
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 754 

Arguente: Rede Sustentabilidade 

Arguido: Presidente da República 

Relator:  Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 

Saúde pública. Política pública de vacinação. Suposta 

desautorização, pelo Presidente da República, da adesão 

do Ministério da Saúde a protocolo de intenção de 

aquisição de vacina em desenvolvimento. Alegada 

violação aos preceitos fundamentais expressos nos artigos 

5º; 6º; e 196 da Constituição, bem como dos princípios da 

moralidade, eficiência e impessoalidade e do tratamento 

não discriminatório. Preliminares. Ausência de 

formalidade oficial no ato impugnado. Ausência de 

questão constitucional. Inobservância ao princípio da 

subsidiariedade. Inadequação do uso do processo objetivo 

para a coordenação de políticas públicas Mérito. 

Ausência de fumus boni iuris. Flagrante precocidade das 

alegações de pretensas falhas administrativas. A 

manifestação de interesse acerca de aquisição da vacina 

CoronaVac não tem o poder de vincular a atuação do 

Ministério da Saúde quanto à compra, que apenas poderá 

ocorrer após o registro na ANVISA, conforme prevê 

expressamente a legislação brasileira. Síntese das ações 

promovidas pelas autoridades federais revelam 

engajamento em projetos viáveis de desenvolvimento de 

vacinas, com acordos para transferência de tecnologia. A 

definição e a implementação das políticas públicas 

relacionadas ao combate à pandemia de Covid-19 

encontram-se no rol de atribuições conferidas pelo 

legislador ao Poder Executivo, que tem atuado de forma 

coordenada e tecnicamente embasada em numerosas 

frentes de ação, efetuando investimentos responsáveis no 

desenvolvimento de tecnologia para a neutralização da 

crise sanitária. O deferimento dos pedidos cautelares 

representaria afronta ao princípio da separação dos 

Poderes (artigo 2º da CF).  Ausência de periculum in 

mora.  Manifestação pelo não conhecimento da arguição 

e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu 

indeferimento. 

 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

  O Advogado-Geral da União vem, em atenção ao despacho proferido 

pelo Exmo. Sr. Ministro Relator em 23 de outubro de 2020, manifestar-se quanto 

à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
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I – DA ARGUIÇÃO  

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

com pedido de medida cautelar, proposta pela Rede Sustentabilidade, tendo por 

objeto “ato do Presidente da República que desautorizou a assinatura do 

Ministério da Saúde no protocolo de intenção de aquisição da vacina CoronaVac, 

desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o 

Instituto Butantan, de São Paulo” (fl. 01 da petição inicial).  

O partido autor sustenta que, após o Ministério da Saúde noticiar a 

assinatura de um protocolo de intenções para adquirir 46 (quarenta e seis) milhões 

de doses da vacina Butantan - Sinovac/Covid-19, o Presidente da República 

afirmou, nas redes sociais, que não seriam adquiridas as vacinas chinesas. 

Segundo seu entendimento, “o Presidente Jair Bolsonaro pretende privar a 

população brasileira de uma possibilidade de prevenção da covid-19 por puro 

preconceito ideológico ou, até pior, por motivações estritamente políticas” (fl. 06 

da petição inicial). 

De acordo com a narrativa traçada na inicial, o referido quadro teria 

provocado cenário de violação dos direitos fundamentais à vida e à saúde (artigos 

5º, 6º e 196 da Constituição)1, bem como dos princípios da moralidade, eficiência 

e impessoalidade e do tratamento não discriminatório. Assevera, a propósito, que 

“o Poder Executivo Federal tem adotado comportamentos sem respaldo técnico 

e científico para o controle da pandemia no Brasil. Ao se negar a intenção de 

compra de uma vacina potencialmente muito boa - a mais segura dentre todas em 

 
1 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:” 
 
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” 

 

“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.” 



ADPF nº 754, Rel. Min. Ricardo Lewandowski 3 

testes, segundo o Diretor do Instituto Butantan -, o Poder Executivo descola-se 

da boa administração pública e caminha a largos passos para uma autocracia 

patrimonialista” (fl. 22 da petição inicial). 

Com fulcro nas razões acima expostas, o arguente requer a concessão 

de medida cautelar, para determinar: 

a. que o Governo Federal assine, caso ainda não tenha feito, o protocolo 

de intenções de adquirir as 46 milhões de doses inicialmente previstas 

da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac 

Biotech; 

b. que o Governo Federal apresente, em 48 horas, planos de aquisição 

de vacinas que contemplem todas as alternativas viáveis, com as 

devidas justificativas para que uma opção seja mais ou menos viável do 

que a outra, sem objeções infundadas de procedência nacional, e com 

base em critérios científicos de segurança, de perspectiva de 

disponibilidade e eficácia das vacinas; 

c. que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analise os 

registros de vacinas internacionais porventura solicitados em caráter de 

urgência, em até 20 dias contados do recebimento da documentação, 

justificando suas conclusões com base em critérios unicamente 

científicos, em cumprimento à recente Nota Técnica nº 

78/2020/SEI/GPBIO/GGMED/DIRE2/ANVISA; 

d. que, após a aprovação da Anvisa, o Governo Federal providencie 

com urgência a contratação de vacinas registradas, nos limites das 

disponibilidades orçamentárias, inclusive via crédito extraordinário ou 

via “orçamento de guerra”, pautando-se por critérios exclusivamente 

técnicos de segurança e eficácia, rechaçando escolhas políticas ou 

personalistas do objeto. 

No mérito, pleiteia a confirmação dos provimentos cautelares acima 

indicados.  

O processo foi despachado pelo Ministro Relator RICARDO 

LEWANDOWSKI, que, nos termos do rito previsto no artigo 5º, § 2º, da Lei nº 

9.882/1999, solicitou informações ao requerido e, em seguida, a manifestação da 

Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias.  
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Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado-

Geral da União. 

II – PRELIMINARES 

II.I. – Ausência de formalidade oficial nos atos atacados impede sua identificação 

como ato do Poder Público passível de controle direto de constitucionalidade 

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.882/19992, a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental tem por objeto evitar ou reparar lesão a 

preceito fundamental, resultante de “ato do Poder Público”. 

Ainda que o cabimento da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental possa configurar uma técnica processual de finalidade inibitória – 

destinada, nos termos do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.882/1999, a evitar lesão a 

preceito fundamental – é necessário que essa ameaça seja proveniente de um ato 

normativo ou concreto, determinado e inequivocamente atribuível ao Poder 

Público. 

Em consonância com referida norma legal, essa Suprema Corte, por 

ocasião do julgamento da questão de ordem suscitada na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 13, firmou o entendimento segundo 

o qual “o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental há de 

ser ato do Poder Público federal, estadual, distrital ou municipal, normativo ou 

não”. 

Por sua vez, o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 9.882/19994 dispõe que a 

 
2 “Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público.” 

 
3 ADPF nº 1 QO, Relator: Ministro Néri da Silveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 03/02/2000, 

Publicação em 07/11/2003. 
4 “Art. 3o A petição inicial deverá conter: 

(...) 
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petição inicial de arguição de descumprimento de preceito fundamental deve 

conter “a indicação do ato questionado”, sob pena de indeferimento liminar da 

petição inicial, nos termos do artigo 4º, caput, do mesmo diploma legal5. Em 

conjunto, esses preceitos legais reclamam que os atos passíveis de controle de 

constitucionalidade sejam dotados de uma solenidade oficial mínima, que permita 

o seu reconhecimento como ato estatal. 

Na espécie, todavia, o arguente não se desincumbiu adequadamente 

do ônus de indicar os atos do Poder Público que, em seu entender, haveriam 

violado preceito fundamental. Com efeito, o autor afirma que a pretensão inicial 

é dirigida contra “ato do Presidente da República que desautorizou a assinatura 

do Ministério da Saúde no protocolo de intenção de aquisição da vacina 

CoronaVac”. Veja-se (fls. 6/7 e 16 da petição inicial): 

... o Presidente Jair Bolsonaro já afirmou por suas redes sociais que não 

seriam adquiridas vacinas chinesas, demonstrando os reais 

‘fundamentos’ para tal decisão (...).  

Hoje, dia seguinte aos anúncios, o Presidente Jair Bolsonaro voltou às 

redes sociais, desta vez com uma versão ‘mais técnica’ para a negativa, 

embora com argumentos que também não se sustentam... 

(...) 

Apesar disso, têm sido frequentes no Governo do Presidente Jair 

Bolsonaro ataques diretos ou velados a outros países, principalmente à 

China, nosso maior parceiro comercial. Tomaram uma notável 

proporção, chegando a abalar a relação diplomática entre Brasil e China 

(...) 

Assim, o ato aqui questionado do Presidente da República é mais um 

neste contexto conflituoso no qual o Brasil foi posto, que foge de sua 

tradição centenária em suas relações exteriores, adotando postura 

subserviente a um Governo Estrangeiro e acolhendo “inimigos” deste 

como seus. 

De fato, nos trechos da petição inicial transcritos, o arguente não 

indica como objeto da arguição atos governamentais que estabeleceram 

determinada política pública, mas manifestações do Chefe do Poder Executivo em 

 
II - a indicação do ato questionado;” 

 
5 “Art. 4o A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.” 
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rede social. 

Não obstante, o conceito de atos do Poder Público, que habilita o 

acionamento da via concentrada, não abrange declarações em veículos de 

imprensa prestadas por autoridades públicas, limitando-se a abranger atos 

praticados no exercício das funções públicas e oficializados mediante o exercício 

de prerrogativas de governo, legislação ou jurisdição. 

Se não fosse assim, não teria sentido a exigência de que a petição 

inicial seja acompanhada de “cópias do ato questionado e dos documentos 

necessários para comprovar a impugnação”, tal como exige o parágrafo único do 

artigo 3º da Lei nº 9.882/19996. Essa exigência reclama um mínimo de concretude 

na formalização dos atos passíveis de impugnação na via do controle direto de 

constitucionalidade. 

Fica evidenciada, portanto, a ausência de regularidade formal da 

presente arguição. Nesse sentido, confira-se o que decidiu esse Supremo Tribunal 

Federal: 

CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL. DEMORA, PELA PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, NA NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS. 

