridades locais, respeitados os critérios (i) da preponderância
do interesse local, (ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos
limites territoriais e (iii) da vedação da proteção insuficiente.
Nesse quadro, o § 8º, I, do art. 3º da Lei nº 13.979/2020 é elucidativo
ao afirmar a prevalência das determinações do Ministério da Saúde
quando não tiver sido adotada nenhuma medida pelo gestor de saúde
local. Com efeito, uma vez implementado pela União programa de
13

BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Ed., 2004
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vacinação, facultativo ou compulsório, não pode um ente federado se
recusar a implementar o programa da União. Isso não impede, porém,
que, ausente um programa nacional, ou constatada a sua insuficiência, as
autoridades locais, no âmbito da sua competência e observado o dever de
motivação específica previsto no § 1º do art. 3º da Lei n 13.979/2020,
supram a omissão implementando programa de vacinação, compulsório
ou não.
A competência do SUS – Sistema Único de Saúde – para controlar e
fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de
saúde do trabalhador, a teor do art. 200, I e II, da CF, em nada obsta a
existência de iniciativas voltadas à implementação de políticas estaduais
de saúde específicas, para atender demandas locais. Em sentido
convergente, colho da jurisprudência:
“CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
(COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL
13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À
DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL.
PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E
EPIDEMIOLÓGICA.
COMPETÊNCIAS
COMUNS
E
CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25,
§ 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI
FEDERAL.
ARGUIÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de referendo de
medida cautelar em julgamento definitivo de mérito,
considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à
matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12
da Lei 9.868/1999. 2. A gravidade da emergência causada pela
pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades
brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação
concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas
as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio

18
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e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde,
sempre com o absoluto respeito aos mecanismos
constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da
harmonia e independência entre os poderes, que devem ser
cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de
quaisquer personalismos prejudiciais à condução das
políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de
COVID-19. 3. Em relação à saúde e assistência pública, a
Constituição Federal consagra a existência de competência
administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito
Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24,
XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja
interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a
descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde
(art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente
descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz
respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica
(art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). 4. O Poder Executivo federal exerce
o papel de ente central no planejamento e coordenação das
ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por
isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotem medidas sanitárias
previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos
territórios, como a imposição de distanciamento ou
isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de
ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação
de
pessoas,
entre
outros
mecanismos
reconhecidamente eficazes para a redução do número de
infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade
formal e material de cada ato normativo específico estadual,
distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade
jurisdicional competente. 5. Arguição julgada parcialmente

19
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procedente.” (ADI 672-MC-Ref/DF, Relator Ministro Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 13.10.2020, DJe
29.10.2020)
“EMENTA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1l.392/2000 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. POLÍTICA ESTADUAL DE
PREVENÇÃO E CONTROLE ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS
–
DST
E
À
SÍNDROME
DE
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA – AIDS. ADOÇÃO DE
MEDIDAS CONTRA A DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS
PORTADORAS DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA
HUMANA – HIV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
ARTS. 21, XII, “A”, 22, I E IV, 24, XII, 25, § 1º, 61, § 1º, II, “A” E
“C”, 84, VI, “A”, 200, I E II, E 220, § 3º, I, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Ao instituir política estadual de prevenção e controle de
doenças sexualmente transmissíveis – DST e da síndrome de
imunodeficiência adquirida – AIDS, a Lei nº 11.392/2000 do
Estado de Santa Catarina veicula normas sobre proteção e
defesa da saúde, matérias inseridas na competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, da CF).
A adoção de medidas contra a discriminação das pessoas
portadoras do vírus da imunodeficiência humana – HIV tem
amparo no art. 25, § 1º, da CF, que reserva aos Estados as
competências a eles não vedadas. 2. No modelo federativo
brasileiro, estabelecida pela União a arquitetura normativa da
política nacional de promoção, proteção e recuperação da saúde
(Lei nº 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde – SUS),
aos Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a
previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e
a atender suas peculiaridades locais, respeitados os critérios (i)
da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento dos
efeitos dentro dos respectivos limites territoriais – até mesmo
para
prevenir
conflitos
entre
legislações
estaduais
potencialmente díspares – e (iii) da vedação da proteção
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insuficiente. Precedentes: ADI 5312/TO (Relator Ministro
Alexandre de Moraes, DJe 11.02.2019), ADI 3470/RJ (Relatora
Ministra Rosa Weber, DJe 01.02.2019), ADI 2030/SC (Relator
Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.10.2018). 3. A competência do
SUS – Sistema Único de Saúde – para controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e executar as ações de vigilância sanitária,
epidemiológica e de saúde do trabalhador (art. 200, I e II, da
CF), não obsta iniciativas voltadas à implementação de
políticas estaduais de saúde específicas, para atender
demandas locais. Precedente.
(...) 9. Ação direta julgada
parcialmente procedente.” (ADI 2341/SC, Relatora Ministra
Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgamento em 05.10.2020, DJe
19.10.2020)
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.588, de 21
de dezembro de 2009, do Estado do Ceará, que dispõe sobre a
comercialização de artigos de conveniências e a prestação de
serviços de utilidade pública em farmácias e drogarias.
Preliminar. Ausência de ofensa reflexa à Constituição. Mérito.
Ausência de usurpação da competência da União e de afronta
ao direito à saúde. Improcedência da ação. 1. A possível invasão
da competência legislativa da União envolve, diretamente, a
confrontação da lei atacada com a Carta Republicana (art. 24,
incisos V e XII, da Constituição Federal), não havendo que se
falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Constituição. 2. A
edição da Lei nº 14.588/09 não implicou usurpação da
competência privativa da União para legislar sobre proteção e
defesa da saúde, ou sobre produção e consumo (art. 24, inciso
XII, §§ 1º e 2º, CF/88). Primeiramente, porque os dispositivos
do diploma em referência evidentemente não se enquadram
na noção de normas gerais, as quais se caracterizam por
definirem diretrizes e princípios amplos sobre dado tema.
Ademais, nota-se que a lei impugnada não contraria ou
transgride nenhuma norma geral federal relativamente ao
tema de que trata. 3. A norma questionada também não viola o
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direito à saúde (art. 6 º, caput, e 196, CF/88). Consoante
consignou o Ministro Marco Aurélio, Relator da ADI nº 4.954,
obstar a venda de produtos de conveniência em farmácias e
drogarias seria, em última análise, impor restrição ao livre
exercício da atividade comercial, a qual violaria o princípio da
proporcionalidade, por não ser adequada, necessária ou
proporcional ao fim almejado, qual seja, a proteção e a defesa
da saúde. 4. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 4955/CE,
Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em
24.9.2014, DJe 17.11.2014)

