
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.587 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) :PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 
ADV.(A/S) :LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA 
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 

O  Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  PTB  ajuíza  ação  direta  de 
inconstitucionalidade  com  pedido  de  medida  cautelar  arguindo  a 
inconstitucionalidade do art. 3º, III,  d, da Lei 13.979/2020, por entender 
que tal dispositivo violaria os arts. 5º, caput, 6º e 196 e seguintes, todos da 
Constituição Federal. Subsidiariamente, espera que seja aplicada a técnica 
da  interpretação  conforme  à  Constituição  Federal,  evitando-se  que  a 
vacinação  seja  compulsória,  eis  que,  atualmente,  subsiste  insegurança 
quanto à eficácia e eventuais efeitos colaterais das vacinas.

Aduz que 

“[...]  apresentado  um risco  que,  sem  dúvida  alguma,  é 
irreparável, já que os efeitos a curto, médio e longo prazo da 
vacina são desconhecidos, a obrigatoriedade de ser vacinado se 
mostra inconstitucional,  já que colocará milhões de vidas em 
risco. 

O direito à vida e à liberdade, extraídos do caput do artigo 
5º da Carta Republicana, necessitam de maior proteção do que 
os demais direitos, em especial o primeiro, pois sem a vida, de 
nada adianta ter liberdade ou propriedade ou qualquer outro 
direito assegurado. 

Da  mesma  forma  que  o  direito  fundamental  à  vida  é 
colocado  em risco  com a  implementação  de  uma política  de 
vacinação compulsória quando a vacina a ser utilizada carece 
de estudos científicos que demonstrem a sua eficácia e atestem 
a  sua  segurança  para  uma  vacinação  em  massa,  o  direito 
fundamental à saúde também é colocado em risco.
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[...]
E diante desse cenário de insegurança, que pode colocar 

não só a saúde, mas como a própria vida em risco, é imperioso 
que  a  vacinação  seja  facultativa,  e  não  compulsória,  como 
determina o dispositivo legal arguido. A vacinação compulsória 
nesse caso será um verdadeiro teste em massa, conduzido com 
a população brasileira, que servirá, na essência, como grupo de 
cobaias, expostas a riscos potenciais e irreparáveis, em violação 
aos mais elementares direitos fundamentais  assegurados pela 
Constituição  Federal  de  1988.”  (documento  eletrônico  1,  fls. 
6/9).

Assim, requer:

“(a)  em  caráter  antecipatório  e  liminar,  a  concessão  de 
medida cautelar, ad referendum do Plenário, a fim de suspender 
a eficácia da alínea ‘d’ do inciso III do artigo 3º da Lei no 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, até que o mérito da presente ADI seja 
julgado pelo Plenário;

(b) no mérito, que seja julgado procedente o pedido desta 
ADI,  para declarar,  em definitivo,  a  inconstitucionalidade da 
alínea ‘d’ do inciso III do artigo 3º da Lei no 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, nos termos do pedido cautelar;

(c) caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte, que 
seja a alínea ‘d’ do inciso III do artigo 3º da Lei no 13.979, de 6 
de  fevereiro  de  2020  interpretada  conforme  a  Constituição 
Federal  de  1988,  para  impedir  que  seja  realizada  vacinação 
compulsória  nos  casos  em  que  as  vacinas  careçam  de 
comprovação científica quanto a sua eficácia e segurança.”

Desse modo, considerando a importância da matéria e a emergência 
de  saúde  pública  decorrente  do  surto  do  coronavírus,  determino  a 
aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.

    
Solicitem-se informações ao Presidente da República.
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Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-
Geral da República, respectivamente, pelo prazo legal.

    
Publique-se.
    
Brasília, 23 de outubro de 2020.
    

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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