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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

URGENTE: DECISÕES JUDICIAIS QUE 
COMPROMETEM O PLANO NACIONAL DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19. 
. GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. 
INTERPRETAÇÃO QUE PODE LEVAR AO 
AFASTAMENTO DA ANÁLISE TÉCNICA PRÉVIA 
DA ANVISA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES QUE 
NÃO SÃO ADEQUADAS PARA O PROCESSO DE 
IMPORTAÇÃO DE VACINAS. RISCO SANITÁRIO 
GRAVE 
. GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. 
COMPROMETIMENTO DO PLANO NACIONAL 
DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19. VIOLAÇÃO DA EQUIDADE 
E UNIVERSALIDADE NO ACESSO À VACINA 
. GRAVE VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA E 
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO GRAVE À 
SEPARAÇÃO DE PODERES. FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER 
JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE SUPLANTA OPÇÃO 
LEGISLATIVA. DECISÃO QUE INVADE O 
MÉRITO ADMINISTRATIVO SEM RESPALDO 
TÉCNICO. INTERFERÊNCIA EM POLÍTICA 
PÚBLICA DE SAÚDE EM CONTEXTO 
PANDÊMICO. 
. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR DAS 
DECISÕES QUESTIONADAS. 10 (DEZ) OUTRAS 
DEMANDAS IDÊNTICAS SOMENTE NA 1ª 
REGIÃO.  

 

A UNIÃO, representada pela Procuradoria-Regional da União da 1ª Região, 

e a AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, 

representada pela Procuradoria-Geral Federal, vem, à presença de V. Excelência, com 

fundamento nos §§ 1ª e 4º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 15 da Lei n. 12.016/09, 

requerer a presente  
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SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 
(com pedido de antecipação de tutela) 

 

contra decisões liminares da e. 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

proferidas nos autos dos processos nº 1013221-18.2021.4.01.3400, 1013225-

55.2021.4.01.3400, 1014039.67.2021.4.01.3400, 1017058-81.2021.4.01.3400, 1016984-

27.2021.4.01.3400, 1016846-60.2021.4.01.3400, 1016943-60.2021.4.01.3400 e 

1015561-32.2021.4.01.3400, que declararam a inconstitucionalidade de dispositivos da 

Lei n.º 14.125/2021, autorizando a Associação Brasiliense das Agências de Turismo 

Receptivo, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (SINDPESP) e 

o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a 

importarem vacinas destinadas à imunização do novo coronavírus de seus substituídos e 

respectivos familiares, “sem a necessidade de realizar as doações coativas impostas no 

art. 2º da Lei 14.125/21 ora parcialmente declarado inconstitucional”. 

 

I – DO SUMÁRIO DOS FATOS 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DAS AGÊNCIAS DE TURISMO 

RECEPTIVO (autos nº 1013221-18.2021.4.01.3400), o SINDICATO DOS 

DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDPESP (autos nº 

1013225-55.2021.4.01.3400), o SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (autos nº 

1014039.67.2021.4.01.3400), o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

SINTRACOOP (autos nº 1017058- 81.2021.4.01.3400), a FEDERAÇÃO DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS – FETRAM (autos nº 1016984-27.2021.4.01.3400), o SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO 

E REGIÃO (autos nº 1016846-60.2021.4.01.3400), a OREGON ADMINISTRADORA 

DE SHOPPING CENTERS LTDA (autos nº 1016943-60.2021.4.01.3400) e o 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF (autos 

nº 1015561-32.2021.4.01.3400) propuseram ações contra a UNIÃO e a ANVISA, 
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objetivando a concessão de medida liminar com o intuito que fosse autorizada a 

imediata importação de vacinas destinadas ao combate do coronavírus já 

emergencialmente aprovadas perante agências sanitárias internacionais, sem a 

necessidade de se submeter ao processo regular de autorização e registro perante a 

ANVISA e sem a necessidade de cumprir a exigência introduzida pelo art. 2º, caput e 

§1º, da novel Lei 14.125/21. 

Diante do que restou postulado pelos autores nos referidos processos 

judiciais, o MM. Juiz da 21ª VF/DF proferiu decisão conjunta (ou seja, a mesma decisão 

para os oito processos judiciais) considerando que – segundo seu entendimento – 

haveria uma série de argumentos que atestariam a inconstitucionalidade de dispositivos 

da Lei n.º 14.125/2021, conforme a seguinte passagem: 
“[...] Ou seja, de fato, procede o argumento de que, em termos práticos, por via indireta, 
a Lei 14.125/21, ao invés de flexibilizar e permitir a participação da iniciativa privada, 
acabou “estatizando” completamente todo o processo de imunização da COVID-19 em 
solo brasileiro (contrariando até mesmo o art. 199 da CF/88, o qual é expresso em 
garantir que “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”). 
Afinal, mesmo legalmente “autorizadas” a importar tais vacinas, as organizações 
privadas passaram a ser obrigadas a doar INTEGRALMENTE tudo que conseguirem 
importar até que o Estado brasileiro conclua a “imunização dos grupos prioritários 
previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação” (que, na melhor das 
hipóteses, seguindo o atual ritmo, só deverá ocorrer daqui quase um ano). 
Apenas depois é que a sociedade civil passaria a ter o controle parcial (50%) sobre o 
destino das vacinais por ela adquiridas no futuro, concorrido e caro mercado 
internacional. 
À toda evidência, não precisa grande esforço para concluir que, no afã de construir uma 
solução positiva, que atendesse ao clamor da população brasileira, o legislador pátrio 
acabou maculando a Lei 14.125/21 (aprovada e publicada no tempo recorde de apenas 
SETE DIAS) com VÁRIAS INCONSTITUCIONALIDADES detalhadas na forma dos 
seguintes ITENS e SUBITENS: 

 

Após elencar vários tópicos para defender a inconstitucionalidade do art. 2º, 

caput (declaração parcial de inconstitucionalidade), e §1º (declaração total de 

inconstitucionalidade), do diploma legal em questão, o juízo de 1º grau decidiu nos 

seguintes termos: 
“[...] 5) DISPOSITIVO 
À VISTA DE TODO EXPOSTO, dentro de um juízo de prelibação, DEFIRO 
PARCIALMENTE A TUTELA requerida para: 
a) incidentalmente, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE  parcial do caput 
do art. 2º da Lei 14.125/21 [afastando a expressão “desde que sejam integralmente 
doadas ao Sistema Único de Saúde” (SUS)]  e total do seu §1º [“Após o término da 
imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão, 
atendidos os requisitos legais e sanitários, adquirir, distribuir e administrar vacinas, 
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desde que pelo menos 50% (cinquenta por cento) das doses sejam, obrigatoriamente, 
doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita]; 
b) RECONHECER que não há impedimento legal de a sociedade civil participar 
imediatamente do processo de imunização da população brasileira em relação à 
pandemia da COVID-19; 
c) AUTORIZAR que a parte autora deflagre, se assim desejar, a imediata importação de 
vacinas destinadas exclusivamente à imunização do novo coronavírus de seus 
substituídos e respectivos familiares (segundo as condicionantes abaixo elencadas), a 
ser realizada por intermédio de pessoa jurídica legalmente habilitada para tal ato junto à 
ANVISA (importação de fármacos), sem a necessidade de realizar as doações coativas 
impostas no art. 2º da Lei 14.125/21 ora parcialmente declarado inconstitucional. 
Da mesma forma, por razões reflexas, fica a parte autora ciente de que correrão por 
conta de sua exclusiva responsabilidade os riscos inerentes à escolha/eficácia das 
vacinas, ao seu armazenamento e transporte adequado e também à forma que elas serão 
distribuídas e aplicadas junto aos seus substituídos (o que deverá ser feito segundo as 
regras locais de vigilância sanitária e por profissionais habilitados). 
Incluindo, dentre as suas obrigações, a integral responsabilidade por eventual efeito 
adverso que tais vacinas possam gerar junto aos destinatários finais. 
Afinal, por razões lógicas, ao postular o uso de regra de exceção, a parte autora atrairá 
para si os potenciais efeitos adversos que dela possam surgir (falsificação, descuidos no 
transporte, armazenamento e aplicação das vacinas etc.). 
Igualmente, considerando os limites do seu objeto social, fica a parte autora também 
ciente de que não poderá efetuar atos de mercancia interna a terceiros das vacinas 
importadas, devendo a sua aplicação ficar restrita aos associados (e eventualmente a 
seus respectivos familiares), sob pena de incorrer em multa de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por unidade comercializada irregularmente. 
Para tanto, deverá: 
a) juntar aos autos, tão logo seja concluído o ato de fechamento da compra 
internacional, documentos comprovando os quantitativos e a lista nominal de todos os 
futuros beneficiados (será tolerado acréscimo e/ou alteração na ordem de até 15%); 
b) indicar o nome e comprovar que a importação se dará por meio de empresa 
legalmente registrada, para essa finalidade, junto à ANVISA; 
c) manter arquivado em sua posse o registro documental dos beneficiários (com a 
demonstração de vínculo com a parte autora) para que, havendo interesse das 
autoridades brasileiras, seja possível confirmar a lisura e a segurança do uso das vacinas 
a serem importadas (incluindo termo de anuência e aceitação de riscos a ser firmada 
pelos respectivos recebedores finais). 
Contudo, a proibição de venda acima não impede que a parte autora receba dos 
substituídos o valor proporcional dos custos das vacinais importadas (custo total 
dividido pelo número de vacinas importadas)”.   

 

A decisão acima – repita-se, proferida de forma idêntica nos processos nº 

1013221-18.2021.4.01.3400, 1013225-55.2021.4.01.3400, 1014039.67.2021.4.01.3400, 

1017058-81.2021.4.01.3400, 1016984-27.2021.4.01.3400, 1016846-60.2021.4.01.3400, 

1016943-60.2021.4.01.3400 e 1015561-32.2021.4.01.3400 –, padece de uma série de 

equívocos que acabam por colocar em risco a coletividade brasileira, causando grave 

risco de lesão à saúde coletiva e à ordem públicas, dado o comprometimento de 

política pública de vacinação contra a Covid-19 promovida pelo Poder Público, como 

será demonstrado. 



