
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DA ADPF 754, MINISTRO RICARDO        

LEWANDOWSKI 

URGENTE: RISCO À VIDA E SAÚDE 

PÚBLICA POR ATRASO NO INÍCIO DA 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. 

REDE SUSTENTABILIDADE, já qualificada nos autos da ação em epígrafe, vem, por sua             

advogada, requerer a adoção das medidas urgentes abaixo indicadas, em virtude da possível             

mora na análise da vacina CoronaVac pela Anvisa. 

1. No dia 8 de janeiro de 2021, o Instituto Butantan apresentou requerimento à Anvisa              

para uso emergencial da Vacina CoronaVac. Como é de conhecimento, o § 7º-A do art. 3º da                 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, prevê o prazo de 72h para análise do pedido de                   

autorização de uso emergencial de vacinas. Na mesma data, a Fiocruz apresentou            

requerimento à Agência para o uso emergencial da Vacina de Oxford/AstraZeneca.  1

2. No entanto, no dia 9 de janeiro, a Anvisa solicitou complementação de informações              

ao Instituto Butantan , ao passo que não fez qualquer exigência em relação ao pedido da               2

Fiocruz. Tal fato chamou a atenção do próprio Secretário de Saúde do Estado de São Paulo ,                3

na medida em que demonstra aparente condução desproporcional dos dois processos, que têm             

objetos e objetivos quase integralmente coincidentes: vacinar a população brasileira o quanto            

antes, para evitar mais mortes e efeitos deletérios desnecessários. 

3. Em verdade, é de se ressaltar, como já se procedeu exaustivamente na presente             

Arguição, que o Governo Federal vem demonstrando aparente predileção ideológica em           

1 Disponível em: 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/fiocruz-pede-anvisa-autorizacao-para-uso-da-vacina-de-
oxford>. Acesso em: 11/01/2021.  
2 Disponível em:   
<https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-diz-faltar-documentos-para-uso-emergencial-da-coronavac,7
0003576092>. Acesso em 11/1/2021. 
3 Disponível em:   
<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/09/exigencia-da-anvisa-com-butantan-cham
a-a-atencao-diz-secretario-de-sp.htm>. Acesso em 11/1/2021. 
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detrimento de decisões com embasamento científico, o que, per se, já demonstra a manifesta              

incompatibilidade com a tese firmada por essa Eg. Corte quando do julgamento da ADI-MC              

nº 6.421/DF. 

4. Nesse caso, a preferência ideológica parece caminhar no sentido de minar uma vacina             

potencialmente eficaz (CoronaVac) tão somente pelo fato de ter sua inteligência científica            

desenvolvida na China em parceria com o Governo de São Paulo, cujo mandatário é              

adversário político do Sr. Presidente da República. Como se houvesse espaço para jogos             

político-ideológicos no meio da guerra sanitária que vivemos. Com toda a certeza, todas as              

mais de 200.000 vítimas da Covid-19 no Brasil adorariam ter tido a chance de serem               

imunizadas com qualquer vacina eficaz e segura disponível, sem qualquer preconceito de            

ordem política ou de nacionalidade. E todas as vidas que infelizmente ainda serão perdidas,              

sobretudo pela atuação errática do Governo Federal, também fariam tudo ao seu alcance para              

serem imunizadas a tempo. 

5. O que se vê é que, aparentemente, o Sr. Presidente da República segue se utilizando de                

artifícios ardis e alheios ao Estado de Direito para minar as possibilidades de a população               

brasileira ser imunizada com maior brevidade. Antes, falava-se da não assinatura do            

compromisso de compras da CoronaVac; depois, tentou-se infirmar sua eficácia,          

aparentemente alta e comprovada; agora, na última fase do processo, parece se utilizar de              

travas burocráticas desnecessárias e não utilizadas para o imunizante similar para atrasar a             

aprovação pela Anvisa. Tudo isso para que a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan,             

fique em “segundo lugar”, numa descabida disputa política para que a “vacina de Bolsonaro”              

(a de Oxford) ganhe da “vacina de Dória”. Compromisso com a ciência parece, com a devida                

vênia, inexistir por parte do Governo Federal. 

6. Nessa linha, o que se pretende é que a Anvisa se utilize dos mesmos procedimentos               

internos para avaliar as vacinas de Oxford/AstraZeneca e a CoronaVac, na medida em que, ao               

que tudo indica, trata-se de dois imunizantes com eficácia e segurança devidamente            

comprovadas. Sabe-se que a Agência tem um órgão técnico qualificadíssimo, mas não é             

trivial a possibilidade de estar havendo ingerências políticas indevidas para preterir           

determinadas análises em detrimento de outras, sendo que ambas deveriam caminhar pari            
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passu. Ou seja, trata-se de medida que busca a mais estreita isonomia de tratamento, em nítido                

respeito ao princípio republicano da igualdade. 