AUSÊNCIA DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE 

CONTRARIE A CONSTITUIÇÃO. PLEITO A PROVIMENTO DE 

CARÁTER NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO 

INADMISSÍVEL. 1. É requisito de regularidade formal da arguição 

de descumprimento de preceito fundamental a indicação de ato 

concreto e objetivo, omissivo ou comissivo, com a efetiva prova de 

violação ao preceito fundamental supostamente violado (art. 3º da 

Lei 9.882/99). 2. Não se admite a utilização da ADPF em face de atos 

estatais ainda não aperfeiçoados (ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos 

Britto, DJ de 19/12/2003). 3. A pretensão a que se estenda a 

aplicabilidade do prazo previsto no art. 94, parágrafo único, da 

Constituição, a hipóteses não tratadas nesse dispositivo implica 

providência de caráter normativo, insuscetível de acolhimento na via da 

ADPF. 4. Eventual mora na escolha e nomeação de magistrados para os 

 
6 “Art. 3º (...) 

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em 

duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a 

impugnação.” 



ADPF nº 754, Rel. Min. Ricardo Lewandowski 7 

Tribunais da União, se atentatória a direito subjetivo, poderá ser 

discutida pelos interessados na via do mandado de segurança, com 

eficácia e celeridade, o que afasta o cabimento da ADPF em face do 

requisito da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882-99). 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. 

(ADPF nº 311 AgR, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/12/2016, Publicação em 

07/02/2017; grifou-se) 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM 

IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, 

QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO 

PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO 

QUANTO A SEUS LIMITES. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR 

IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO 

CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, 

INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso II, c/c o art. 4º, 

“caput”). AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DIRETO E 

IMEDIATO ENTRE OS ATOS ESTATAIS IMPUGNADOS E O 

TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE CUJO EXAME DEPENDE, NOS 

TERMOS EM QUE DEDUZIDA PELA ENTIDADE SINDICAL 

AUTORA, DO CONFRONTO PRÉVIO ENTRE OS “DECRETOS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS” QUESTIONADOS (MAS NÃO 

IDENTIFICADOS) E A LEI Nº 13.979/2020. NECESSÁRIA 

FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO 

PRELIMINAR DE LEGALIDADE. OBJETO JURIDICAMENTE 

INIDÔNEO EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. 

CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS DE 

FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA. LEGITIMIDADE DO 

CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS 

REQUISITOS FORMAIS INERENTES AO CONTROLE 

NORMATIVO ABSTRATO (RTJ 139/67, v.g.). ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA. (ADPF nº 675, Relator: 

Ministro CELSO DE MELLO, Decisão Monocrática, Julgamento em 

17/04/2020, Publicação em 22/04/2020; grifou-se) 

Impõe-se, destarte, a conclusão pelo não conhecimento da arguição, 

pela ausência de formalidade oficial dos atos e fatos apontados como objeto.  

II.II – Da ausência de questão constitucional 

No corpo da petição inicial, o arguente imputa suposta omissão à 
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União, que, ao “impedir a possibilidade de aquisição de vacinas chinesas com 

fundamento em critérios discriminatórios” (fl. 17 da petição inicial), teria ido de 

encontro ao interesse público no que concerne ao controle da pandemia de Covid-

19 no Brasil. 

A temática, contudo, não é representativa de ofensa direta ao texto 

constitucional. 

De fato, embora a questão versada no presente feito esteja inserida 

no amplo espectro de proteção à vida e à saúde guarnecido por preceitos 

constitucionais, almeja o autor obter um reconhecimento judicial específico e 

estritamente vinculado à suposta negligência imputada ao ente central, que estaria 

a dificultar o acesso da população brasileira à vacinação em massa. A propósito, 

confira-se, novamente, o teor dos pedidos veiculados na petição inicial: 

a. que o Governo Federal assine, caso ainda não tenha feito, o protocolo 

de intenções de adquirir as 46 milhões de doses inicialmente previstas 

da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac 

Biotech;  

b. que o Governo Federal apresente, em 48 horas, planos de aquisição 

de vacinas que contemplem todas as alternativas viáveis, com as 

devidas justificativas para que uma opção seja mais ou menos viável do 

que a outra, sem objeções infundadas de procedência nacional, e com 

base em critérios científicos de segurança, de perspectiva de 

disponibilidade e eficácia das vacinas; 

c. que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analise os 

registros de vacinas internacionais porventura solicitados em 

caráter de urgência, em até 20 dias contados do recebimento da 

documentação, justificando suas conclusões com base em critérios 

unicamente científicos, em cumprimento à recente Nota Técnica nº 

78/2020/SEI/GPBIO/GGMED/DIRE2/ANVISA;  

d. que, após a aprovação da Anvisa, o Governo Federal providencie 

com urgência a contratação de vacinas registradas, nos limites das 

disponibilidades orçamentárias, inclusive via crédito extraordinário ou 

via “orçamento de guerra”, pautando-se por critérios exclusivamente 

técnicos de segurança e eficácia, rechaçando escolhas políticas ou 

personalistas do objeto. (Grifou-se) 

Como visto, a irresignação dos autores assenta-se na suposta inércia 
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da União em adotar medidas administrativas relacionadas ao plano de vacinação. 

Os pedidos expostos não se credenciam ao conhecimento, porque agenciam 

providências administrativas que não encontram amparo direto no texto 

constitucional, mas em normas infraconstitucionais que tratam especificamente 

da matéria.  

Com efeito, a Lei Maior apenas estatui diretrizes abrangentes sobre 

a proteção à vida e à saúde, de modo que a análise de condutas governamentais – 

ou de ausência delas – na condução específica de aspectos relacionados à 

aquisição de vacinas pelo Brasil depende, necessariamente, do exame de critérios 

legais e regulamentares, como adiante se verá.   

Não há, pois, questão constitucional a ser decidida por esse Supremo 

Tribunal Federal. Em verdade, os peticionários buscam interferir no modo com 

que supõe que o Poder Executivo poderá vir a executar a legislação pertinente.  

A controvérsia suscitada pelo arguente, portanto, passa pela 

interpretação acerca da legislação infraconstitucional. Assim sendo, conclui-se 

que o objeto do presente feito não é compatível com a via da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, a qual não se destina à aferição de 

eventual contrariedade meramente indireta à Constituição. Nessa linha, confiram-

se os seguintes precedentes: 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO 

PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE 

REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS 

REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 

AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA 

REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. I - A composição híbrida da ABRADEE, devido à 

heterogeneidade na participação social macula a legitimidade da 

argüente para agir em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 

II - Não é parte legítima para a proposição de argüição de 

descumprimento de preceito fundamental a associação que congrega 

mero segmento do ramo das entidades das empresas prestadoras de 
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energia elétrica. Precedentes. III - Inexistência de controvérsia 

constitucional relevante. IV - A jurisprudência desta Suprema 

Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de 

atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais 

como o ato regulamentar consubstanciado no Decreto presidencial ora 

impugnado. V - O ajuizamento da arguição de descumprimento de 

preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade, 

previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a 

admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de 

qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade 

real, o estado de lesividade do ato impugnado. VI - Agravo regimental 

improvido. 
(ADPF nº 93 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 20/05/2009, Publicação em 

07/08/2009; grifou-se); 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. 

POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO 

POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO 

TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO 

TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

LEGISLAÇÃO. ART. 322, § 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO 

CONHECIDA. 1. O Requerente pretende evitar e reparar alegada lesão 

a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de 

ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso 

prévio cumulativamente aos professores, sendo certo que o 

acolhimento da pretensão formulada na ADPF demandaria 

reinterpretação dos artigos 322, § 3º, e 487 da CLT, a revelar o 

caráter infraconstitucional da controvérsia. 2. A Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação 

de orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas 

basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da 

subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar 

a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do 

Plenário (...) 4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não 

autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de 

ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, 

consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei 

nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA 

WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5. Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida. 

(ADPF nº 304, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno, Julgamento em 08/11/2017, Publicação em 20/11/2017; grifou-

se). 
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Assim, considerando-se que as alegações do requerente, em última 

análise, limitam-se a apontar a ocorrência de descumprimento às diretrizes 

constantes de normas infraconstitucionais, não se verifica a existência de questão 

de natureza constitucional a ser examinada por essa Suprema Corte, o que 

inviabiliza o conhecimento da presente arguição. 

II.III – Da inobservância ao requisito da subsidiariedade 

O processamento da presente arguição de descumprimento de 

preceito fundamental igualmente encontra óbice no princípio da subsidiariedade, 

previsto pelo artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, in verbis: 

Art. 4o A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, 

quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for 

inepta. 

 

§ 1o Não será admitida argüição de descumprimento de preceito 

fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a 

lesividade. (Grifou-se). 

Ao interpretar referido dispositivo de lei, essa Corte Suprema 

concluiu que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente é 

cabível no caso de não existir outro meio processual apto a sanar, de forma efetiva, 

suposta lesão a preceito fundamental. Veja-se: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 

DESPROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a 

petição inicial da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

em razão do não preenchimento do requisito da subsidiariedade. 2. É 

inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de 

sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da 

subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes. 

3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(ADPF nº 157 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno, Julgamento em 23/08/2019, Publicação em 

09/09/2019; grifou-se). 
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Em sede doutrinária7, há intenso debate acerca da aplicação prática 

desse postulado, que possui relevância na fixação das hipóteses de cabimento da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. No cerne da questão, 

discute-se o conteúdo e a dimensão da expressão “qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade”. 

  A fim de analisar, por essa vertente, o cabimento da presente 

arguição, cumpre examinar se a eventual lesão a preceitos fundamentais 

supostamente causada pelas omissões ou condutas provenientes do ente central 

pode ser solucionada por outro meio igualmente eficaz. 

Isso porque, na medida em que o âmbito cognitivo da ADPF é 

polivalente, é necessário evitar que o seu emprego seja explorado de forma 

artificiosa, de modo a servir como atalho para supressão de instâncias, impedindo 

o exercício da ampla defesa e o amadurecimento do debate judicial de temas 

complexos.  

No particular, tem-se um claro exemplo de uso da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental de modo não subsidiário.  

Como visto, a pretexto de combater suposta ofensa aos artigos 5º; 6º; 

e 196 da Carta, o arguente pretende, através da presente causa, que o Governo 

Federal seja compelido a adotar uma série de providências relativas à vacinação 

para o combate à pandemia do Covid-19.  