 
 
 

 

 
 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
  

 
SAS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Lotes 5/6, Edifício Multi Brasil Corporate 

CEP 70.070-030, Brasília/DF, Fone: (61) 2026-9267 
 

5 

 

II – DO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR PELO 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

 

O pedido de suspensão tem seu fundamento legal no art. 4º da Lei n.º 

8.437/92, in verbis: 
Art. 4° da Lei n.º 8.437/92. “Compete ao presidente do tribunal, ao 
qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em 
despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas 
contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do 
Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público 
interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante 
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas”. (grifo nosso) 

 

E, também, no art. 12, §1º, da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública): 

Art. 12 da LAP. “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 
§ 1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e 
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão 
fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no 
prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato”. 

 

Além disso, o Regimento Interno do TRF1, em seu art. 322, também 

justifica o cabimento do pedido de suspensão em hipótese como a verificada nos autos 

em epígrafe: 

Art. 322 do RITRF1. “Na ação civil pública, o presidente do Tribunal 
poderá suspender a execução de medida liminar (art. 12, § 1º, da Lei 
7.347/1985), o mesmo podendo ocorrer nas hipóteses de que tratam o 
art. 4º da Lei 8.437/1992 e o art. 1º da Lei 9.494/1997. Poderá, ainda, 
suspender a execução de sentenças nas hipóteses do § 1º do art. 4º da 
Lei 8.437/1992”. 

 

A doutrina e a jurisprudência anotam a excepcionalidade da medida, que 

possui natureza de contracautela e, portanto, deve ser concedida tão somente nas 

hipóteses em que, do imediato cumprimento da decisão, decorrer fundado risco de 

afronta a algum dos valores protegidos pelo art. 4º da Lei nº 8.437/92 ou pelo art. 15 da 

Lei n.º 12.016/2009 – ordem, saúde, segurança ou economia públicas. 



 
 
 

 

 
 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
  

 
SAS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Lotes 5/6, Edifício Multi Brasil Corporate 

CEP 70.070-030, Brasília/DF, Fone: (61) 2026-9267 
 

6 

No que tange aos pressupostos específicos do pedido de suspensão, 

destaque-se a presença da GRAVE LESÃO À SAÚDE PUBLICA E À ORDEM 

ADMINISTRATIVA, uma vez que a manutenção dos efeitos das liminares 

impugnadas (i) viola a separação funcional dos Poderes da República, considerando 

que se sobrepõe à deliberação do Congresso Nacional na edição da Lei n.º 

14.125/21, da mesma forma que interfere indevidamente na definição das políticas de 

vigilância sanitária, em prejuízo à competência conferida por lei ao Poder Executivo; 

(ii) proporciona interpretação que permite o afastamento da análise técnica prévia da 

ANVISA no tocante à aquisição direta de vacinas imunizantes de “covid-19” por 

particulares, impondo condições que não são adequadas para o processo de importação 

de vacinas; e (iii) compromete a eficácia do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19, promovendo verdadeira afronta à equidade e a 

universalidade no acesso à vacina. 

Não se pode deixar de destacar, ainda, o potencial efeito multiplicador das 

decisões questionadas, fundamento também válido para a concessão do pedido de 

suspensão ora formulado, haja vista a potencial proliferação de demandas idênticas à 

ação originária e, por conseguinte, a prolação de provimentos jurisdicionais semelhantes 

aos combatidos neste requerimento. 

 
III – DO JUÍZO MÍNIMO DE DELIBAÇÃO 

 

De acordo com o que têm decidido as Cortes Superiores, “a natureza 

excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a 

matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia púbicas” (STF, SS 4007/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 

É dizer, se faz necessária uma perfunctória análise do mérito no pedido de 

suspensão, nitidamente superficial e feita com o único objetivo de ponderar as eventuais 

chances da medida que se pretende suspender vir a prevalecer quando da análise das 

vias recursais interpostas. 

Assim, torna-se curial tecer algumas considerações, ainda que sucintas e 

objetivas, sobre (i) o âmbito de abrangência da decisão proferida por esta Douta 

Presidência do TRF1 na SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000 – que tinha suspendido 



 
 
 

 

 
 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
  

 
SAS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Lotes 5/6, Edifício Multi Brasil Corporate 

CEP 70.070-030, Brasília/DF, Fone: (61) 2026-9267 
 

7 

os efeitos de pronunciamentos jurisdicionais emanados pelo mesmo juízo a quo em 

casos idênticos ou, ao menos, similares – e o seu possível alcance à situação fática 

subjacente às decisões ora questionadas; (ii) os valores jurídicos abstratos que se valeu o 

MM. Magistrado de piso para proferir os provimentos jurisdicionais vergastados, em 

descompasso com o previsto no art. 20 da LINDB; (iii) o Programa Nacional de 

Imunização (PNI), o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19 e a eleição dos grupos prioritários. 

 

III.1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DAS DECISÕES OBJURGADAS COM O 

PANORAMA EXISTENTE À ÉPOCA DA SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000. 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA 

DOUTA PRESIDÊNCIA DO TRF1. AÇÕES ORIGINÁRIAS MANEJADAS 

COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Como já se destacou, o MM. Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Distrito Federal, em 04.03.2021 e 10.03.2021, proferiu decisões no bojo das Ações 

Ordinárias n.º 1007074-73.2021.4.01.3400 e 1011721-14.2021.4.01.3400, autorizando o 

Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transportes Privado Individual por Aplicativos 

no Distrito Federal e a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, 

respectivamente, a deflagrarem imediatamente a importação de vacinas destinadas 

exclusivamente à imunização do coronavírus de seus substituídos e respectivos 

familiares, permitindo que a análise administrativa acerca do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 16 da MP 1.026/21 (a ser feita pelo corpo técnico da 

ANVISA e cujo atendimento constituirá conditio sine qua non para a liberação dos 

produtos) fique postergada para o momento do desembaraço aduaneiro dos produtos, 

bem como dispensando as entidades de classe a obterem antecipadamente a autorização 

excepcional e temporária de importação junto à ANVISA, para todos os fins de 

regularidade sanitária da operação de importação e de deslocamento internacional. 

Inconformadas, a UNIÃO e a ANVISA apresentaram a SLAT n.º 1008586-

09.2021.4.01.0000 perante esta Douta Presidência do TRF1, em 11.03.2021, com base 

nos seguintes argumentos: 
a) GRAVE LESÃO À SAÚDE PUBLICA E À ORDEM 
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ADMINISTRATIVA, pois a manutenção dos efeitos das decisões liminares 
impugnadas (i) implicará uma incauta interferência do Judiciário na definição das 
políticas de vigilância sanitária, em prejuízo à competência conferida por lei ao Poder 
Executivo e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes; (ii) dará ensejo à prevalência 
dos interesses particulares dos Autores e seus filiados, em detrimento do interesse 
público e da comunidade nacional interessada na universalidade da disponibilização de 
vacinas seguras; (iii) implicará em um potencial não fazer fiscalizatório, em virtude da 
insegurança jurídica para atuação do ente regulador; (iv) acarretará riscos deletérios à 
população pela eventual aplicação de produtos de natureza não certificada pelo 
procedimento técnico prescrito pela Agência; (v) ao deixar de impor no comando 
judicial requisitos intrínsecos à importação de produtos sem registro na Anvisa, haverá 
incremento do risco sanitário; (vi) compromete a eficácia do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, promovendo verdadeira afronta à 
equidade e a universalidade no acesso à vacina; 
b) GRAVE LESÃO À SEGURANÇA E À ORDEM PÚBLICAS, eis que (i) há 
violação ao princípio da isonomia, uma vez que a decisão impõe requisitos mais 
flexíveis para entes privados, em detrimento daqueles impostos ao poder público para 
importação de vacinas sem registro no país; (ii) após ponderar todos os coeficientes 
envolvidos no cenário de caos vivenciado mundialmente em decorrência da pandemia 
causada pelo novo coronavírus, o Legislador não dispensou a entrada de produtos para 
combate à COVID de análise técnica prévia da Anvisa, ao passo que a dispensa por 
parte do Judiciário causa risco direto à saúde daqueles que por ventura sejam vacinados, 
pois a análise técnica vai muito além do “check list” proposto pela decisão impugnada. 
c) o POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR das decisões questionadas, 
fundamento válido para a concessão do pedido de suspensão à época formulado, haja 
vista a potencial proliferação de demandas idênticas e, por conseguinte, a prolação de 
provimentos jurisdicionais semelhantes aos combatidos naquele requerimento. 

 

Destaca-se, por oportuno, que, à época do pedido de suspensão de liminar 

– e, por conseguinte, da prolação da decisão na referida SLAT –, já estava em vigor 

a Lei n.º 14.125/2021, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos 

adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas 

por pessoas jurídicas de direito privado. Não à toa, o requerimento formulado pela 

UNIÃO e pela ANVISA assinala expressamente que o argumento acerca da grave lesão 

à saúde pública em razão do comprometimento do Plano Nacional de Operacionalização 

da Vacinação contra a COVID-19 não contrastava com as disposições do referido 

diploma legal, haja vista a previsão de doação integral das vacinas adquiridas pelas 

pessoas jurídicas de direito privado, a serem utilizadas no âmbito do PNI para a 

imunização dos grupos prioritários constantes no PNO1. 