7. Noutra esteira, verifica-se que lista prevista no art 3º, inciso VIII, alínea a, da Lei nº                

13.979 tem claro teor exemplificativo. Isso porque, se 189 dos 193 países existentes             

aprovassem uma vacina, mas não fossem os listados no citado rol, o Brasil optaria por deixar                

que seus nacionais morressem, mesmo com a possibilidade de uso emergencial de uma vacina              

comprovadamente viável. Esse entendimento ad absurdum claramente não pode subsidiar a           

análise a ser feita pela Anvisa. 

8. Por outro lado, como a lei estabelece um rol meramente exemplificativo, deve-se            

entender que é suficiente que a agência sanitária de outro país goze de prestígio e               

respeitabilidade internacional, para que o procedimento da lei seja imposto. Trata-se de            

decorrência do poder-dever da Anvisa de avaliar os pedidos a ela dirigidos e sobre eles               

decidir, conforme decidido por este Eg. STF na análise do RE 657718/MG, para a fixação da                

Tese nº 500 do ementário da repercussão geral desta Eg. Corte Suprema. 

9. Nesse sentido, é de se ver que, quando da apresentação do pedido pelo Instituto              

Butantan, a CoronaVac já tinha sido aprovada para uso emergencial na China - cuja agência é                

expressamente citada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - (aliás, lá a aprovação se                  

deu ainda em agosto de 2020) . No dia de hoje, a agência sanitária da Indonésia - um dos                  4

outros países que estava procedendo ao teste mais amplo de eficácia do imunizante -              

autorizou o uso emergencial da CoronaVac . 5

10. E, mesmo que assim não fosse, certo é que a adoção do procedimento de análise no                

prazo de 72 horas é medida que se impõe por força do quanto já decidido por este Eg.                  

Supremo Tribunal na ADPF 770. Naquela ocasião, restou consignado que se a Anvisa “não              

expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, [os Entes] poderão importar e              

4 Disponível em:   
<https://www.nasdaq.com/articles/sinovacs-coronavirus-vaccine-candidate-approved-for-emergency-use-in-chin
a-source-2020-0> e <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55212787>. Acesso em: 11/01/2021. 
5 Disponível em:   
<https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/01/11/indonesia-diz-que-coronavac-teve-653percent-de-efic
acia-em-testes-no-pais.ghtml>. Acesso em: 11/01/2021. 
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distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e            

liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e §               

7°-A, da Lei 13.979/2020”. 

11. Tais fatos relevantes indicam que a CoronaVac é, ao que consta, cientificamente            

segura e eficaz para a imunização da população mundial contra o Coronavírus. E, de acordo               

com os testes e inúmeros relatórios empreendidos e entregues pelo Instituto Butantan à             

Anvisa, todas as comprovações estão devidamente documentadas e podem ser cientificamente           

aferidas, razão por que não se deveria cogitar de empecilhos indevidos à aprovação do uso               

emergencial do imunizante no Brasil. 

12. Então, entende-se que mais essa dose de atuação errática do Governo Federal - dentre              

tantos outros exemplos durante o combate à pandemia - merece a intervenção imediata do              

Supremo Tribunal Federal na defesa do Povo Brasileiro, para que receba a mesma proteção              

que a população dos demais países já estão recebendo, não sendo privado de qualquer              

imunizante cientificamente viável por opções meramente político-partidárias de um ou outro           

Chefe de Governo. Não se deveria falar em política quando o que está à mesa é a ciência                  

mundial de ponta, que pode salvar a vida de milhares de cidadãos brasileiros. 

DOS PEDIDOS 

13. Diante do exposto, requer: 

A. que a lista do art 3º, inciso VIII, alínea a, da Lei nº 13.979, seja tida por meramente                  

exemplificativa, considerando-se suficiente que a agência sanitária de terceiro país não           

listado goze de suficiente prestígio e respeitabilidade internacional. 

B. que seja determinado que a Anvisa apresente contestação cabal e fundamentada ao            

deferimento do registro da vacina CoronaVac em 72h, findos os quais, in albis, seja              

concedido tacitamente o registro emergencial; 
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C. que, caso haja objeção manifestada pela Anvisa, sejam designados peritos, numa           

equipe multidisciplinar, para que emitam parecer sobre os fundamentos da decisão; 

D. que a Anvisa apresente o atual estágio procedimental do registro emergencial das            

Vacinas CoronaVac e CoviShield (Oxford/AstraZeneca), solicitadas, respectivamente,       

pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), demonstrando, de           

forma comparativa, a documentação solicitada e apresentada para os dois processos,           

para assegurar total transparência do procedimento.  

Termos em que pede deferimento. 

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. 

 

 

LADYANE SOUZA 
OAB/DF nº 59.078 

5 
 