Como visto, o requerente formula pedidos concretos passíveis de 

serem viabilizados por instrumentos judiciais alternativos – inclusive com 

amplitude para a análise de conflito de legalidade – aptos a sanar a suposta ofensa 

 
7 A propósito, confira-se: BARROSO, Luís Roberto. O Controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 

3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 273-278. 
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a preceitos fundamentais.  

As mesmas providências postuladas na presente ação poderiam ser 

veiculadas, com idêntica abrangência e sem qualquer desvantagem processual, 

por técnicas de tutela coletiva nas instâncias ordinárias, como, por exemplo, via 

instauração de ação civil pública. Em casos semelhantes, essa Suprema Corte 

indeferiu o seguimento de arguições de descumprimento de preceitos 

fundamentais, como ilustrado a seguir: 

AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO 

CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. 

SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção 

do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência 

disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse 

processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que 

não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de 

segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; 

ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida 

demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de 

diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da 

regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

(ADPF nº 390 AgR, Relator:  Ministro ALEXANDRE DE MORAES; Órgão 

julgador: Tribunal Pleno; Julgamento em 30/06/2017; Publicação em 

08/08/2017) 

Nos termos do entendimento firmado por essa Suprema Corte no 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 141, o 

exame acerca da existência de “outros meios processuais, capazes de fazer cessar 

a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos (...) questionados” deve levar 

em consideração, também, os instrumentos processuais de índole subjetiva, 

mormente quando disponíveis com potencial repercussão ex tunc. Veja-se: 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 
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PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do 

princípio da subsidiariedade. A argüição de descumprimento de 

preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o 

prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer 

cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos 

questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre 

outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. 

III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o 

descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja 

no presente recurso. IV - Agravo improvido. 

(ADPF nº 141 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 12/05/2010, Publicação em 

18/06/2010; grifou-se).  

Ao optar pelo endereçamento direto da controvérsia apresentada 

nesses autos ao Supremo Tribunal Federal, a presente arguição desloca 

arbitrariamente a competência para tratamento da matéria, impede o exercício da 

ampla defesa pela União e suprime etapas do debate judicial do tema que seriam 

essenciais ao amadurecimento do debate público dentro das balizas do devido 

processo legal. 

Nesse contexto, a cláusula da subsidiariedade funciona como 

anteparo para evitar supressão de instâncias e a banalização do acionamento da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que tem sido reiterado 

por várias decisões monocráticas dessa Suprema Corte, dentre as quais as 

reproduzidas abaixo: 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO DE 

NATUREZA INFRALEGAL. DESCUMPRIMENTO DO 

REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 

ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 

(...) 

In casu, o autor apresenta como objeto da ação Instrução Normativa 

editada pelo Ministério da Justiça e pela FUNAI, ato normativo 

infralegal que poderiam ser questionados por outros meios processuais 

adequados, a exemplo do Mandado de Segurança. Dessa forma, não é 

possível afastar a cláusula de subsidiariedade, sob pena de, expandindo 

indevidamente o escopo de admissibilidade da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, banalizar a própria ação 

constitucional e obstaculizar o controle de constitucionalidade exercido 
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pelos Tribunais inferiores.  

Nesse mesmo sentido, outras ADPFs que impugnavam atos 

administrativos infralegais também não foram conhecidas por esta 

Corte (v.g.: ADPF 87, rel. Min. Ellen Gracie; ADPF 450, rel. Min. 

Cármen Lúcia; ADPF 41, rel. Min. Ellen Gracie; ADPF 247, rel. Min. 

Luiz Fux).  

Com efeito, ainda que se trate de um “ato do poder público”, não é 

irrestrita e genérica sua impugnação pela via da ADPF, sob pena de se 

legitimar uma judicialização excessiva e universal.  

Ex positis, NÃO CONHEÇO a presente arguição de descumprimento 

de preceito fundamental, com fundamento no art. 4º da Lei 9.882/1999 

e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 

(ADPF 679, Relator: Ministro LUIZ FUX, julgado em 06/05/2020, 

publicado em 08/05/2020) 

Assim, diante da existência de outros meios processuais dotados de 

idêntica eficácia para a persecução da finalidade objetivada por esta arguição, não 

pode ser ela conhecida, dada a cláusula de subsidiariedade a que está submetida. 

II.IV – Inadequação do uso do processo objetivo para a coordenação de políticas 

públicas 

A controvérsia retratada na causa sob exame tem como pano de fundo 

supostas falhas na execução de política pública de saúde para combate à pandemia 

do Covid-19. Ela formata uma vertente de controle de constitucionalidade fático-

substancial, isto é, uma avaliação sobre fatos, que desembarcou apenas muito 

recentemente no cenário judicial brasileiro. 

Essa perspectiva esteve longe de ser visualizada pelo Constituinte 

Brasileiro na idealização originária do controle concentrado, que era sabidamente 

restrita à fiscalização da higidez de atos de perfil normativo, como pontua a 

doutrina de Alexandre Vitorino Silva8: 

Essa categoria – a indicar estados de fato persistentes desconformes 

com preceitos constitucionais – não foi objeto de disciplina em controle 

principal (ou abstrato) de constitucionalidade. 

A lacuna do texto constitucional quanto a sujeição de falhas estruturais 

 
8 SILVA, Alexandre Vitorino. Estado de coisas inconstitucional e processo estrutural. Brasília, DF: Gazeta 

Jurídica, 2020, pp. 45/46. 
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e duradouras de fruição de direitos às ações de fiscalização abstrata, 

longe de ser acidental, é, em tese, justificável, pois a 

inconstitucionalidade fático-substancial ora parece resumir-se a simples 

situações de descumprimento direto do texto constitucional, ora a 

situações de violação reflexa, dependentes do prévio exame de normas 

infraconstitucionais. 

(...) 

Assim, apenas por catacrese, ou seja, à falta de termo melhor, fala-se 

em inconstitucionalidade fático-substancial, ou, ainda, como querem os 

colombianos, em estado de coisas inconstitucional, pois, em rigor, o que 

se tem é quadra de descumprimento normativo (ainda que sistemático) 

resultante do mau funcionamento de instituições encarregadas de 

executar políticas públicas. 

Seja lá como for o nome a atribuir-se ao fenômeno, algo parece 

desde logo evidente: o sistema de controle de constitucionalidade na 

via principal desenhado em 1988, apesar da riqueza de 

instrumentos, buscava, em sua compreensão original, permitir o 

ataque somente a atos e omissões do Poder Público de caráter pura 

e exclusivamente normativo. (Grifou-se) 

O silêncio constitucional nesse aspecto de fato não foi casual. Ao 

ensejar a intervenção judicial sobre um amplo horizonte de programas 

governamentais, esse tipo de pretensão processual inevitavelmente catalisaria um 

grande abalo potencial para o postulado da separação de poderes. 

Não obstante, experiências de jurisdição constitucional estrangeiras 

cativaram a atenção da doutrina, estabelecendo uma reivindicação para que a 

categoria do “estado de coisas inconstitucional” fosse explorada no Brasil. Desde 

os primeiros ecos desse apelo, contudo, algumas vozes sinalizavam para os 

problemas institucionais e até mesmo epistemológicos que poderiam ser criados 

com esse transplante, caso de Lênio Streck9: 

Sigo. Se a Constituição não é uma carta de intenções (e todos pensamos 

que não o é), o Brasil real, comparado com a Constituição, pode ou é 

um país inconstitucional, na tese de quem defende a possibilidade de se 

adotar o ECI. Pensemos no artigo 3º (objetivo de construir uma 

sociedade justa e solidária; a norma do salário mínimo, o direito à 

moradia, à segurança pública etc).  

Portanto, vamos refazer o dito: se a Constituição Federal não é uma 

carta de intenções e se é, efetivamente, norma, então o Brasil está 

 
9 STRECK, Lênio. Estado de coisas inconstitucional é uma nova forma de ativismo. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-

ativismo>, acesso em 01/10/2020. 

https://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-ativismo
https://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-ativismo


ADPF nº 754, Rel. Min. Ricardo Lewandowski 17 

eivado de inconstitucionalidades. Mas, de novo: levando isso a fundo, 

é o Judiciário que vai decidir isso? E como escolherá as prioridades 

dentre tantas inconstitucionalidades? 

(...) 

Não há, portanto, um suposto “abismo” entre norma e realidade, mas 

uma construção normativa, hermenêutica e argumentativamente 

inadequada da compreensão da situação de aplicação. Afinal, a 

compreensão da realidade dos “fatos” faz parte do próprio processo de 

concretização de sentido da norma, no sentido de Friedrich Müller; não 

sendo, portanto, uma mera circunstância externa ao processo 

hermenêutico de interpretação e aplicação do direito, uma simples 

limitação a uma suposta realização plena da normatividade da norma. 

Dito de outro modo, não se pode declarar a inconstitucionalidade de 

coisas, mesmo que as chamemos de “estado de ou das coisas. E nem se 

tem como definir o que é um “estado dessas coisas” que sejam 

inconstitucionais no entremeio de milhares de outras situações ou coisas 

inconstitucionais. Do contrário, poder-se-ia declarar inconstitucional o 

estado de coisas da desigualdade social e assim por diante. 

Com a fixação do leading case da ADPF nº 347, esse Supremo 

Tribunal Federal parece ter acolhido a possibilidade de introdução da categoria 

do “estado de coisas inconstitucional” dentro do controle concentrado de 

constitucionalidade.  

Importante pontuar que, apesar de disruptivo, esse precedente não 

suscitou maiores reflexões sobre as dimensões interventivas que poderiam ser 

deflagradas judicialmente para o enfrentamento de omissões fático-substanciais. 

Essa tem sido uma experiência em andamento em outras ações, tais como as 

ADPF´s 635 e 709, que combinaram ambições potencialmente muito mais 

amplas. 

Dessas causas, o que tem transparecido é a imperiosidade de 

definição de uma fronteira mais clara sobre os limites da atuação jurisdicional na 

fase executiva dessas ações. Isso porque essas arguições frequentemente 

formulam pretensões que são manifestamente limitativas – e, em muitos casos, 

substitutivas – da atuação administrativa. É o caso dos pedidos que buscam 

drástica alteração da programação alocativa, mediante imposição de 

replanejamentos em exíguos períodos de tempo, muitas vezes com a completa 
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reconfiguração do procedimento deliberativo. 