Com base nisso, e, repita-se, considerando o contexto fático subjacente, no 

qual já se encontrava em vigor a Lei n.º 14.125/2021, o Exmo. Desembargador 

Presidente do TRF1 I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES deferiu o pedido de 

suspensão de liminar formulado pelos entes públicos federais, em decisão com a 
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seguinte fundamentação: 
“[...] Faz-se importante consignar, na espécie, no que diz respeito ao conceito de saúde 
pública, prevista no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991, que se apresenta como necessário 
destacar que, nos termos do art. 196, caput, da Constituição Federal, ‘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’.  
Extrai-se, assim, do excerto constitucional, em interpretação sistemática com o art. 6º, 
da Constituição Federal, que a saúde é direito social e dever do Estado. 
E, acerca da atuação do Poder Judiciário em processos que envolvam políticas sociais e 
econômicas voltadas para a garantia do direito social à saúde pública, merece realce, 
com a licença de entendimento outro, o decisum proferido no âmbito do egrégio 
Supremo Tribunal Federal, pelo eminente Ministro Dias Toffoli, em que se observou, 
acerca da tutela da saúde pública, que: 
‘(...) 
Ademais, a tutela ora atacada impôs ao Poder Público a tomada de uma série de 
providências, de índole administrativa, a serem implementadas em curto espaço de 
tempo e sob pena de multa, as quais dizem respeito à área de saúde pública, medidas 
essas que não podem ser isolada e unilateralmente impostas, notadamente em tempos 
de pandemia. 
Assim, parece claro que a execução dessas medidas poderá acarretar grave lesão à 
ordem público-administrativa e mesmo econômica no âmbito do estado do Piauí. 
Como tenho ressaltado, sempre que chamado a intervir em processos relacionados à 
pandemia causada pela disseminação do coronavírus, em função da gravidade da 
presente situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem 
comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem 
empreendidos no combate às drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos 
hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se 
aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento, 
notadamente em autos de ação que não se presta a tanto. 
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem 
merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se 
– promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito 
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução 
dessas medidas. 
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de 
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade 
que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de 
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os 
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
Ademais, a imposição de ordens da magnitude dessas, ora em análise, não pode ser 
feita de forma isolada, sem prévia apreciação de suas consequências para o orçamento 
público como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e 
que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas 
correntes básicas.  
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave 
risco de acarretar sérios danos à ordem pública, administrativa e econômica do estado 
requerente, fato a recomendar a suspensão de seus efeitos.  
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão 
proferida nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0711334-51.2019.8.18.0000, em 
trâmite no Tribunal de Justiça piauiense, até o respectivo trânsito em julgado’ (SL 
1321 MC / PI – PIAUÍ, MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR, 
Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI 

 
1 Fls. 34/39 da inicial daquela SLAT. 
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Julgamento: 29/04/2020, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 
11/05/2020 PUBLIC 12/05/2020) 
 
Não fosse apenas isso, apresenta-se, data venia, como necessário destacar, acerca do 
conceito de ordem pública administrativa, excerto do voto condutor do acórdão, 
proferido no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, pelo eminente Ministro 
Sepúlveda Pertence, na SS 846-AgR/DF, no qual Sua Excelência observou que: 
‘33. Como é sabido, deve-se ao em. Ministro Néri da Silveira, ao tempo em que 
Presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos, a construção - que fez escola - do 
risco à ordem administrativa, contido na alusão legal à ordem pública, como motivo da 
suspensão de segurança.  
34. É preciso convir, no entanto, que - ao contrário da saúde, da segurança, da 
economia e da ordem pública material, que comportam significação juridicamente 
neutra -, o conceito de ordem pública administrativa está inextrincavelmente vinculado 
à verificação, ao menos, da aparente legalidade da postura da Administração que a 
decisão a suspender põe em risco. 
35. Recordem-se, a propósito, em uma de suas decisões pioneiras a respeito, as 
palavras do Ministro Néri da Silveira - TFR, SS 5.265, DJ 7.12.79:  
‘...Quando na Lei nº 4348/1964, art. 4º, se faz menção a ameaça de lesão à ordem, 
tenho entendido que não se compreende, aí, apenas, a ordem pública, enquanto esta se 
dimensiona em termos de segurança interna, porque explicitamente de lesão à 
segurança, por igual, cogita o art. 4º da Lei nº 4348/1964. Se a liminar pode constituir 
ameaça de grave lesão à ordem estabelecida para a ação da Administração Pública, 
por força da lei, nas suas múltiplas manifestações, cabe ser suspensa sua eficácia pelo 
Presidente do Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz decidir contra a lei. Se esta prevê 
determinada forma para a prática do ato administrativo, não há o juiz, contra a 
disposição normativa, de coarctar a ação do Poder Executivo, sem causa legítima. 
Fazendo-o, atenta contra a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração". 
36. ‘Ordem Administrativa’ é, assim, não a que pretenda impor a vontade da 
autoridade pública, mas, unicamente, ‘a ordem estabelecida, em lei, para os atos da 
Administração’. (realce em negrito acrescido). 
 
Vale destacar, ainda, que, na Suspensão de Segurança 4.405-SP (TFR), o Ministro Neri 
da Silveira deixou consignado que: 
‘(...) no juízo de ordem pública está compreendida, também, a ordem administrativa em 
geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras 
públicas, o devido exercício das funções da administração, pelas autoridades 
constituídas’ (TFR, SS 4.405, DJU 7.12.1979, in VENTURI, Elton. Suspensão de 
liminares e sentenças contrárias ao poder público. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 
207 - realce em negrito acrescido). 
 
Em juízo de cognição sumária, inerente ao atual momento processual, verifica-se, 
concessa venia, a existência de potencial risco de grave lesão à ordem pública, na 
perspectiva da ordem administrativa, diante da circunstância de, no caso, vislumbrar-se 
a possibilidade de as r. decisões questionadas haverem, em resumo, violado o princípio 
da separação funcional dos poderes (art. 2º, da Constituição Federal de 1988), na 
medida em que, com a licença de ótica distinta, na forma do que indicado na petição 
inicial, o MM. Juízo Federal de origem ‘(...) Afastou a análise técnica sobre as 
especificidades de vacina não registrada no país. Em outras palavras, os provimentos 
jurisdicionais impediram qualquer deliberação administrativa da ANVISA acerca da 
importação de vacina, uma vez não só reposicionou a decisão administrativa para o 
momento do despacho aduaneiro, como também desconsiderou a análise técnica 
mínima sobre a qualidade, eficácia e segurança do produto a ser importado, com 
possibilidades de pedidos de diligências caso necessário’ (ID 103236528, Pág. 41, fl. 
43 dos autos digitais - grifei). 
Merece realce, ainda, no que concerne à sustentada violação da ordem pública, sob o 
viés da ordem administrativa, o asseverado pela ora requerente, no sentido, em síntese, 
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de que ‘A decisão que impede a análise prévia da ANVISA para decidir se autoriza a 
importação de vacina Covid-19 não registradas no país representa uma intervenção 
judicial radical e antecipada (proibição prévia), que teve o único objetivo de impedir o 
regular exercício das atividades constitucional e legalmente definidas como de 
atribuição da Agência Reguladora’ (ID 103236528, Pág. 42, fl. 44 dos autos digitais - 
grifei). 
No caso, com a licença de ótica distinta, ao dispensar as partes autoras das ações de 
origem, nos termos dos itens “b” e “c” dos dispositivos das questionadas decisões, ‘(...) 
da obrigação de obter antecipadamente a AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL E 
TEMPORÁRIA DE IMPORTAÇÃO junto à ANVISA (...)’ (ID’s 464822945 e 472210457 
– Autos de origem: 1007074- 73.2021.4.01.3400 e 1011721-14.2021.4.01.3400), sem 
que fosse identificada, na hipótese, com a segurança que o caso requer e que, para tanto, 
se faz necessária, a ocorrência de ilegalidade, desvio de finalidade ou demora na análise 
do pedido de autorização de importação de vacinas por parte da ANVISA, o MM. Juízo 
Federal de origem acabou, permissa venia, interferindo no próprio exercício das funções 
típicas da Agência Reguladora (ANVISA). 
Faz-se necessário mencionar, ainda, que é de se reconhecer, na espécie, data venia, a 
existência de ofensa à ordem pública, na perspectiva da ordem administrativa, na 
hipótese em que o Poder Judiciário interfere nos critérios de conveniência e 
oportunidade do ato administrativo, substituindo-se ao administrador público. 
A propósito, merece realce o precedente jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal 
de Justiça, cuja ementa vai a seguir transcrita e que, concessa venia, vislumbro como 
aplicável ao caso presente:  
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GRAVE 
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO LIMINAR. AMPLIAÇÃO 
DO ROL DE BENEFICIÁRIOS NÃO PREVISTOS EM MEDIDA PROVISÓRIA. 
CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. INGERÊNCIA INDEVIDA NA 
ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. 
1. A suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é 
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
2. Comprovada a grave lesão à ordem e à economia públicas provocada por decisão 
liminar que interfere na gestão, na organização e no custeio de políticas públicas, 
invadindo a competência do Poder Executivo, é manifesto o interesse público em 
suspendê-la. 
3. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS 2.714/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2020, DJe 13/08/2020 - realcei) 
 