Nessa linha, entendo devam ser prestigiados o federalismo
cooperativo e a preservação da competência comum à União, aos
Estados e aos Municípios no que concerne à implementação de medidas
de cuidado com a saúde durante a pandemia da Covid-19, à luz das
peculiaridades locais.
18. Não obstante recepcionada a Lei nº 6.529/1975 pela Constituição
da República, há de se ter o cuidado (i) de não se interpretar a
Constituição à luz da legislação ordinária que lhe é antecedente; (ii) de
interpretar a legislação recepcionada à luz do paradigma federativo
vigente; e (iii) de não se interpretar a legislação ordinária superveniente e
especial à luz de legislação definidora de regra geral e da mesma
hierarquia.
Desse modo, ao fixar a competência do Ministério da Saúde para
definir, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, as vacinações
de caráter obrigatório, o art. 3º da Lei nº 6.529/1975 de modo algum
ostenta eficácia preemptiva em relação à previsão de medida análogas, na
Lei nº 13.979/2020, para a específica situação emergencial decorrente da
pandemia da COVID-19, hipótese materialmente distinta. Por essa razão,
tampouco se confunde a hipótese com a do precedente assentado no
julgamento da Rep 945 (Relator Ministro Cunha Peixoto, DJ 11.8.1978).
19. Ante o exposto, conheço das ações diretas de
inconstitucionalidade e julgo-as parcialmente procedentes para conferir
interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, III, “d”, da Lei nº
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13.979/2020, de modo a fixar a exegese de que os gestores de saúde, em
todos os níveis federativos, são competentes para determinar a realização
de vacinação compulsória, desde que amparada a medida em evidências
científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde que
demonstrem sua indispensabilidade à promoção e preservação da saúde
pública, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/ PROPOSTA
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Muito obrigada,
Presidente.
Só um registro: eu acompanho em gênero, número e grau a tese do
Ministro Lewandowski, como o acompanhei no voto. O mesmo em
relação ao voto do Ministro Luís Roberto Barroso, em que o acompanhei
na íntegra.
Fiz apenas uma ponderação, que fica em obiter dictum, relativa à
tese. Nos moldes em que enunciada, comporta muitas interpretações. Por
isso penso o distinguishing que fiz eventualmente será necessário.
Entretanto, não tenho nenhuma ressalva. Estou acompanhando ambas as
teses; Talvez tenha feito a ressalva, porque não havia recebido a tese com
a nova roupagem do Ministro Luís Roberto. Tinha em mãos apenas a tese
antiga, a primitiva.
Obrigada, Presidente. É isso.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.586
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADV.(A/S) : WALBER DE MOURA AGRA (00757/PE)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Decisão:
Após
o
voto
do
Ministro
Ricardo
Lewandowski
(Relator), que julgava parcialmente procedente a ação direta, para
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d,
da Lei nº 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (I) a
vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir
sempre
o
consentimento
do
usuário,
podendo,
contudo,
ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou
dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e
análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de
ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações
dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos
fundamentais
das
pessoas,
(iv)
atendam
aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
(v)
sejam
as
vacinas
distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com
as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela
União
como
pelos
Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios,
respeitadas as respectivas esferas de competência, o julgamento
foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Walber de Moura
Agra; pelo interessado Presidente da República, o Ministro José
Levi Mello do Amaral Júnior, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Luiz
Fux. Plenário, 16.12.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Decisão:
O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente
procedente a ação direta, para conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei nº 13.979/2020, nos termos
do voto do Relator e da seguinte tese de julgamento: “(I) A
vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto
facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou
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dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e
análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de
ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações
dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos
fundamentais
das
pessoas,
(iv)
atendam
aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
(v)
sejam
as
vacinas
distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com
as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela
União
como
pelos
Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios,
respeitadas as respectivas esferas de competência”. Vencido, em
parte, o Ministro Nunes Marques. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário,
17.12.2020
(Sessão
realizada
inteiramente
por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os
Senhores
Ministros
Marco
Aurélio,
Gilmar
Mendes,
Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto
Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.
Vice-Procurador-Geral
Medeiros.

da República, Dr. Humberto Jacques

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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