Isso pode ser exemplificado em algumas das medidas do pedido 

cautelar da arguição sob exame. O item b, por exemplo, requer “que o Governo 

Federal apresente, em 48 horas, planos de aquisição de vacinas que contemplem 

todas as alternativas viáveis, com as devidas justificativas para que uma opção 

seja mais ou menos viável do que a outra, sem objeções infundadas de 

procedência nacional, e com base em critérios científicos de segurança, de 

perspectiva de disponibilidade e eficácia das vacinas”. Já o item d postula que o 

Governo Federal “providencie com urgência a contratação de vacinas 

registradas, nos limites das disponibilidades orçamentárias, inclusive via crédito 

extraordinário ou via “orçamento de guerra”, pautando-se por critérios 

exclusivamente técnicos de segurança e eficácia, rechaçando escolhas políticas 

ou personalistas do objeto.” 

Conforme lucidamente registrado por Alexandre Vitorino Silva, em 

obra de grande atualidade há pouco referida, os processos de controle de falhas de 

coordenação em políticas públicas conduzidos nas jurisdições estrangeiras (como 

nos Estados Unidos da América e na Colômbia) possuem 2 fases bem definidas, 

uma cognitiva ou declaratória e outra remedial. A “fase remedial” é constituída 

pela implementação de injunções como as que são postuladas na arguição sob 

análise10. 

 
10 “A outra fase, de natureza remedial, é, a toda evidência, a que pode causar real tensão com o princípio da 

separação de poderes e que, tanto na Colômbia e como nos EUA, autoriza, por disposição expressa de lei, a 

retenção da jurisdição, bem como a adoção de remédios fortes, com prazo determinado, impacto alocativo e 

substituição da vontade dos poderes eleitos. 

Nessa segunda etapa, a Corte direciona ordens que podem ser específicas ou flexíveis contra diversas autoridades 

que se encontram em estado de inércia administrativa permanente e, em certos casos, até mesmo contra o 

legislador, a fim de que, em conjunto, elaborem novas políticas públicas. 

Ora, nessa fórmula bifurcada, sobretudo se a fase do cumprimento das ordens adotar remédios fortes, que 

substituam decisões alocativas do Executivo e do Legislativo por decisões alocativas do Judiciário, não há 

qualquer dúvida de que o estado de coisas à colombiana, caso transplantado para o  Brasil sem acomodação, 

configurará a forma mais radical de ativismo judicial de que se tem notícia na história constitucional pátria.”  

SILVA, Alexandre Vitorino. Estado de coisas inconstitucional e processo estrutural. Brasília, DF: Gazeta 

Jurídica, 2020, pp. 202/203 
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Com muita proficiência, o autor citado sustenta que, dadas as 

características do sistema constitucional brasileiro, a fiscalização das omissões 

fáticas deveria ser articulada apenas por meio de “remédios fracos”, como a 

competência declaratória de mora, evitando-se a substituição judicial dos arcos de 

competências dos demais poderes: 

Daí o motivo pelo qual, ao menos enquanto o direito constitucional 

brasileiro não contar com uma cláusula não obstante, como a inserida 

no art. 33 da Constituição Canadense, ou ao menos com uma reforma 

constitucional como a que acresceu o art. 334 à Constituição 

Colombiana e inseriu um mecanismo de diferimento de ordens da 

Suprema Corte, a única forma possível de transplante do estado de 

coisas inconstitucional para o País, em sede de jurisdição 

constitucional abstrata, se se quer prestigiar minimamente a 

separação harmônica entre os Poderes, é a que permite remédios 

fracos, de natureza puramente declaratória, sem impacto 

substitutivo das competências constitucionais dos poderes 

representativos. 

Não se pode permitir que o Supremo Tribunal Federal assuma, ainda, a 

função de realocar recursos públicos escassos, sem ter sequer condições 

de prever o impacto global de suas decisões, em pleno controle abstrato 

de constitucionalidade, funcionando, assim, como legislador 

orçamentário ao arrepio do art. 48, II, da Constituição da República e 

em substituição a competências do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo. 

A segunda fase do estado de coisas inconstitucional – a remedial –, 

na formulação do país vizinho, pois, deve ser suprimida, ou ao 

menos, drasticamente limitada em uma acomodação à tradição 

constitucional brasileira11. (Grifou-se) 

  Ainda segundo o mencionado doutrinador, a opção pelos remédios 

declaratórios seria suficiente para fomentar a superação dos bloqueios 

institucionais que minimizam a efetividade das políticas públicas (aliás, como já 

apontado na célebre Questão de Ordem no Mandado de Injunção n. 107-3/DF, 

Relator o Ministro MOREIRA ALVES, decidida em 23/11/1989): 

Daí porque o controle da falha de coordenação em um estado de 

coisas inconstitucional deve aproximar-se dos controles mais fracos 

que a Constituição Brasileira criou, o controle da omissão 

normativa. 

A falha de coordenação, ou a omissão fático-substancial persistente, 

 
11 SILVA, Alexandre Vitorino. Estado de coisas inconstitucional e processo estrutural. Brasília, DF: Gazeta 

Jurídica, 2020, p. 209 
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é de ser aproximada de um contexto específico de omissão, que, 

diferentemente do previsto pelo art. 103, parágrafo segundo, da 

Carta, não atua na fase de elaboração de lei, mas na etapa de 

formulação de políticas que sejam capazes de efetivar direitos 

fundamentais. 

O problema, no caso da falha de coordenação, não é, pois, de 

integração da eficácia da norma-suporte do direito; é, ao revés, de 

pura e simples interpretação, de criação dos meios para a fruição 

do direito fundamental. 

Como a jurisdição constitucional abstrata reprovará, potencialmente, os 

meios eleitos, ou seja, o modo de execução de políticas públicas 

implementadoras de direitos fundamentais, cautela redobrada será 

necessária na declaração do estado de coisas inconstitucional para que 

o juízo de censura não suprima competências do Executivo e do 

Legislativo, cuja autonomia deve ser preservada, ao menos se se 

pretende um sistema de poderes em que cada ramo do Estado tenha 

igual dignidade. 

É de se reconhecer, por outro lado, que, acaso o estado de coisas 

inconstitucional seja limitado a um provimento de natureza declaratória 

de espécie de omissão inconstitucional do tipo fático-substancial, o 

instrumento poderá ser útil para a superação de bloqueios institucionais 

e para denunciar às instâncias deliberativas e ao povo a ocorrência de 

falha estrutural (por vezes carregada de preconceito de grupos 

majoritários contra grupos minoritários). 

(...) 

Nesse sentido, se for retirado, em sentido figurado, o ferrão da fase 

remedial, o estado de coisas inconstitucional declarado em sede de 

arguição de descumprimento de preceito fundamental seria 

benéfico e aproximar-se-ia, como técnica decisória, de um apelo 

conjunto aos Poderes Legislativo e Executivo para (...) 

Em outras palavras, o estado de coisas inconstitucional poderia ser 

compatibilizado com a separação de poderes, tal qual desenhada 

constitucionalmente, se reduzido a sua dimensão declaratória, ou 

se fosse pensado para cargas coativas muito fracas, como a da 

própria decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, que se limita a pedir providências cabíveis ou a 

constituir o poder omisso em mora12. (Grifou-se) 

A presente arguição é ilustrativa dos excessos postulatórios que 

podem ser gerados com a naturalização da categoria dos processos estruturais. 

Afinal, sequer existem vacinas com eficácia regularmente atestada para a 

imunização contra o coronavírus. Nada obstante a precocidade técnica do tema, 

já há alegações de omissão administrativa e pedidos de coordenação judicial de 

 
12 SILVA, Alexandre Vitorino. Estado de coisas inconstitucional e processo estrutural. Brasília, DF: Gazeta 

Jurídica, 2020, pp. 214 e 219. 
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políticas públicas veiculados em processos objetivos, numa clara tentativa de 

transferência de competências decisórias sobre saúde para o Poder Judiciário. Isso 

para não falar da politização do assunto em ambiente impróprio. 

Não é demasia enfatizar, no ponto, que esse tipo de pretensão de 

reconfiguração de políticas públicas está em contravenção com a própria leitura 

que essa Suprema Corte tem feito sobre o princípio da separação dos poderes. 

Afinal, segundo a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, nem mesmo o 

Constituinte Estadual possui autoridade para elaborar esquemas de planejamento 

administrativo que imponham prazos rígidos ao Poder Executivo.  

Em diversos julgados, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal 

invalidou normas constitucionais locais que exigiam elaboração de planos por 

parte do Legislativo, por entender que determinações dessa natureza colocariam 

em descrédito a reserva de administração e os poderes de iniciativa dos 

Governadores Estaduais. 

A título ilustrativo, cumpre reproduzir as seguintes ementas: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 197, § 

2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E 

ARTIGO 41 DO RESPECTIVO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. VINCULAÇÃO DE 

RECEITAS AO FOMENTO DE PROJETOS CIENTÍFICOS E 

TECNOLÓGICOS E A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL. FACULTA-SE AOS ESTADOS-MEMBROS E AO 

DISTRITO FEDERAL A VINCULAÇÃO DE PARCELA DE SUAS 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS AO FOMENTO DO ENSINO E DA 

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ARTIGO 218, § 5º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). É VEDADA A VINCULAÇÃO 

DA RECEITA DE IMPOSTOS A FINALIDADES NÃO 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(ARTIGO 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E 

JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A 

Constituição Federal reserva ao Poder Executivo a iniciativa das 

leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 

e os orçamentos anuais, o que, em respeito à separação dos Poderes, 

consubstancia norma de observância obrigatória pelos demais 

entes federados, por simetria. A inserção nos textos constitucionais 

estaduais dessas matérias, cuja veiculação por lei se submeteria à 
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iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, subtrai a este 

último a possibilidade de manifestação. Precedentes: ADI 584, rel. 

min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/4/2014; e ADI 1.689, rel. min. 