Não se apresenta, assim, com a licença de posicionamento diverso, como juridicamente 
admissível ao Poder Judiciário que, como regra geral, ao exercitar o controle 
jurisdicional das políticas públicas, possa interferir, decisivamente, na sua formulação, 
execução e/ou gestão, quando inexistentes seguros elementos de convicção aptos a 
configurar a ilegalidade ou inconstitucionalidade – inclusive por omissão - na atuação 
do Poder Executivo. 
Por isso, não havendo suficientes e seguros elementos de convicção que demonstrem, 
com segurança, a ilegalidade ou a inconstitucionalidade do(s) ato(s) administrativo(s) 
impugnado(s), prevalece, nessa hipótese, a presunção de legitimidade que se opera em 
relação aos atos praticados pelo administrador, sobretudo em cenário de pandemia, de 
modo a se respeitar, na espécie, em última análise, o espaço de discricionariedade da 
Administração Pública. 
Por outro lado, as decisões impugnadas apresentam, também, permissa venia, 
potencialidade para causar grave lesão à saúde pública, na medida em que, pedindo-se 
novamente licença a ótica distinta, e na forma do que indicado, em resumo, na petição 
inicial, as questionadas decisões ‘(...) geram graves danos à saúde pública ao: (i) 
comprometer o objetivo primário do PNO de concentrar todos os esforços para a 
imunização de todas as pessoas inseridas no grupo prioritário; (ii) violar a equidade e 
a universalidade no acesso à vacina; (iii) prejudicar a coordenação do PNO, uma vez 
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que não será possível que os órgãos competentes acompanhem e fiscalizem o processo 
de vacinação a ser levado a efeito pelo sindicato; (iv) comprometer a credibilidade do 
Programa Nacional de Imunização(...)’ (ID 103236528, Págs. 38/39, fls. 40/41 dos 
autos digitais). 
Impende salientar, além disso, em juízo mínimo de delibação a respeito da matéria de 
fundo, que, a teor do alegado na inicial, ‘(...) enquanto não vier regulamentação 
específica sobre a aquisição de imunizante pelo setor privado que o distinga ou 
especifique requisitos distintos para aquisição de vacinas, deve o setor cumprir os 
regramentos gerais aplicáveis à matéria, no caso, os requisitos para importação e 
distribuição de vacinas contra a Covid-19 dispostos na Lei nº 13.979/2020 e MP nº 
1.026/2021 já extensivamente alhures declinados, que requerem a autorização prévia 
da Anvisa para análise mínima da segurança, eficácia e qualidade do imunizante’ (ID 
103236528, Pág. 27, fl. 29 dos autos digitais) 
(...) 
Finalmente, encontra-se presente, na espécie, data venia, o periculum in mora, 
considerando o asseverado na petição inicial, no sentido de que: 
‘(...) inúmeras entidades de classe estão se valendo do foro universal da Justiça 
Federal do Distrito Federal e de eventual “abertura” dada pelo juízo de piso – o qual 
vem sendo reputado como prevento para o julgamento de demandas similares – para 
ajuizar ações idênticas àquelas que ocasionaram as decisões questionadas, de sorte a 
obterem autorização judicial para a aquisição de vacinas para seus filiados e parentes. 
Acaso essa tendência venha a se concretizar, em pouco tempo será possível observar 
um quantitativo desenfreado de decisões liminares autorizando um sem número de 
segmentos da sociedade civil a adquirirem vacinas para imunização de seus 
integrantes, o que certamente ocasionará um caos na política pública de vacinação 
organizada pelo ente federal‘ (ID 103236528, Pág. 48, fl. 50 dos autos digitais). 
 
Diante disso, defiro o postulado pela UNIÃO, na forma requerida na inicial”. 
 

Nada obstante, o MM. Magistrado de piso, desconsiderando os 

substanciosos argumentos invocados pela Douta Presidência do TRF1, proferiu as 

decisões objurgadas, por meio das quais se deu uma nova roupagem ao entendimento 

perfilhado anteriormente pelo juízo de 1º grau, com o intuito de “driblar” o 

pronunciamento jurisdicional do Exmo. Desembargador Presidente desta Corte 

Regional na SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000. 

Ora, ao apontar supostas inconstitucionalidades que maculariam a Lei n.º 

14.125/2021 – “tentativa de usurpação inconstitucional de propriedade privada sem a 

observância das exigências estabelecidas na Constituição Federal”, 

“inconstitucionalidade decorrente da violação do princípio que veda o retrocesso na 

proteção dos direitos fundamentais”, “inconstitucionalidade decorrente da violação do 

princípio da isonomia” e “inconstitucionalidade decorrente da violação do princípio que 

veda a proteção deficiente e insuficiente dos direitos fundamentais” –, o juízo a quo 

apenas “ressuscitou” as decisões proferidas nos Processos n.º 1007074-

73.2021.4.01.3400 e 1011721-14.2021.4.01.3400 (suspensas na SLAT n.º 1008586-
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09.2021.4.01.0000), na parte em que autorizavam que as entidades de classe 

autoras importassem imediatamente vacinas destinadas à imunização do 

coronavírus para seus associados e respectivos familiares. 

Todavia, em virtude de interpretação equivocada da decisão proferida na 

SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000, o MM. Magistrado de piso afastou, com ressalva 

do seu entendimento pessoal, “ao menos neste juízo de prelibação”, o afastamento do 

controle sanitário prévio da ANVISA, por entender que “nos autos da SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA nº 1008586-09.2021.4.01.0000, o Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região decidiu, em síntese, que a alteração do momento de análise 

sanitária pela ANVISA poderia inviabilizar aquela atividade técnica e, com isso, 

colocar em risco a saúde pública”. 

Ocorre que, como já enfatizado anteriormente, a decisão proferida na SLAT 

n.º 1008586-09.2021.4.01.0000 NÃO se limitou ao enfoque supramencionado. 

Além da violação à separação funcional dos Poderes, dada a ingerência 

indevida do Poder Judiciário em política pública tão relevante no momento atual2, o 

provimento jurisdicional da Douta Presidência do TRF1 acolheu 2 (dois) outros 

argumentos novamente ignorados pelo juízo de 1ª instância, quais sejam, o 

comprometimento à eficácia do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19, promovendo verdadeira afronta à equidade e a universalidade no 

acesso à vacina, e o efeito multiplicador das decisões questionadas, haja vista a 

potencial proliferação de demandas idênticas e, por conseguinte, a prolação de 

provimentos jurisdicionais semelhantes aos combatidos. 

Pela sua importância, pede-se vênia para destacar o seguinte excerto do 

decisum que confirma o quanto afirmado: 
“(...) Por outro lado, as decisões impugnadas apresentam, também, permissa venia, 
potencialidade para causar grave lesão à saúde pública, na medida em que, pedindo-se 

 
2 O seguinte excerto da decisão proferida nos autos da SL 1321 MC/PI, pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, 
no exercício da Presidência do STF, replicada na decisão proferida pelo Exmo. Desembargador 
presidente do TRF1, reflete perfeitamente o óbice constitucional e legal imposto: 
“(...) Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos 
hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores 
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento, notadamente em autos de ação que 
não se presta a tanto. 
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção 
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das 
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, 
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas”. 
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novamente licença a ótica distinta, e na forma do que indicado, em resumo, na petição 
inicial, as questionadas decisões ‘(...) geram graves danos à saúde pública ao: (i) 
comprometer o objetivo primário do PNO de concentrar todos os esforços para a 
imunização de todas as pessoas inseridas no grupo prioritário; (ii) violar a equidade e 
a universalidade no acesso à vacina; (iii) prejudicar a coordenação do PNO, uma vez 
que não será possível que os órgãos competentes acompanhem e fiscalizem o processo 
de vacinação a ser levado a efeito pelo sindicato; (iv) comprometer a credibilidade do 
Programa Nacional de Imunização(...)’ (ID 103236528, Págs. 38/39, fls. 40/41 dos 
autos digitais). 
(...) 
Finalmente, encontra-se presente, na espécie, data venia, o periculum in mora, 
considerando o asseverado na petição inicial, no sentido de que: 
‘(...) inúmeras entidades de classe estão se valendo do foro universal da Justiça 
Federal do Distrito Federal e de eventual “abertura” dada pelo juízo de piso – o qual 
vem sendo reputado como prevento para o julgamento de demandas similares – para 
ajuizar ações idênticas àquelas que ocasionaram as decisões questionadas, de sorte a 
obterem autorização judicial para a aquisição de vacinas para seus filiados e parentes. 
Acaso essa tendência venha a se concretizar, em pouco tempo será possível observar 
um quantitativo desenfreado de decisões liminares autorizando um sem número de 
segmentos da sociedade civil a adquirirem vacinas para imunização de seus 
integrantes, o que certamente ocasionará um caos na política pública de vacinação 
organizada pelo ente federal‘ (ID 103236528, Pág. 48, fl. 50 dos autos digitais)”. 

 

E nem se diga que o contexto fático subjacente é distinto daquele existente à 

época da prolação da decisão na SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000, pois, repita-se, 

a Lei n.º 14.125/21 não só já vigia como foi explicitamente levada em consideração pela 

UNIÃO e pela ANVISA no pedido de suspensão de liminares anteriormente formulado. 

Vê-se, pois, que as ações ordinárias cujas decisões ora se questiona serviram 

como simulacro de ações diretas de inconstitucionalidade, sem que o juízo de 1º grau 

tivesse competência constitucional para declarar, de forma principal, a invalidade da lei, 

e a despeito da ilegitimidade ativa dos demandantes para obterem tal providência 

perante o Supremo Tribunal Federal (vide art. 103, CRFB/88). 

A utilização da técnica de declaração de inconstitucionalidade 

incidenter tantum, concessa venia, apenas camuflou a ressureição das decisões 

proferidas nos Processos n.º 1007074-73.2021.4.01.3400 e 1011721-

14.2021.4.01.3400 (suspensas na SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000), na parte em 

que autorizavam que as entidades de classe autoras importassem imediatamente 

vacinas destinadas à imunização do coronavírus para seus associados e respectivos 

familiares. 

A compreensão ora exposta é bem exemplificada ao analisarmos o Processo 

n.º 1013225-55.2021.4.01.3400, no qual, em nenhum momento, a parte autora 
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(SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO) 

alega a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n.º 14.125/21. Sem embargo disso, 

o juízo originário entendeu por bem afastar o óbice legal ao seu entendimento pessoal e, 

assim, revestir a sua decisão de novos contornos supostamente capazes de diferenciá-la 

dos provimentos jurisdicionais suspensos na SLAT n.º 1008586-09.2021.4.01.0000. 

Nesse sentido, vale mencionar o seguinte trecho de decisão proferida pelo 

Ministro Alexandre de Moraes no bojo da Reclamação n.º 29.478: 
“(...) Não importa, dessa forma, se o pedido de declaração de inconstitucionalidade 
consta como principal ou, disfarçadamente, incidenter tantum, pois o objeto principal da 
referida ação popular pretende retirar do ordenamento jurídico o ato impugnado com 
efeitos erga omnes, sendo, inclusive, idêntico ao objeto de questionamento na ADI 
5.884, recentemente, ajuizada nesta CORTE. 
Patente, portanto, conforme já pacificado por esta CORTE, a ocorrência de usurpação 
de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, definida no artigo 102, I, “a” 
da Constituição Federal, (Rcl 2.353, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma; Rcl 
1.503, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno; Rcl 2.224, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno; Rcl 
434, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno) (...)”. Grifei”. 
STF. Rcl 29478, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 
02/02/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07/02/2018 
PUBLIC 08/02/2018. 

 

E não é só! O juízo a quo desconsiderou completamente o disposto no art. 