Sydney Sanches, Plenário, DJ de 2/5/2003. 2. O artigo 167, IV, da 

Constituição Federal veda a vinculação de receita de impostos a órgão, 

fundo ou despesa, ressalvados os casos previstos nesse dispositivo e em 

outras normas constitucionais. Isso porque o estabelecimento de 

vinculações de receitas orçamentárias, quando não previstas ou 

autorizadas na Constituição Federal, cerceia o poder de gestão 

financeira do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 1.759, rel. 

min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 20/8/2010; ADI 1.750, rel. min. 

Eros Grau, Plenário, DJ de 13/10/2006. 3. O artigo 218, § 5º, da 

Constituição Federal faculta aos Estados-membros e ao Distrito Federal 

a vinculação de parcela de suas receitas orçamentárias a entidades 

públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 

Precedentes: ADI 550, rel. min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 

18/10/2002; e ADI 336, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJ de 17/9/2010; 

e ADI 3.576, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 2/2/2007. 4. O 

artigo 197, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo determina 

a destinação anual de percentual da receita orçamentária estadual ao 

fomento de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, 

hipótese que encontra fundamento no artigo 218, § 5º, da Constituição 

Federal. 5. O artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias do Estado do Espírito Santo determina a destinação anual 

de percentual da arrecadação do ICMS a programas de financiamento 

do setor produtivo e de infraestrutura dos Municípios ao norte do Rio 

Doce e daqueles por ele banhados, consubstanciando afronta ao 

disposto no artigo 167, IV, da Constituição Federal, que não permite a 

vinculação da receita de impostos estaduais a programas de 

desenvolvimento regional. 6. Ação direta de inconstitucionalidade 

conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a 

inconstitucionalidade do artigo 41 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias do Estado do Espírito Santo. 

(ADI nº 422, Relator:  Ministro LUIZ FUX; Órgão julgador: Tribunal 

Pleno; Julgamento em 23/08/2019; Publicação em 09/09/2019; grifou-

se) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de 21 artigos do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul. Fixação de prazo para o Poder Executivo 

encaminhar proposições legislativas e praticar atos administrativos. 

Conhecimento parcial. Posterior regulamentação. Prejudicialidade. 

Mérito. Ofensa à competência legislativa privativa da União (art. 22, 

VII e XX, CF/88). Violação do postulado da separação dos Poderes. 

Inconstitucionalidade. 1. Exaurimento dos efeitos de parte dos preceitos 

transitórios impugnados, pois, com a edição dos diplomas legislativos 

regulamentadores, foram atendidos em plenitude os comandos 

questionados, os quais se restringiam a determinar que o Poder 

Executivo encaminhasse, em certo prazo, à Assembleia Legislativa os 

projetos de lei sobre as matérias ali versadas. Prejudicialidade da ação 

na parte em que são impugnados o parágrafo único do art. 7º; o 
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parágrafo único do art. 12; o inciso I do art. 16; o § 1º do art. 25; o art. 

57; e o art. 62, todos do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 2. Os arts. 

19 e 29 do ADCT da Constituição do Rio Grande do Sul incidem em 

inconstitucionalidade formal, por ofensa às regras de competência 

legislativa privativa da União (art. 22, VII e XX, CF/88). Criação de 

loterias e implantação do seguro rural no Estado. Embora ausente 

conteúdo normativo obrigacional ou estruturador, o simples comando 

de produção legislativa abre margem para que o Estado do Rio Grande 

do Sul edite diplomas sobre matérias que não lhe são afetas, como 

decorre da repartição de competências estabelecida na Constituição 

Federal. 3. É inconstitucional qualquer tentativa do Poder 

Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos 

para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua 

iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da 

Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, 

a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder. Os 

dispositivos do ADCT da Constituição gaúcha, ora questionados, 

exorbitam da autorização constitucional de auto-organização, 

interferindo indevidamente na necessária independência e na 

harmonia entre os Poderes, criando, globalmente, na forma 

nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo, tolhendo o 

campo de discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe 

do Poder Executivo, em ofensa aos arts. 2º e 84, inciso II, da Carta 

Magna. 4. Ação direta de inconstitucionalidade de que se conhece 

parcialmente e que se julga, na parte de que se conhece, procedente. 

(ADI nº 179, Relator:  Ministro DIAS TOFFOLI; Órgão julgador: 

Tribunal Pleno; Julgamento em 19/02/2014; Publicação em 

28/03/2014) 

É contraditório que, sob a premissa de debelar omissões 

administrativas, seja possível determinar um invasivo replanejamento alocativo, 

por meio de processo judicial, algo que sequer o Poder Constituinte Derivado, 

inclusive o Decorrente, não poderia fazer sem incorrer em violação à harmonia 

entre os poderes. 

Tendo em vista, portanto, a ausência de respaldo constitucional aos 

pedidos que impõem obrigações de fazer ao Governo Federal, a inicial também 

não deve ser conhecida. 
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III – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 

DA MEDIDA CAUTELAR 

III.I – Da ausência de fumus boni iuris  

Conforme relatado, o autor sustenta que ações e omissões do Poder 

Executivo Federal na condução da política pública atinente ao combate da 

pandemia de Covid-19 resultariam em afronta aos preceitos fundamentais 

inscritos nos artigos 5º; 6º; e 196 da Constituição de 1988, bem como aos 

princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e do tratamento não 

discriminatório. 

Aduz, em síntese, que ao “impedir a possibilidade de aquisição de 

vacinas chinesas” (fl. 17 da petição inicial), as quais afirma serem potencialmente 

seguras e eficazes, o Poder Executivo Federal teria atuado sem respaldo técnico e 

científico, deixando de cumprir seu papel de tutelar o interesse público. 

As razões aduzidas na peça exordial, no entanto, não merecem 

acolhimento. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo exposto pelo autor, 

constata-se a presença de equívocos insuperáveis nos pressupostos que 

conduziram à suposta constatação de inconstitucionalidade. 

A construção de uma casa começa pelo alicerce, não pelo telhado. 

Portanto, antes de mais nada, é preciso que exista uma vacina. É necessário ter em 

mente que a discussão sobre compra, distribuição e aplicação de uma vacina – 

inclusive no que se refere à eventual obrigatoriedade – pressupõe um elemento 

essencial, qual seja, a prévia existência da própria vacina, obviamente testada, 

comprovada e registrada na origem e na ANVISA. 

Ademais, uma vacina deve ser eficaz e segura, ou seja: (i) deve gerar 

uma resposta imunológica robusta; e (ii) não deve gerar reações adversas 

relevantes.  
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Se uma vacina vier a passar por todas as comprovações técnicas 

necessárias, segundo rigorosa metodologia científica, será devidamente 

regulamentada e, assim, naturalmente, será buscada de forma espontânea pela 

população. Do contrário, ou seja, no caso de uma vacina de pouca ou média 

eficácia, bem assim de duvidosa segurança, ninguém ou quase ninguém a 

demandaria por objetiva e intuitiva questão de credibilidade; ademais, em situação 

ordinária, uma vacina do tipo nem sequer seria registrada. 

Dessa forma, uma vez que ainda não existe, no mundo, uma vacina 

comprovadamente segura e eficaz para enfrentamento da pandemia decorrente do 

novo coronavírus, qualquer debate acerca de compra, distribuição e aplicação se 

revela de certo modo prematuro. 

É importante destacar, a propósito, que ainda não existe 

comprovação científica a respeito da eficácia da vacina CoronaVac para a 

prevenção da Covid-19. Nesse sentido, esclarece a Consultoria Jurídica junto ao 

Ministério da Saúde, nas INFORMAÇÕES n. 00552/2020/CONJUR-

MS/CGU/AGU (doc. anexo): 

Visando a uma melhor compreensão de todo o processo envolvido no 

desenvolvimento de vacinas, desde a sua concepção e sua fase inicial da 

pesquisa científica em laboratórios até a aprovação regulatória para registro 

(o que garante eficácia e segurança), a seguir são apresentadas as principais 

etapas envolvidas nesse processo.   

 

Etapa de Descoberta e Pesquisa pré-clínica  

  

Em linhas gerais, este processo inicia-se com a pesquisa aplicada em 

laboratório, a fim de investigar a estrutura do vírus, seu comportamento e 

possíveis receptores/alvos, a partir dos quais um protótipo de vacina possa ser 

desenvolvido. O protótipo é, então, testado em cultura de células e 

posteriormente em animais (p.ex. camundongos e macacos). Avalia-se a 

segurança e a atividade biológica na produção de resposta imune 

(imunogenicidade). Estão envolvidos nesta fase pesquisadores de 

universidades, centros de pesquisa, biotechs e laboratórios farmacêuticos, 

sejam eles públicos ou privados.  

  

Aprovação Regulatória para o desenvolvimento das pesquisas clínicas  

  

No Brasil, uma pesquisa clínica só pode iniciar a partir da aprovação de seus 

protocolos pelos órgãos do Sistema CEP/Conep (Comitês de Ética em 

Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), conforme as diretrizes 
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da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (Brasil, 2012). Os CEP e 

a Conep procedem com a avaliação dos aspectos éticos das pesquisas que 

envolvem seres humanos.   

  

No caso de vacinas que utilizem microorganismos, é necessária a avaliação da 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), conforme previsto 

na Resolução Normativa nº 21, de 15 de junho de 2018 (Brasil, 2018).   

  

Também é necessário obter a aprovação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), que analisa a conformidade do protocolo do estudo clínico 

e de todas as etapas realizada previamente, reunidas em documentação 

apresentada pelo patrocinador do estudo, conforme a legislação sanitária 

vigente (Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 9, de 20 de 

fevereiro de 2015) (Brasil, 2015) para garantir segurança, qualidade e 

padronização na condução da pesquisa e do produto investigacional. Nesse 

aspecto, destaca-se que para sua análise, a Anvisa utiliza manuais 

harmonizados internacionalmente, a exemplo 

do manual E6 Good Clinical Practice do International Conference on Harm

onisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for

 Human Use (ICH) (ICH, 2020).   

  

Pesquisa Clínica  

  

Obtido sucesso na etapa dos estudos pré-clínicos, prossegue-se para a 

seguinte, que é composta por três fases de testes em seres humanos. O 

principal ato normativo relativo ao regulamento para a realização de ensaios 

clínicos com medicamentos no Brasil está disposto na Resolução da Diretoria 

Colegiada da Anvisa - RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015 (Brasil, 2015).  