20 da LINDB, que veda a invocação de valores jurídicos abstratos – tais como a 

“vedação ao retrocesso” e “violação à isonomia” sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão. 

Em linha com esse entendimento, colaciona-se ementa de julgado do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reflete a jurisprudência do referido 

Tribunal: 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. 
PRETENDIDA PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
PORTARIA MF Nº 12/2012. CALAMIDADE PÚBLICA (DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 06/2020). PANDEMIA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
MORATÓRIA: DEPENDE DE LEI (ART. 97 C.C. Art. 151, I, AMBOS DO CTN) E 
REFERE-SE A CRÉDITOS FISCAIS JÁ CONSTITUÍDOS (ART. 154 DO CTN). 
CONCESSÃO OU EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL: NÃO É DA ALÇADA DO 
JUDICIÁRIO, SOB PENA DE ATIVISMO JUDICIAL INFRINGENTE DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES ABRIGADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS E 
IMPERTINENTES: IMPOSIÇÃO DE MULTA COM ESPEQUE NO ART. 1.026, § 
2º, do CPC. INEXISTÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO 
IMPROVIDO. [...] 2. O Juiz não é eleito. Não é representante popular e por isso não 
pode atravessar as políticas públicas, a não ser em situações que envolvam direitos da 
pessoa humana. O magistrado que concede a moratória individual rompe a regra de 
capacidade acima indicada, ofendendo o art. 2º da CF, e culmina por quebrar a isonomia 
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entre os contribuintes, insultando mais uma vez a Constituição Federal. [...] 5. O Juiz 
deve ter em mente o art. 20 da LINDB ("nas esferas administrativa, controladora e 
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da decisão") - que parece estar sendo lido por 
poucos - de modo que conceder moratória individual, até sem maior atenção ao caso 
específico de empresas que continuam sendo muito bem sucedidas em tempos de crise, 
pode ter consequências trágicas para a execução dos infinitos serviços que a lei comete 
ao Poder Executivo, dentre eles o próprio combate contra a pandemia do modo como a 
doença exija seja feito, o que caracterizaria um efeito perverso e um círculo viciado: por 
conta da pandemia não se recolhem tributos e não sendo pagos os tributos não há 
recursos adequados para se lutar contra a pandemia. [...] 
TRF3. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ApelRemNec 5007358-
41.2020.4.03.6100, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI 
SALVO, 6ª Turma, Intimação via sistema DATA: 09/03/2021  

 

Diante do exposto, e realçando que a técnica de declaração de 

inconstitucionalidade incidenter tantum invocada pelo MM. Magistrado de piso 

constituiu via transversa à utilização de ação de controle concentrado de 

constitucionalidade pelos demandantes das ações originárias, com o intuito de se 

distanciar do óbice imposto pela Presidência do TRF1 na SLAT n.º 1008586-

09.2021.4.01.0000, não é possível admitir a subsistência dos provimentos jurisdicionais 

guerreados. 

 

III.2 – DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI n.º 14.125/2021 

 

Conforme já mencionado, o MM. Juízo da 21ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, caput 

(declaração parcial de inconstitucionalidade), e §1º (declaração total de 

inconstitucionalidade), da Lei n.º 14.125/2021. 

Para chegar a tal raciocínio, o magistrado de primeiro grau entendeu que a 

Lei nº 14.125/2021 estaria a estabelecer uma espécie de “usurpação inconstitucional de 

propriedade privada sem a observância das exigências estabelecidas na constituição 

federal”, considerando (na sua ótica): 1) não ser hipótese válida de confisco; 2) não ser 

hipótese válida de instituição de um novo tributo; 3) não ser de hipótese válida de 

expropriação (desapropriação); 4) não ser hipótese válida de requisição administrativa; 

5) não ser de hipótese válida de doação voluntária; e que 6) haveria violação do 

princípio que veda o retrocesso na proteção dos direitos fundamentais. 

Pelo que se percebe, toda a linha de argumentação desenvolvida na decisão 
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comum proferida em todos os processos relacionados se pauta na pressuposição de que 

a lei violaria a propriedade. Com efeito, o magistrado de primeiro grau partiu do 

pressuposto de que as expressões utilizadas no caput do art. 2º, ao estabelecerem a 

“doação” ao Sistema Único de Saúde (SUS), estaria a ocorrer uma forma não prevista 

na Constituição da República de limitação ao direito de propriedade. 

Vejamos, primeiramente, os dispositivos impugnados na decisão: 
“Art. 2º Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra 
a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização 
excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário 
concedidos pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). 

§ 1º Após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito 
privado poderão, atendidos os requisitos legais e sanitários, adquirir, distribuir e 
administrar vacinas, desde que pelo menos 50% (cinquenta por cento) das doses sejam, 
obrigatoriamente, doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita”. 

 

Conforme se percebe, a lei autoriza a aquisição de vacinas contra a Covid-

19 pelas pessoas jurídicas de direito privado. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. A 

razão fundamental para que exista essa possibilidade se dessume do cenário nacional: a 

importação de vacinas somente ocorreria pela União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, considerando especialmente a interpretação feita pelo Supremo Tribunal 

Federal em relação ao art. 21, XVIII, e art. 198, ambos da Constituição, e arts. 16, III, 

“a”, e parágrafo único, da Lei n.º 8.080/1990, bem como a Lei nº 6.259/1975, no âmbito 

da ADPF/770: 
“[...] 
Não obstante constitua incumbência do Ministério da Saúde coordenar o PNI e definir 
as vacinas integrantes do calendário nacional de imunizações, tal atribuição não exclui a 
competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para adaptá-los às 
peculiaridades locais, no típico exercício da competência comum de que dispõem para 
“cuidar da saúde e assistência pública” (art. 23, II, da CF). 
Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a 
inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme 
e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à 
pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a 
possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o 
enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou 
omissões do governo central . 
Com efeito, ao analisar a ADI 6.341-MC-Ref/DF, Redator para o acórdão o Ministro 
Edson Fachin, esta Suprema Corte assentou que os entes federados possuem 
competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas 
necessárias ao combate da pandemia. O Plenário do STF também decidiu, na ADPF 
672-MC-Ref/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que o exercício da 
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competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, a qual 
deu ensejo à elaboração da Lei 13.979/2020, não restringiu a competência própria dos 
demais entes da Federação para implementarem ações no campo da saúde. 
Nesse sentido, conforme asseverei ao analisar a ADI 6.362/DF, de minha relatoria, o 
federalismo cooperativo, antes mencionado, longe de ser mera peça retórica, exige que 
os entes federativos se apoiem mutuamente, deixando de lado eventuais divergências 
ideológicas ou partidárias dos respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise 
sanitária e econômica decorrente da calamidade pública causada pelo novo coronavírus. 
Bem por isso, os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-
19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas 
necessárias para o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento 
incontido da doença. 
Assim, considerado o arcabouço constitucional acima descrito, e tendo em conta a 
jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, é possível concluir que a defesa 
da saúde incumbe não apenas à União, mas também a qualquer das unidades 
federadas, seja por meio da edição de normas legais, respeitadas as suas competências, 
seja mediante a realização de ações administrativas, sem que, como regra, dependam da 
autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes, 
apenas, consultar o interesse público que têm a obrigação de preservar. 
Em outros termos, a Constituição outorgou a todos os entes federados a 
competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer 
medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das 
pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a 
disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de 
imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela 
Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo.  
STF. ADPF 770 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 
julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 
PUBLIC 10-03-2021” 

 

Portanto, pelo que restou claro no entendimento do STF (inclusive citado 

pelo magistrado de primeiro grau), a aquisição de vacinas poderia ocorrer nos critérios e 

condições estabelecidos na ADPF n.º 770 não somente pela União, mas pelos demais 

entes públicos da organização política-administrativa do Brasil, considerando o 

contexto de todos eles estarem inseridos no âmbito do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI). A ratio da decisão do STF se pauta essencialmente neste cenário: 

permitir a população brasileira a imunização dentro do PNI, considerando a 

atuação cooperativa de todos os entes federados. 

 Nessa mesma ordem de ideias, a Lei n.º 14.125/2021 permitiu que 

entidades de natureza privada excepcionalmente também participassem 

colaborativamente do Programa Nacional de Imunizações, sendo esse o fundamento 

pelo qual a aquisição de vacinas contra a Covid-19 se tornou permitida. Frise-se: antes 

referida hipótese não era permissível, considerando que a aquisição de vacinas ocorria 

somente pelas pessoas políticas. O atual cenário conferido pela Lei nº 14.125/2021 

autoriza que entidades privadas possam adquirir vacinas contra a Covid-19 como 
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uma forma de auxiliar os entes estatais na imunização a nível nacional, revelando 

uma necessidade lógica de se obedecer ao Programa Nacional de Imunizações. 

Deve-se ter em mente que a expressão “doação” utilizada pela Lei 

14.125/2021 não foi empregada no sentido técnico da legislação civil (conforme 

interpretado pelo magistrado), mas sim que, considerando o cenário de escassez de 

vacinas para o combate à pandemia, há a necessidade de que as que forem 

adquiridas por entidades privadas sejam empregadas na imunização dos grupos 

prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19. Trata-se, portanto, de uma medida que permite atuação colaborativa 

da iniciativa privada com o Estado, onde a autorização legal para aquisição de vacinas 

somente se perfaz possível se inserta dentro no Plano Nacional de Operacionalização, 

de modo que não haja desorganização no planejamento feito com todos os entes da 

federação. 

O acerto do Congresso Nacional se revela presente e merece destaque, pois, 

ao ponderar o interesse de entidades privadas com a escassez de vacinas disponíveis no 

mercado, permitiu a aquisição por aquelas sem comprometer o planejamento da União, 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal, de modo que não haja justamente o que o 

magistrado de primeiro grau denominou de “fura fila” ou “quebrar ordem de 

preferência”. 

Em síntese: a opção legislativa se pautou na ponderação dos interesses 

da iniciativa privada na aquisição das vacinas ao mesmo tempo em que manteve 

incólume a iniciativa estatal de vacinação dos grupos prioritários. Trata-se, assim, 

de uma medida maximizadora dos direitos fundamentais da sociedade brasileira 

para o combate à pandemia, com o mínimo de sacrifício aos direitos e interesses de 

entidades privadas, pois permite a aquisição de forma diferida e condicional em 

obediência ao Plano Nacional de Operacionalização. 