  

Na fase I, a vacina candidata é testada em um pequeno número 

de participantes, a fim de avaliar segurança, dosagem e capacidade de 

estimular o sistema imunológico (Deb et al., 2020).   

  

Na fase II, a candidata é administrada em centenas de participantes para obter 

mais dados sobre segurança (avaliações das doses), bem como avaliar a 

capacidade da vacina de estimular o sistema imunológico 

(imunogenicidade).   

  

Na fase III, ela é administrada a milhares de participantes, visando a confirmar 

a sua eficácia (isto é, a prevenção da infecção) e conhecer mais dados sobre 

reações adversas em grupos variados de indivíduos (crianças e idosos, p.ex.).   

  

Algumas fases dos estudos podem acabar se sobrepondo conforme novos 

dados são gerados, ou seja, em alguns casos pode-se encontrar sobreposição 

de fases (por exemplo, fase I/II, fase II/III).  

  

Aprovação do registro sanitário da vacina pela Anvisa  

  

Após comprovação da eficácia e segurança da vacina, a empresa 

desenvolvedora deverá solicitar o registro sanitário, submetendo à análise da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) os documentos técnicos e 

regulatórios com dados de segurança e eficácia, bem como da qualidade da 

vacina, conforme exigido nas normativas. Havendo conformidade, a Anvisa 

concede o registro sanitário da vacina para que seja comercializada e 

disponibilizada no país.   
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Por se tratar de um produto biológico, a vacina deve atender aos 

requisitos para a concessão ou renovação de registro do produto pela 

Anvisa dispostos na RDC nº 55, de 16 de dezembro de 2010 (Brasil, 2010), e 

na RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015 (Brasil, 2015). Além disso, cumpre 

informar que, neste cenário de pandemia, a Anvisa publicou a RDC n° 348, 

de 17 de março de 2020 (Brasil, 2020g), que trata sobre a priorização de 

análise de pedidos de registro de medicamentos/produtos biológicos durante 

a pandemia.  

  

Um fator importante no desenvolvimento das vacinas é o tempo de proteção. 

Ainda que uma vacina seja declarada eficaz e venha a ser registrada e 

disponibilizada, os participantes vacinados precisam ser acompanhados para 

definição do período de proteção contra o novo coronavírus (Brasil, 2020h).  

  

Especificamente em relação à vacina CoronaVac, informa-se que 

os resultados dos estudos pré-clínicos foram publicados 03/07/2020 em 

formato de artigo científico no periódico Science. Ademais, em 10/08/2020, 

foi disponibilizado em formato de preprint um manuscrito com resultados de 

um ensaio clínico de fase II. Os autores concluíram que a segurança e a 

imunogenicidade da CoronaVac foram demonstradas neste ensaio clínico de 

fase II, o que apoia a condução do estudo de fase III. Por fim, após autorização 

pela ANVISA, está em desenvolvimento no Brasil um ensaio clínico de Fase 

III para avaliação da segurança e da eficácia da vacina CoronaVac. Neste 

sentido, conclui-se que, até o momento, não há comprovação científica 

definitiva sobre a segurança e a eficácia da vacina CoronaVAc, devendo-

se aguardar os resultados dos ensaios clínicos de Fase III. 

Justamente por isso, a manifestação do Ministério da Saúde acerca 

da intenção de adquirir as 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, 

desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, deixava claro o seu 

caráter não vinculante, nos seguintes termos: 

A presente manifestação de interesse não possui caráter vinculante, uma 

vez que somente será possível prosseguir com o processo de aquisição 

após o regular registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 6.360, de 23 

de setembro de 1976, ou caso sobrevenha alguma alteração legislativa. 

 

Percebe-se, portanto, que o aludido documento não tem o poder de 

vincular a atuação do Ministério da Saúde quanto à compra da vacina, que, 

conforme prevê expressamente a legislação brasileira, apenas poderá ocorrer após 

o registro na ANVISA. Em outras palavras, como anteriormente mencionado, 

somente após o efetivo registro da vacina é que se poderia falar em aquisição, o 

que se extrai, ademais, do artigo 19-T da Lei no 8.080/1990:  
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Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:             

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, 

produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso 

não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA; 

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa. 

Confira-se, ainda, o teor do artigo 12 da Lei no 6.360/1976: 

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os 

importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao 

consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. 

Desse modo, as medidas adotadas pela União se destinam a assegurar 

o acesso a futuras vacinas para a Covid-19, de modo a garantir a imunização da 

população brasileira. Exatamente com essa intenção é que o Ministério da Saúde 

vem realizando o monitoramento técnico e científico do cenário global de 

desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Até junho de 2020, haviam sido 

identificadas 205 vacinas candidatas, dentre as quais 26 estavam em fase clínica 

de desenvolvimento.  

Na mesma linha, a Presidência da República editou a 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. 

Em 8 de setembro de 2020, ocorreu a assinatura do termo de contrato 

de Encomenda Tecnológica13 entre Fiocruz e AstraZeneca, que prevê o 

 
13 A Encomenda Tecnológica é um tipo especial de compra pública direta, na qual o Estado adquire o esforço de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) destinado a encontrar uma solução não disponível no mercado para aplicação 

específica. Foi criada para dar tratamento econômico eficiente nas situações em que existe uma demanda por 

determinada solução, mas esta solução ainda não está disponível no mercado e, para que esteja, é necessário, 

primeiro, que seja estudada e desenvolvida. 
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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.  

A propósito, em relação à vacina da AstraZeneca, é relevante 

destacar que a NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020-

CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS (doc. anexo), do Ministério da Saúde, informa o 

seguinte: 

As avaliações das vacinas em desenvolvimento envolvem uma série de 

elementos técnicos e científicos disponíveis. Entretanto, o avanço na 

negociação e tomada de decisão por parte do governo brasileiro 

depende, fundamentalmente, da apresentação de propostas pelas 

empresas desenvolvedoras.  

Pelo exposto no quadro comparativo acima, a única desenvolvedora que 

apresentou formalmente proposta de acordo com o MS, até 26/06/2020, 

foi Oxford/AstraZeneca. Além de incluir na proposta os elementos 

referentes ao quantitativo e preço do IFA, a empresa abriu perspectivas 

para a possibilidade de transferência de tecnologia, o que significa, em 

termos práticos, a eventual fabricação da vacina em território nacional.  

Além disso, o aceite de Oxford/AstraZeneca em firmar o CDA 

(Confidential Disclosure Agreement) com Fiocruz possibilitou o 

compartilhamento de informações técnicas adicionais para viabilizar o 

cenário de avaliação dos aspectos científico-tecnológicos com mais 

detalhes. Isso permitiu a análise pelo corpo técnico de Bio-

Manguinhos/Fiocruz quanto à abordagem tecnológica utilizada na 

produção da vacina de Oxford, o que resultou nas análises daquele 

Instituto pela compatibilidade dos processos produtivos e capacidade 

de internalização da tecnologia para produção da vacina nas instalações 

de BioManguinhos/Fiocruz.  

Considerando que se trata de tecnologia em etapas de desenvolvimento, 

em 26/06/2020, não se tinha informação sobre preço final por dose 

pronta das vacinas para uma possível análise comparava. Diante disso 

e considerando a gravidade da emergência em saúde pública decorrente 

do SARS-CoV-2, não se poderia condicionar a celebração de um acordo 

tecnológico à prévia pesquisa de preço habitualmente realizada e 

prevista nos dispositivos na Lei nº 8.666/1993 (Brasil, 1993). Como 

exposto em seção anterior da presente Nota, trata-se justamente de 

situação excepcional prevista no marco da Lei de Inovação nº 

10.973/2004 (Brasil, 2004), em que se utilizou a Encomenda 

Tecnológica. 
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Ademais, a mencionada Pasta também se refere ao cenário de 

incerteza à época da assinatura da Encomenda Tecnológica feita junto à 

AstraZeneca, tudo a demonstrar que a atuação ministerial se pautou, desde o início 

do enfrentamento da pandemia, em análises técnico-científicas: 

Diante de todo o exposto na presente Nota Informava é importante 

reiterar que o cenário de incertezas que se impunha à gestão à época 

(junho de 2020) decorria das lacunas de conhecimento científico e do 

desconhecimento da evolução da Covid-19 e suas consequências a 

curto, médio e longo prazo na saúde individual e coletiva, da 

perspectiva de alta letalidade, da escassez de equipamentos de proteção 

individual (EPI) e de acesso a insumos, de barreiras sanitárias nas 

fronteiras e de incertezas da eficácia de tratamento farmacológico e não 

farmacológico. Esse contexto pandêmico promoveu uma corrida dos 

países para o desenvolvimento e reserva de doses de vacinas candidatas 

a prevenção da doença. Considerando essa corrida global, a omissão do 

Governo Federal em não tomar medidas estratégicas decisivas em 

relação à viabilização poderia privar a população brasileira do acesso a 

uma vacina em tempo oportuno.  

A análise técnico-científica realizada por este Ministério, com apoio de 

Bio-Manguinhos/Fiocruz, primou por avaliar qual empresa cumpria os 

requisitos que pudessem apontá-la como candidata com potencial para 

que uma entrega efetiva fosse realizada no âmbito da Etec, registrando-

se novamente que esse foi o instrumento jurídico apontado, pelo 

Ministério da Economia e pelo IPEA, como o adequado para a 

formalização de uma encomenda de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

da vacina contra a Covid-19.  

A análise contou com um conjunto de expertises técnicas em diversas 

áreas do conhecimento. Naquele momento, pelas informações 

disponíveis, a AstraZeneca era a única farmacêutica cujos aspectos 

avaliados eram favoráveis a firmar o acordo, dos quais se destacam: 

estar na fase mais avançada de desenvolvimento clínico (Fase IIb/III), 

ensaio clínico de fase III em realização no país, disponibilidade de 

dados técnico-científicos e produtivos, participação da vacina em 

iniciativas globais de fomento e acesso, interesse em transferência de 

tecnologia e em firmar acordo com o país. Esses dados, juntamente com 

as análises elaboradas pelo Ministério da Economia e IPEA, 

culminaram pela decisão do Governo Federal em prosseguir com o 

acordo para viabilização da vacina de Oxford/AstraZeneca, deliberada 

na reunião ocorrida em 23 de junho de 2020, na CasaCivil (0017355988 

p.141). Na ocasião, um dos encaminhamentos para o Ministério da 

Saúde foi viabilizar a contratação entre a Fiocruz e a empresa 

desenvolvedora AstraZeneca. 