Portanto, não se trata verdadeiramente de alijamento ou limitação ao direito 

de propriedade, conforme erroneamente interpretou o magistrado, mas sim de 

autorização para aquisição das vacinas de acordo com o Programa Nacional de 

Imunizações, e, considerando o cenário atual, que seja garantida a imunização dos 

grupos prioritários. Assim, superado o pressuposto que norteia a argumentação do 

magistrado de primeiro grau, não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade da 
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Lei nº 14.125/2021. 

 

III.3 – DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) E A 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ELABORAR OS PLANOS DE 

VACINAÇÃO 

 

O Programa Nacional de Imunizações é previsto na Lei n.º 6.259/73, 

e surgiu após a campanha de erradicação da varíola, em 1972, decorrente da 

necessidade de uma campanha nacional de prevenção de doenças. Três anos depois da 

edição da lei, foi editado o respectivo decreto regulamentador – o Decreto n.º 

78.231/76. 

Trata-se de um programa consolidado e bastante elogiado pelos técnicos no 

assunto3: 
"A abrangência e desempenho do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é 
comparável ao de países desenvolvidos. Sua complexidade é crescente, pois, em pouco 
tempo, introduziu numerosas vacinas no calendário de rotina, incluiu vacinas 
combinadas e ampliou a oferta das vacinas já fornecidas, até recentemente, para grupos 
populacionais não contemplados pelo programa."4  
"O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 - antes mesmo da 
criação, em 1988, do Sistema Único de Saúde (SUS) -, foi determinante para o controle 
bem-sucedido das doenças imunopreveníveis no Brasil. Sua atuação contribuiu 
sobremaneira para melhorias importantes na situação de saúde da população brasileira. 
São exemplos: a erradicação da varíola; a eliminação da poliomielite e da febre amarela 
urbana, da circulação do vírus do sarampo (2016) e da rubéola (2015); assim como a 
redução da incidência da difteria, da coqueluche, da meningite causada por H. 
influenzae tipo B, do tétano, da tuberculose em menores de 15 anos de idade, e, mais 
recentemente, das meningites e pneumonias.1 A redução da incidência e da mortalidade 
por doenças imunopreveníveis, especialmente nos primeiros anos de vida, teve notáveis 
reflexos no aumento da esperança de vida e na redução de hospitalizações."5  

 

Pela sua importância, pede-se vênia para destacar um breve histórico do 

PNI: 
"O sucesso da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) fortaleceu, dentro do MS, 
uma corrente que defendia maiores investimentos no controle de doenças infecciosas 
preveníveis por imunização. 6 Algumas iniciativas importantes ocorridas no período, 

 
3 No site oficial do programa (https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/), é possível verificar 
que o calendário de vacinação é amplo, atingindo toda a população. 
4 ATO, Ana Paula Sayuri. Programa Nacional de Imunização: Sistema Informatizado como opção a 
novos desafios. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v49/pt_0034-8910-rsp-S0034-
89102015049005925.pdf 
5 DOMINGUES, Carla Magda Allan Santo, et. all. Vacina Brasil e estratégias de formação e 
desenvolvimento em imunizações. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/ress/2019.v28n2/e20190223#. 
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que se estende de 1973 a 1980, permitem perceber a construção de uma base técnica, 
política e institucional que apenas nas décadas seguintes iria consolidar-se como 
importante ferramenta do Estado no controle efetivo de algumas doenças na nosologia 
prevalente no país. 
A conclusão do programa de erradicação da varíola no Brasil, com a certificação pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1973, foi um marco fundamental nessa 
trajetória. A CEV, que dispunha de estrutura executiva autônoma diretamente 
subordinada ao Ministro da Saúde, mobilizou grandes esforços nacionais no 
desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, apoiou a produção e o controle 
de qualidade da vacina antivariólica, introduziu a aplicação dos então recentes conceitos 
de vigilância epidemiológica e estabeleceu mecanismos de avaliação do programa. 
(...) 
Em síntese, os primeiros anos da década de 1970 marcaram um conjunto de iniciativas 
voltadas para o controle de doenças evitáveis por imunização no Brasil, tendo como 
pano de fundo, em escala mundial, o programa de erradicação da varíola da OMS e a 
consolidação dos conceitos de vigilância epidemiológica difundidos também pela OMS. 
Entre estas destacam-se: 
 - a mobilização de grandes esforços no desenvolvimento de estratégias de vacinação 
em massa, desenvolvido pela CEV, incluindo: o apoio à produção e ao controle de 
qualidade da vacina antivariólica; a introdução da aplicação dos conceitos de vigilância 
epidemiológica; o estabelecimento de mecanismos de avaliação do programa; e a 
articulação de ações permanentes junto à FSESP e às secretarias estaduais de Saúde; 
- o conjunto de iniciativas estratégicas desenvolvido pela DNEES, que implantou o 
Plano de Controle da Poliomielite, aperfeiçoou o apoio aos governos estaduais, 
introduziu a vacinação contra o sarampo e assegurou a disponibilidade de vacinas; 
- a nova dimensão conferida pela CEME à questão dos imunobiológicos no país, nos 
aspectos de gerência, planejamento, suprimento e controle de qualidade, atuando 
decisivamente como instância de articulação das ações do próprio Ministério da Saúde 
relacionadas à vacinação."6 

 

A efetividade do sistema já implementado pode ser resumida da seguinte 

forma:  
"A avaliação da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro (SOPERJ) em relação ao PNI 
dá uma medida da visão atual dos pediatras em relação a esta política pública. Embora 
essa instituição ainda faça restrições em relação à não disponibilização de algumas 
vacinas modernas, como varicela, hepatite A e vacinas acelulares, no geral ela considera 
que 
  
O PNI é o ponto alto das ações de saúde pública no país. Temos um dos melhores 
programas de imunização do mundo. Ele pode ser considerado um dos programas de 
melhores resultados... A cobertura vacinal pode não ser excelente mas é muito boa e 
traduz um trabalho de grande qualidade, considerando a extensão territorial do país, 
além do tamanho e condições da população (SOPERJ, 2001) 
  
Nos seus 27 anos de existência, o PNI ampliou a cobertura vacinal média da população, 
em menores de um ano, para 90% (Brasil, 1998). Além disso, em 1994, o Brasil obteve 
o certificado internacional de erradicação da poliomielite. A estratégia do 
estabelecimento dos dias nacionais de vacinação, iniciada em 1980 e mantida até hoje, 

 
6 TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e desenvolvimento. 
Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 2003, vol.10, suppl.2 [cited  2020-10-28], pp.601-617. Available 
from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702003000500008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1678-4758.  https://doi.org/10.1590/S0104-
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permitiu ampliar significativamente a cobertura vacinal da população. Ficam evidentes 
os significativos resultados alcançados pelo esforço do país em ampliar o nível de 
proteção da população contra as doenças preveníveis por imunização. 
  
Reichenheim e Werneck (1994) constatam melhorias importantes na década de 1980 em 
alguns indicadores de saúde, como a mortalidade infantil e a mortalidade de menores de 
cinco anos, e atribuem esses resultados, entre outros fatores, ao aumento da cobertura 
vacinal, à implementação do programa de assistência integral à saúde da criança e ao 
aumento da cobertura dos serviços de saúde de nível básico. Segundo esses autores, 
naquela década, com exceção do sarampo, as doenças incluídas no PNI apresentaram 
taxas de incidência consistentemente decrescentes”7. 

 

Pelos elementos acima destacados, vê-se que estamos diante de um sistema 

suficientemente maduro para atuar no território nacional, sob a coordenação da 

União/Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. 

Nesse ponto, é interessante relembrar o tema da competência constitucional 

em matéria de saúde, tratado nos arts. 23, inciso II, 196 e 198, inciso I da CRFB/88: 
"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
(...) 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência; 
(...)" 
  
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação." 
 
"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
(...)" 

 

Da leitura dos dispositivos constitucionais supracitados, observa-se que se, 

de um lado, a Constituição declara a competência comum dos entes, por outro, já limita 

a liberdade do legislador infraconstitucional para estabelecer a competência de cada 

ente político na atuação do SUS, transmitindo a ideia de que um ente central – no caso, 

a UNIÃO – ficará responsável pela elaboração e coordenação das políticas de saúde de 

âmbito nacional, cabendo aos demais entes executar as ações e serviços previstos nessas 
 

7 TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e desenvolvimento. 
Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 2003, vol.10, suppl.2 [cited  2020-10-28], pp.601-617. Available 
from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
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políticas. 

Em atenção a esse mandamento, a Lei nº 8.080/90 estabelece competir à 

União, precipuamente, a elaboração e coordenação das políticas de saúde, bem como o 

apoio técnico e financeiro aos demais entes, aos quais cabe, em regra, a execução direta 

das ações e serviços. Veja-se: 
"Art. 16 da Lei n.º 8.080/90. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete: 
(...) 
III - definir e coordenar os sistemas: 
(...) 
c) de vigilância epidemiológica; e 
d) vigilância sanitária; 
(...) 
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 
(...) 
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e 
produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais 
órgãos governamentais; 
(...) 
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 
(...) 
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, 
dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal; 
(...)" 
  

"Art. 17 da Lei n.º 8.080/90. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete: 
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 
(...) 
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde; 
(...)" 
  
"Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde; 
(...)" 

 

Idêntica lógica se faz presente na legislação que rege o Programa Nacional 

de Imunizações, conforme disposto na Lei nº 6.259/75: 
"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. 

 
59702003000500008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1678-4758.  https://doi.org/10.1590/S0104-
59702003000500008. 
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Art 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e financeiramente, 
a execução do programa, em âmbito nacional e regional. 
§ 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de responsabilidade das 
Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e entidades equivalentes, nas 
áreas dos seus respectivos territórios. 
§ 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas 
no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou situações de 
emergência o justifiquem. 
§ 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por 
intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de 
medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais interessados." 
  
"Art 6º Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão 
propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações, 
obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios. 
Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas entidades 
federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do respectivo 
Estado." 

 

O Decreto n.º 78.231/76, por sua vez, que regulamentou a referida lei, 

dispõe no mesmo sentido: 
“Art. 2º. Fica instituído o Sistema Nacional e Vigilância Epidemiológica, 
organizado e disciplinado em conformidade com o disposto neste decreto.      
  
Art. 3º. A vigilância epidemiológica será exercida, em todo o território nacional 
pelo conjunto de serviços de saúde, públicos e privados, habilitados para tal fim, 
organizados em Sistema específico, sob a coordenação do Ministério da Saúde, 
observadas as diretrizes gerais do Sistema Nacional de Saúde.      
  
Art. 4º. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é da responsabilidade 
institucional do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios Federais”. 

 

Não é demais lembrar que o Brasil possui dimensões continentais, contando 

com 26 estados e mais de 5.000 (cinco mil) municípios. Diante disso, se cada ente 

federativo pudesse elaborar seu próprio plano de imunização, com suas próprias 

regras, sem considerar aquelas estipuladas no plano federal, seria instalada uma 

situação de total insegurança jurídica e ofensa grave à isonomia dos usuários do SUS. 

Por essa razão, o ente central encabeça uma orientação para racionalizar e coordenar a 

vacinação em todo o território nacional, garantindo cobertura adequada aos usuários do 

SUS. 

Por sua vez, a Lei n.º 13.979/2020 dispõe que, para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional de que trata o diploma legal, 

as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as 



 
 
 

 

 
 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
  

 
SAS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Lotes 5/6, Edifício Multi Brasil Corporate 

CEP 70.070-030, Brasília/DF, Fone: (61) 2026-9267 
 

25 

seguintes medidas:  
“Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 
2020) 
I - isolamento; 
II - quarentena; 
III - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) tratamentos médicos específicos; 

 

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

  

Some-se a isso o fato de que a Lei n.º 13.979/2020 e a Medida Provisória nº. 

1.026/2021 não revogaram tácita ou expressamente a Lei n.º 6.259/75, pelo que todos os 

diplomas legais em questão devem ser lidos em conjunto, preservando-se a 

competência da UNIÃO para elaborar e coordenar o PNI, bem como a 

competência dos demais entes para executá-lo. 

Assim, qualquer medida sanitária somente poderá ser adotada "no âmbito de 

suas competências". Sobre o tema, portanto, a atuação de cada ente deverá obedecer ao 

que dispõe a legislação que, de forma contundente, coloca a UNIÃO (Ministério da 

Saúde) como responsável pela elaboração e coordenação das políticas de saúde de 

âmbito nacional, vejamos: 
“Art. 16 da Lei n.º 8.080/90. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 
II - participar na formulação e na implementação das políticas: 
a) de controle das agressões ao meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 
III - definir e coordenar os sistemas: 
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
b) de rede de laboratórios de saúde pública; 
c) de vigilância epidemiológica; e 
d) vigilância sanitária; 
IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 
agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana; 
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V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições 
e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador; 
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária 
de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 
IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos 
humanos na área de saúde; 
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e 
produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais 
órgãos governamentais; 
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o 
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; 
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
os serviços privados contratados de assistência à saúde; 
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, 
dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal; 
XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados; 
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as 
competências estaduais e municipais; 
XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 
cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal; 
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e 
financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os 
Estados, Municípios e Distrito Federal.        (Vide Decreto nº 1.651, de 1995) 
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à 
saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional. 
  
Art 3º da Lei n.º 6.259/75. 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. 26 do Decreto n.º 78.231/76. O Ministério da Saúde elaborará, fará publicar e 
atualizará, bienalmente, o Programa Nacional de Imunizações que definirá as 
vacinações em todo o território nacional, inclusive as de caráter obrigatório. 
  
Art. 27 do Decreto n.º 78.231/76. Serão obrigatórias, em todo o território nacional, as 
vacinações como tal definidas pelo Ministério da Saúde, contra as doenças controláveis 
por essa técnica de prevenção, consideradas relevantes no quadro nosológico nacional. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo o Ministério Saúde elaborará 
relações dos tipos de vacina cuja aplicação será obrigatória em todo o território nacional 
e em determinadas regiões do País, de acordo com comportamento epidemiológico das 
doenças. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1651.htm
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Art. 28 do Decreto n.º 78.231/76. As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal, e dos Territórios poderão tornar obrigatório o uso de outros tipos de vacina 
para a população de suas áreas geográficas desde que: 
I - Obedeçam ao disposto neste Decreto e nas demais normas complementares baixadas 
para sua execução pelo Ministério da Saúde; 
II - O Ministério da Saúde aprove previamente, a conveniência da medida; 
III - Reunam condições operacionais para a execução das ações”.  

 

Portanto, o legislador infraconstitucional, dentro da sua legítima liberdade 

de conformação, regulamentou os artigos 23, II, e 196 da CRFB/88, de forma a atribuir 

ao ente federal a competência de elaborar e coordenar o PNI e aos entes subnacionais a 

competência para executar as ações, desde que observadas as normas da política federal. 

 

III.4 – DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 E A ELEIÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

No exercício de sua competência constitucional e legal, o Ministério da 

Saúde, por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) 

e do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), em dezembro de 2020, apresentou o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, como medida adicional de resposta 

ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), mediante ações de vacinação nos 3 (três) níveis de gestão. 

Para a elaboração do plano, o Ministério da Saúde instituiu a Câmara 

Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, por meio da Portaria 

GAB/SVS n.° 28, de 03 de setembro de 2020, com a Coordenação da SVS, composta 

por representantes do Ministério da Saúde e de outros órgãos governamentais e não 

governamentais, assim como sociedades científicas, conselhos de classe, especialistas 

com expertise na área, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS). 

Assim, fica claro que o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 foi 

elaborado com base em estudos técnicos que visam o melhor benefício para o país como 

um todo, buscando levar em conta as particularidades regionais, a disponibilidade de 
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insumos, o contingente populacional, a logística de transporte e armazenamento, as 

limitações orçamentárias e tantos outros. 

Considerando a disponibilidade limitada de doses de vacina, fez-se 

necessário a definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário, 

priorizou-se os grupos de maior risco para agravamento e óbito. Além disso, 

considerando, ainda, o contexto pandêmico, foi priorizado o funcionamento da 

força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção da prestação dos serviços 

essenciais. 

Em estudo acerca do tema, foram identificados como principais fatores 

de risco associados à progressão para formas graves e óbito: idade superior a 60 

anos; diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); doença 

renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão arterial grave; 

indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer e 

obesidade mórbida (IMC≥40). 

Dessa forma, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19, foram definidos grupos alvo da campanha, a saber: idosos 

(60 anos ou mais), indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, 

povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais 

quilombolas, pessoas com determinadas morbidades, população privada de liberdade, 

funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, forças de 

segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, 

trabalhadores da educação, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário 

e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, trabalhadores 

de transporte aquaviário. 

Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 198/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 

datada de 12.03.2021, elaborada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, informa-se que 

a Campanha Nacional de Vacinação já está em andamento e já teve um alcance de 

aproximadamente 10,2 milhões de pessoas relacionadas aos seguintes grupos 

prioritários:   
1. Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa permanência 
(institucionalizadas) = 100% 
2. Pessoas com deficiência institucionalizadas = 100% 
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3. Povos indígenas vivendo em terras indígenas, com 18 anos ou mais,atendidos pelo 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena = 100% 
4. Trabalhadores de Saúde = 82,8% 
5. Pessoas de 90 anos ou mais = 100% 
6. Pessoas de 85 a 89 anos = 100% 
7. Pessoas de 80 a 84 anos =70% 

 

Sob esse enfoque, com as doses previstas nesta 8ª etapa, totaliza-se a 

distribuição de aproximadamente 24,5 milhões de doses de vacinas contra a “COVID-

19”, dando acesso à vacinação de cerca de 11,8 milhões de pessoas. Apesar de todos os 

esforços empreendidos, não se alcançou o objetivo da referida política pública, no 

sentido de promover a imunização de todas as pessoas inseridas no grupo prioritário 

(77.271.788 pessoas). 

Para o mês de março, o cronograma enviado à pasta pelos laboratórios, 

sujeito a alterações de acordo com a produção das vacinas, prevê a entrega de um total 

de 30 milhões de doses: 23,3 milhões do Instituto Butantan, enviados em remessas 

semanais e distribuídas na mesma periodicidade; 3,8 milhões da vacina da 

AstraZeneca/Oxford, produzida na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e mais 2,9 

milhões de doses do mesmo imunizante adquiridos via consórcio Covax Facility. 

Em anexo apresenta-se o Caderno de Monitoramento da Distribuição das 

Vacinas e Grupos a Serem Vacinados Contra a Covid-19, com atualização até o dia 

17.03.2021, que demonstra as doses enviadas para cada estado da Federação. 

Nessa ordem de ideias, subverter o critério de priorização indicado no PNO 

e, sem base em evidências científicas e ao arrepio da legislação sanitária, 

permitindo que uma determinada categoria profissional se imunize antes das pessoas 

que integram os grupos mais vulneráveis, representaria um privilégio que desconsidera 

os principais valores que orientam o Sistema Único de Saúde, notadamente a equidade e 

a universalidade, conforme previsto no art. 196 da CRFB/88. 

 

IV – DA GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO QUE PODE 

LEVAR AO AFASTAMENTO DA ANÁLISE TÉCNICA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO 

DE CONDIÇÕES QUE NÃO SÃO ADEQUADAS PARA O PROCESSO DE 

IMPORTAÇÃO DE VACINAS. RISCO SANITÁRIO GRAVE 
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Como já destacado, as ações originárias supramencionadas objetivam a 

concessão de medida liminar que, em caráter excepcional e temporário, autorize a 

imediata importação de vacinas destinadas ao combate do coronavírus já 

emergencialmente aprovadas perante agências sanitárias internacionais, sem a 

necessidade de se submeter ao processo regular de autorização e registro perante a 

ANVISA e sem a necessidade de cumprir a exigência introduzida pelo art. 2º, caput e 

§1º, da novel Lei 14.125/21. 