Não obstante o objetivo desta Nota seja relatar o processo de análise 

técnico-científica relativo às candidatas a vacinas à época, registre-se 

que, posteriormente, a Presidência da República publicou Medida 

Provisória n° 994, de 6 de agosto de 2020 (Brasil, 2020j), que viabiliza 

crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão em favor do 
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Ministério da Saúde, para garantir ações necessárias à produção e 

disponibilização pela Fiocruz da vacina de Oxford/AstraZeneca 

(ChAdOx1 nCoV-19). Em 8 de setembro de 2020, ocorreu a assinatura 

do termo de contrato de Encomenda Tecnológica entre Fiocruz e 

AstraZeneca.  

A despeito do acordo firmado pela Fiocruz com a AstraZeneca, o 

Ministério da Saúde continua realizando o monitoramento do 

desenvolvimento científico das vacinas para a Covid-19, 

acompanhando os estudos clínicos no país, articulando com diversas 

desenvolvedoras de vacinas e avaliando outras estratégias e 

possibilidades para viabilizar acesso às vacinas seguras, eficazes e de 

qualidade à população brasileira. 

Outra iniciativa do Governo brasileiro relacionada ao tema foi a 

adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 denominado 

Covax Facility14. Trata-se de 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.  

O portfólio da COVAX inclui, até o momento, nove projetos de 

vacinas. Esse portfólio, segundo a GAVI, foi selecionado com base nos critérios 

de segurança (toxicidade e segurança clínica); eficácia/imunogenicidade (estudos 

pré-clínicos); técnico (escalabilidade, velocidade, formulação e qualidade); 

acesso/regulatório (alocação global justa); e parceria (capacidade do 

desenvolvedor).  

Tal ação foi viabilizada por meio da assinatura de duas Medidas 

Provisórias: a MP nº 1.003, de 24 de setembro de 2020, que  autoriza o Poder 

Executivo Federal a aderir ao instrumento de acesso global de vacinas Covid19 - 

Covax Facility, e a MP nº 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). O contrato de 

 
14  <https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained> 

https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
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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 a imunização de 10% 

da população brasileira até o final de 2021, o que permitirá atender populações 

consideradas prioritárias. 

É importante assinalar, nos termos da Medida Provisória no 

1.004/2020, que mesmo a adesão ao instrumento Covax Facility não implica a 

obrigatoriedade da aquisição das vacinas, que dependerá de análise técnica e 

financeira para cada caso. 

A despeito do acordo firmado pela Fiocruz com a AstraZeneca e da 

adesão ao mecanismo Covax Facility, o Ministério da Saúde continua realizando 

o monitoramento do desenvolvimento científico das vacinas para a Covid-19, 

acompanhando os estudos clínicos no país, articulando com diversas 

desenvolvedoras de vacinas e avaliando outras estratégias e possibilidades para 

viabilizar acesso pronto, amplo e universal às vacinas seguras, eficazes e de 

qualidade à população brasileira.  

  

Destaca-se, ainda, que, por intermédio da Resolução nº 8, de 9 de 

setembro de 202015, foi instituído um Grupo de Trabalho para a coordenação de 

esforços da União na 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, com as seguintes competências: coordenar as ações governamentais 

relativas à aquisição, ao registro, à produção e à distribuição de vacina(s) com 

qualidade, eficácia e segurança comprovadas contra a Covid-19; e colaborar no 

planejamento da estratégia nacional de imunização voluntária contra a Covid-19.  

Esse grupo de trabalho é composto por representantes da Casa Civil 

da Presidência da República; Ministério da Saúde; Ministério da Defesa; 

 
15 <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-8-de-9-de-setembro-de-2020-276627239> 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-8-de-9-de-setembro-de-2020-276627239
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Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Economia; Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações; Controladoria-Geral da União; Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Subchefia para Assuntos Jurídicos 

da Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria de Governo da 

Presidência da República; e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Outras medidas vêm sendo tomadas pela União para o enfrentamento 

da pandemia. Cumpre mencionar, por exemplo, 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 

coronavírus16. Além disso, no último dia 5 de outubro foram iniciados ensaios 

clínicos com a vacina BCG contra o Covid-1917.  

Existe, ainda, o Plano Nacional para Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19, em fase de elaboração pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde, que contará com o assessoramento de um Grupo de 

Trabalho ligado à Câmara Técnica instituída pelo Ministério da Saúde, formada 

por Secretarias daquela Pasta ministerial, CONASS, CONASEMS, Fiocruz, 

Anvisa, OPAS, especialistas, sociedades médicas, conselhos de classe, 

universidades, dentre outros, que irão 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. 

Percebe-se, à toda evidência, que não existe nenhuma intenção de 

“privar os brasileiros do acesso a potenciais bons tratamentos da doença” (fl. 21 

da petição inicial), como pretende fazer crer o arguente. Por certo, a União tem 

empreendido todos os esforços com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de 

uma vacina comprovadamente eficaz e segura, a ser produzida em larga escala e 

 
16 <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/brasil-participa-de-consorcio-mundial-para-combate-

covid-19> 

 
17<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/ufrj-inicia-ensaios-clinicos-com-vacina-bcg-contra-

covid-19> 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/brasil-participa-de-consorcio-mundial-para-combate-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/brasil-participa-de-consorcio-mundial-para-combate-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/ufrj-inicia-ensaios-clinicos-com-vacina-bcg-contra-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/ufrj-inicia-ensaios-clinicos-com-vacina-bcg-contra-covid-19
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a um preço justo.  

É importante esclarecer que a Anvisa ainda não recebeu 

requerimento formal para registro de vacinas destinadas à prevenção de COVID-

19. Dessa forma, ainda não há dados suficientes para comprovar cientificamente 

a qualidade, segurança e eficácia das vacinas que foram desenvolvidas para esse 

fim. Em verdade, pouco se pode cogitar sem que uma vacina tenha ultrapassado 

todas as fases de desenvolvimento e venha a ser registrada na ANVISA, ou seja, 

é com a devida avaliação do Ministério da Saúde e respectiva agência reguladora 

competente que poderá vir a ser disponibilizada uma vacina à população por meio 

do Programa Nacional de Imunizações18.  

O mencionado Programa, criado pela Lei no 6.259/1973 – antes 

mesmo da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988 –, foi decisivo 

para o controle bem-sucedido ou erradicação das doenças imunopreveníveis no 

Brasil, como varíola, poliomielite, sarampo, rubéola, coqueluche, tétano, difteria, 

entre outras. O PNI, reconhecido como um dos melhores programas de 

imunização do mundo, contribuiu de forma destacada para importantes melhorias 

na saúde da população brasileira, com reflexos no aumento da expectativa de vida 

e na redução de hospitalizações. 

Por toda a sua história, bem como por todos os expressivos resultados 

alcançados na ampliação do nível de proteção da população brasileira contra as 

doenças preveníveis por imunização, o PNI se mostra um sistema suficientemente 

maduro para atuar no território nacional, com abrangência e expertise técnicas 

imprescindíveis ao enfrentamento de uma pandemia. 

Feitas essas considerações, cumpre avaliar, em especial diante do 

atual cenário, qual seria a esfera competente para definir a medida mais adequada 

dentre as opções de imunização disponíveis.  

 
18 <https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/> 

https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/
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Em razão do caráter complexo, volátil e emergencial das ações de 

enfrentamento ao Covid-19, a decisão há de ser reservada ao rigoroso juízo 

técnico-científico de autoridades sanitárias competentes com atuação nacional, 

capazes de tomar decisões estratégicas e com visão de conjunto – escala decisória 

que somente encontra condições de institucionalização adequada na 

Administração Pública Federal. 

Sobre o tema, a Lei no 6.259/1975 – que dispõe sobre a organização 

das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de 

Imunizações, estabelecendo normas relativas à notificação compulsória de 

doenças, e dá outras providências – não deixa dúvidas quanto à competência do 

Ministério da Saúde para a coordenação do PNI, bem como para definir a medida 

mais adequada dentre as opções de imunização disponíveis, segundo critérios 

técnicos devidamente justificados. Veja-se: 

Art. 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional 

de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter 

obrigatório. 

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo 

sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como 

pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, 

Estaduais e Municipais, em todo o território nacional. 

Art. 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e 

financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e 

regional. 

§ 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de 

responsabilidade das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou 

órgãos e entidades equivalentes, nas áreas dos seus respectivos 

territórios. 

§ 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das 

ações previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse 

nacional ou situações de emergência o justifiquem. 

§ 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, por intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de 

aquisição e distribuição de medicamentos, a ser custeado pelos órgãos 

federais interessados. 
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Art. 5º O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será 

comprovado através de Atestado de Vacinação. 

§ 1º O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de 

saúde ou por médicos em exercício de atividades privadas, devidamente 

credenciados para tal fim pela autoridade de saúde competente. 

§ 2º O Atestado de Vacinação, em qualquer caso, será fornecido 

gratuitamente, com prazo de validade determinado, não podendo ser 

retido, por nenhum motivo, por pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado. 

§ 3º Anualmente, para o pagamento do salário-família, será exigida do 

segurado a apresentação dos Atestados de Vacinação dos seus 

beneficiários, que comprovarem o recebimento das vacinações 

obrigatórias, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. 

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. 

Por sua vez, o Decreto no 78.231/1976, que regulamenta a Lei no 

6.259/1975, reforça o papel central da União na coordenação do tema: 

Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica, organizado e disciplinado em conformidade com o 

disposto neste decreto. 

Art. 3º A vigilância epidemiológica será exercida, em todo o território 

nacional pelo conjunto de serviços de saúde, públicos e privados, 

habilitados para tal fim, organizados em Sistema específico, sob a 

coordenação do Ministério da Saúde, observadas as diretrizes gerais do 

Sistema Nacional de Saúde. 

Art. 4º O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é da 

responsabilidade institucional do Ministério da Saúde e das Secretarias 

de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios Federais. 

 

A partir da interpretação sistemática da legislação sanitária, é 

possível concluir que apenas o Ministério da Saúde pode definir a medida mais 

adequada dentre as opções de imunização disponíveis, como claramente enuncia 

o artigo 3º da Lei no 6.259/1975. Caberá ao gestor local fazer cumprir a 
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determinação, fiscalizando e acompanhando a correta aplicação da medida 

sanitária adotada (artigo 3º, parágrafo único, da Lei no 6.259/1975). 

Tal conclusão é reforçada pelo artigo 16, inciso III, alínea “c” da Lei 

n° 8080/1990, que atribui à direção nacional do Sistema Único de Saúde a 

competência para definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica, in 

verbis: 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

(...) 

III - definir e coordenar os sistemas: 

(...) 

c) de vigilância epidemiológica; e 

(...) 

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na 

ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do 

controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que 

representem risco de disseminação nacional. 
 

Vale destacar que a aquisição de uma vacina não se limita à compra 

propriamente dita. É imprescindível que toda aquisição comporte uma logística 

técnica específica, que abarque desde o transporte dos imunobiológicos (que 

seguem regras específicas), entrega, armazenamentos nos almoxarifados da 

União, Estados e Municípios e a observância da capacidade das respectivas redes 

de frio, além do controle em caso da existência de efeitos adversos. 

Por todo o exposto, demonstrada a atuação responsável do ente 

central no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, desde o início 

embasada em critérios técnico-científicos, não merecem prosperar as alegações 

de afronta aos direitos fundamentais à vida e à saúde (artigos 5º, 6º e 196 da 

Constituição), bem como aos princípios da moralidade, eficiência e 

impessoalidade e do tratamento não discriminatório. 

Por fim, é de ser observar que os pedidos cautelares formulados 

envolvem diversas ações materiais a serem efetivadas pela União: a assinatura do 
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protocolo de intenções para adquirir as 46 milhões de doses inicialmente previstas 

da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech; 

a apresentação, em 48 horas, de planos de aquisição de vacinas que contemplem 

todas as alternativas viáveis, com base em critérios científicos de segurança, de 

perspectiva de disponibilidade e eficácia; a análise, pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), dos registros de vacinas internacionais em até 20 

dias contados do recebimento da documentação; e a contratação urgente de 

vacinas registradas, nos limites das disponibilidades orçamentárias, inclusive via 

crédito extraordinário ou via “orçamento de guerra”. 

É preciso ressaltar, a propósito, que as atribuições concernentes à 

implementação de políticas públicas, como as ora demandadas do Poder 

Judiciário, inserem-se, em sua totalidade, rigorosamente dentro da margem de 

atuação do Poder Executivo, de modo que eventual intervenção judicial no 

referido mister representaria indiscutível malferimento ao basilar princípio da 

separação dos poderes. 

O quadro acima declinado aponta, portanto, para a necessidade de 

que a jurisdição constitucional observe o espaço de conformação assegurado aos 

agentes públicos técnicos competentes da Administração Pública Federal, bem 

assim aos agentes públicos eleitos, em deferência à sua legitimidade político-

democrática e ao princípio da separação dos poderes, como afirmou o Ministro 

LUIZ FUX no seguinte trecho do voto condutor do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 506219:  

Em uma democracia, a Constituição é o documento fundante, mas não 

exauriente do Estado. Isso significa que a resposta para a maioria 

dos dilemas sociais, embora balizada, não está predefinida na Lei 

Maior. Cabe a cada geração, através de seus representantes eleitos, 

disciplinar, com significativa margem de conformação, os conflitos 

intersubjetivos. Nesse cenário, toda inflação semântica dos 

enunciados constitucionais implica supressão de espaço de escolha 

 
19 ADI nº 5062, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 27/10/2016, 

Publicação em 21/06/2017; grifou-se. 
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das maiorias eleitas. Bem por isso já advertia o Chief Justice Marshall, 

da Suprema Corte Norte-americana, que "We must never forget that it 

is a constitution we are expounding" (McCulloch v. Maryland - 1819).  

Trata-se não apenas de deferência pela escolha dos representantes 

eleitos, mas também do reconhecimento de que outros Poderes podem ter maior 

aptidão para decidir sobre determinados assuntos, como ocorre no presente caso. 

Afinal, há que se reconhecer a primazia da atuação do Poder Executivo na 

elaboração e implementação de políticas públicas de saúde. 

A necessidade de autocontenção do Poder Judiciário, aí incluído o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento de temas essencialmente técnicos foi 

diversas vezes defendida em doutrina do Ministro ROBERTO BARROSO, consoante 

se observa das seguintes lições por ele desenvolvidas, in verbis:  

(...) 6. Quando tenha havido atuação do Legislativo ou do Executivo, o 

Judiciário deve ser deferente. O Poder Legislativo e o Poder 

Executivo, cujos membros são eleitos, têm uma preferência geral 

prima facie para tratar de todas as matérias de interesse do Estado 

e da sociedade. Decisão política em uma democracia, como regra, deve 

ser tomada por quem tem voto. E quando tenham atuado, os órgãos 

judiciais devem preservar as escolhas legislativas ou 

administrativas feitas pelos agentes públicos legitimados pelo voto 

popular. A jurisdição constitucional somente deve se impor, nesses 

casos, se a contrariedade à Constituição for evidente, se houver afronta 

a direito fundamental ou comprometimento dos pressupostos do Estado 

democrático20. (Grifou-se)  

Percebe-se que, em se tratando de decisões relacionadas à definição 

e implementação de políticas públicas complexas como a inerente à necessária ao 

combate de uma pandemia de um vírus ainda não completamente conhecido, há 

que se ter prudência.  

As providências aqui discriminadas demonstram que o Poder 

Executivo da União, longe de manter-se inerte frente aos desafios da atual 

pandemia, tem atuado de forma coordenada e tecnicamente embasada em 

 
20 BARROSO, Luís Roberto (2015). Constituição, direito e política: o Supremo Tribunal Federal e os poderes 

da República. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, p. 377-391, 2015, p. 389. 
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inúmeras frentes de ação, efetuando investimentos responsáveis no 

desenvolvimento de tecnologia para a neutralização de uma crise sanitária sem 

precedentes.  

Todo o exposto demonstra que não se está, de nenhum modo, diante 

do cenário de violações de direitos fundamentais a justificar intervenções 

incisivas do Poder Judiciário. Portanto, não estão presentes, no caso vertente, os 

requisitos necessários a justificar atuação do gênero – em especial, nos termos em 

que formulada a petição inicial. 

Diante da comprovada atuação do Poder Executivo, os pedidos da 

inicial devem ser indeferidos, sob pena de dirigismo institucional indevido, como 

destacam Jane Reis Gonçalves Pereira e Gabriel Accioly Gonçalves, em artigo 

sobre o conceito de inconstitucionalidade sistêmica21:  

O alargamento da noção de inconstitucionalidade é resultado das 

progressivas transformações no constitucionalismo contemporâneo, 

que tornam esfumaçadas as fronteiras conceituais que outrora 

separavam, de forma esquemática, as noções de validade, eficácia 

jurídica e efetividade. Essa reformulação aparece de forma mais 

manifesta e exacerbada em sociedades marcadamente desiguais e 

violentas, que convivem com inúmeras fraturas e zonas de exclusão do 

Estado de Direito.  

É importante destacar, porém, que esse reconhecimento não pode ter 

como consectário um dirigismo jurisdicional, que converta o Poder 

Judiciário numa espécie de profeta do constitucionalismo. Do 

alargamento do conceito de inconstitucionalidade não decorre, 

logicamente, a ideia de que o Judiciário deve ser o protagonista na sua 

correção. Nesse sentido, as teorias dialógicas acerca do papel do 

Judiciário destacam, de forma acertada, a necessidade de encarar o 

processo de construção dos significados constitucionais de forma 

participativa e deliberativa, envolvendo todos os agentes públicos e 

sociais. 

Ante todo o exposto, fica evidenciada a falta de verossimilhança do 

direito alegado pelo arguente, eis que não demonstrada violação aos preceitos 

 
21 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves; GONÇALVES, Gabriel Accioly. Inconstitucionalidade sistêmica e 

multidimensional: transformações no diagnóstico das violações à Constituição. In: Revista Juris Poiesis ano 

18, n° 18, jan-dez. 2015. 
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constitucionais suscitados na petição inicial. 

III.II – Da ausência de periculum in mora 

Ademais, precisamente porque ainda não se tem uma vacina testada 

e registrada, de comprovadas eficácia e segurança, constata-se a objetiva não-

configuração, por ora, do requisito do periculum in mora, igualmente necessário 

ao deferimento da medida cautelar pleiteada na inicial. A esse respeito, o arguente 

defende a urgência da providência judicial reclamada, ao argumento de que os 

atos do Poder Executivo federal poderiam “custar a vida de milhares de 

brasileiros e a intranquilidade - por medo constante de exposição ao vírus - de 

outros tantos cidadãos nacionais.” (fl. 22 da petição inicial). 

É irrecusável que a pandemia ainda em curso já vitimou milhares de 

brasileiros, afligindo todos os segmentos da sociedade. Não obstante, o poder 

público brasileiro tem diligenciado ativamente para ampliar a sua capacidade de 

atendimento. Ainda que a execução da política administrativa não seja infalível 

ou imune a críticas, ela certamente não é inconstitucional, e enquadrá-la dessa 

forma pode criar mais dificuldades do que soluções. 

Por outro lado, importa enfatizar, medidas urgentes no que se refere 

à vacinação pressupõem a existência de vacina testada e registrada, de 

comprovadas eficácia e segurança, a teor do quanto já exposto. Infelizmente, 

ainda não é esse o caso. 

Como antes ressaltado, o acolhimento dos pleitos formulado pelo 

autor, em sede de cognição sumária, interferiria sobremaneira no andamento da 

política pública já traçada e em execução pelo Poder Executivo Federal, a revelar 

a possiblidade, inclusive, de caracterização de periculum in mora inverso na 

hipótese. 
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IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se, 

preliminarmente, pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de 

medida cautelar, pelo seu indeferimento. 

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se 

tem a fazer no presente momento, cuja juntada aos autos ora se requer. 

Brasília, 03 de novembro de 2020. 
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