O MM. Juiz dos feitos preferiu decisão conjunta nos autos das ações acima 

mencionadas e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nestes termos: 
“De outro prisma, quanto ao pedido de afastamento do controle sanitário prévio da 
ANVISA sobre as futuras operações de importação das vacinas, este juízo vinha 
adotando o entendimento de que, por força da realidade atípica decorrente da pandemia, 
seria adequado reposicionar (não afastar) o atendimento daquela exigência para o 
momento do desembaraço aduaneiro. 
Contudo, nos autos da SUSPENSÃO DE SEGURANÇA nº 1008586-
09.2021.4.01.0000, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu, em 
síntese, que a alteração do momento de análise sanitária pela ANVISA poderia 
inviabilizar aquela atividade técnica e, com isso, colocar em risco a saúde pública. 
Desta forma, ressalvando entendimento pessoal em contrário, entendo que, ao menos 
neste juízo de prelibação, deve ser aplicado ao caso em tela o entendimento adotado 
pela Superior Instância acerca desse ponto. Até porque, o art. 4º, §8º, da Lei 8.437/92 
prevê a possibilidade de extensão dos efeitos daquela suspensão de segurança a todas as 
liminares idênticas posteriores. 
Ficando, todavia, assegurado à parte interessada, o oportuno controle judicial na 
hipótese de a ANVISA incorrer em mora (ultrapassar o prazo regulamentar) na análise 
do(s) pedido(s) de licença(s) de importação(ões). 
[...] 
“c) AUTORIZAR que a parte autora deflagre, se assim desejar, a imediata importação 
de vacinas destinadas exclusivamente à imunização do novo coronavírus de seus 
substituídos e respectivos familiares (segundo as condicionantes abaixo elencadas), a 
ser realizada por intermédio de pessoa jurídica legalmente habilitada para tal ato junto à 
ANVISA (importação de fármacos), sem a necessidade de realizar as doações coativas 
impostas no art. 2º da Lei 14.125/21 ora parcialmente declarado inconstitucional. 
Da mesma forma, por razões reflexas, fica a parte autora ciente de que correrão por 
conta de sua exclusiva responsabilidade os riscos inerentes à escolha/eficácia das 
vacinas, ao seu armazenamento e transporte adequado e também à forma que elas serão 
distribuídas e aplicadas junto aos seus substituídos (o que deverá ser feito segundo as 
regras locais de vigilância sanitária e por profissionais habilitados). 
Incluindo, dentre as suas obrigações, a integral responsabilidade por eventual efeito 
adverso que tais vacinas possam gerar junto aos destinatários finais. 
Afinal, por razões lógicas, ao postular o uso de regra de exceção, a parte autora atrairá 
para si os potenciais efeitos adversos que dela possam surgir (falsificação, descuidos no 
transporte, armazenamento e aplicação das vacinas etc.). 
Igualmente, considerando os limites do seu objeto social, fica a parte autora também 
ciente de que não poderá efetuar atos de mercancia interna a terceiros das vacinas 
importadas, devendo a sua aplicação ficar restrita aos associados (e eventualmente a 
seus respectivos familiares), sob pena de incorrer em multa de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por unidade 
comercializada irregularmente. 
Para tanto, deverá: 
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a) juntar aos autos, tão logo seja concluído o ato de fechamento da compra 
internacional, documentos comprovando os quantitativos e a lista nominal de todos os 
futuros beneficiados (será tolerado acréscimo e/ou alteração na ordem de até 15%); 
b) indicar o nome e comprovar que a importação se dará por meio de empresa 
legalmente registrada, para essa finalidade, junto à ANVISA; 
c) manter arquivado em sua posse o registro documental dos beneficiários (com a 
demonstração de vínculo com a parte autora) para que, havendo interesse das 
autoridades brasileiras, seja possível confirmar a lisura e a segurança do uso das vacinas 
a serem importadas (incluindo termo de anuência e aceitação de riscos a ser firmada 
pelos respectivos recebedores finais). 
Contudo, a proibição de venda acima não impede que a parte autora receba dos 
substituídos o valor proporcional dos custos das vacinais importadas (custo total 
dividido pelo número de vacinas importadas).” 

 

Nelas, pode se ver que, apesar de restar reconhecida a supremacia da 

decisão proferida nos autos da SUSPENSÃO DE SEGURANÇA nº 1008586-

09.2021.4.01.0000, foram mantidas algumas determinações que a contrariam. 

Isso, porque o Exmo. Juiz de primeiro grau, ao tempo em que não dispensa 

a obtenção antecipada da autorização prevista no art. 16 da Lei nº 14.124/2021, 

apresenta determinação contraditória na alínea “c” do dispositivo, autorizando a parte 

autora a deflagrar imediatamente, se assim desejar, a importação de vacinas 

destinadas exclusivamente à imunização do novo coronavírus de seus substituídos 

e respectivos familiares a ser realizada por intermédio de pessoa jurídica 

legalmente habilitada para tal ato junto à ANVISA (importação de fármacos), 

segundo as seguintes condicionantes: 
“[...] a) juntar aos autos, tão logo seja concluído o ato de fechamento da compra 
internacional, documentos comprovando os quantitativos e a lista nominal de todos os 
futuros beneficiados (será tolerado acréscimo e/ou alteração na ordem de até 15%); 
b) indicar o nome e comprovar que a importação se dará por meio de empresa 
legalmente registrada, para essa finalidade, junto à ANVISA; 
c) manter arquivado em sua posse o registro documental dos beneficiários (com a 
demonstração de vínculo com a parte autora) para que, havendo interesse das 
autoridades brasileiras, seja possível confirmar a lisura e a segurança do uso das vacinas 
a serem importadas (incluindo termo de anuência e aceitação de riscos a ser firmada 
pelos respectivos recebedores finais)”. 

 

A decisão inequivocamente gera interpretações equivocadas que submeterão 

a risco a saúde pública, tendo em vista que, como dito, em que pese a ressalva feita na 

fundamentação, continuou autorizando na parte dispositiva a importação imediata 

e com condicionantes que não são as adequadas para a importação de vacinas 

contra a Covid-19, especialmente porque, antes de deflagrar o procedimento de 

importação, o importador deve comprovar perante a ANVISA o cumprimento de 
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determinadas exigências legalmente previstas. Só após o cumprimento desses requisitos, 

detalhados pela RDC nº 476/2021 da ANVISA, é que o requerente poderá deflagrar a 

importação das vacinas, senão vejamos. 

O art. 16 da Lei nº 14.124/2021, de 10 de março de 2021, passou a 

contemplar a possibilidade de importação de vacinas que possuam a autorização para 

uso emergencial ou registro concedido por uma das agências estrangeiras elencadas no 

dispositivo. Quando a importação é feita por pessoa jurídica de direito privado, há 

ainda, que se cumprir as condições impostas pela Lei nº 14.125/2021. 

 A Lei nº 14.124/2021, dispõe, entre outros assuntos, sobre as medidas 

excepcionais relativas à aquisição de vacinas e sobre o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O seu art. 16 traz dispositivo 

semelhante àquele trazido no antigo art. 16 da MP nº 1.026, com algumas diferenças 

importantes. Vejamos sua redação: 
Art. 16. A Anvisa, conforme estabelecido em ato regulamentar próprio, oferecerá 
parecer sobre a autorização excepcional e temporária para a importação e a 
distribuição e a autorização para uso emergencial de quaisquer vacinas e 
medicamentos contra a Covid-19, com estudos clínicos de fase 3 concluídos ou com 
os resultados provisórios de um ou mais estudos clínicos, além de materiais, 
equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária, que não 
possuam o registro sanitário definitivo na Anvisa e considerados essenciais para auxiliar 
no combate à covid-19, desde que registrados ou autorizados para uso emergencial 
por, no mínimo, uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e 
autorizados à distribuição em seus respectivos países:   
  
I - Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos da América;   
II - European Medicines Agency (EMA), da União Europeia;   
III - Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), do Japão;   
IV - National Medical Products Administration (NMPA), da República Popular da 
China;   
V - Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte;   
VI - Ministry of Health of the Russian Federation, da Federação da Rússia;   
VII - Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), da República da 
Índia;   
VIII - Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), da República da 
Coreia;   
IX - Health Canada (HC), do Canadá;   
X - Therapeutic Goods Administration (TGA), da Comunidade da Austrália;   
XI - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), da República Argentina;   
XII - outras autoridades sanitárias estrangeiras com reconhecimento internacional 
e certificadas, com nível de maturidade IV, pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) ou pelo International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - Conselho Internacional para 
Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro de Medicamentos de Uso 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548202/art-16-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548200/art-16-inc-i-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548198/art-16-inc-ii-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548196/art-16-inc-iii-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548194/art-16-inc-iv-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548192/art-16-inc-v-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548190/art-16-inc-vi-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548186/art-16-inc-vii-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548183/art-16-inc-viii-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548179/art-16-inc-ix-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548174/art-16-inc-x-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548171/art-16-inc-xi-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548169/art-16-inc-xii-da-lei-14124-21
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Humano (ICH) e pelo Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme - Esquema 
de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/S).   
§ 1º Compete à Anvisa a avaliação das solicitações de autorização de que trata o 
caput deste artigo e das solicitações de autorização para o uso emergencial e 
temporário de vacinas contra a covid-19, no prazo de até 7 (sete) dias úteis para a 
decisão final, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração 
pública direta ou indireta para os produtos que especifica.   
§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, a Anvisa poderá requerer, 
fundamentadamente, a realização de diligências para complementação e 
esclarecimentos sobre os dados de qualidade, de eficácia e de segurança de vacinas 
contra a covid-19.   
§ 3º O relatório técnico da avaliação das vacinas contra a covid-19, emitido ou 
publicado pelas autoridades sanitárias internacionais, deverá ser capaz de comprovar 
que a vacina atende aos padrões de qualidade, de eficácia e de segurança estabelecidos 
pela OMS ou pelo ICH e pelo PIC/S.   
§ 4º Na ausência do relatório técnico de avaliação de uma autoridade sanitária 
internacional, conforme as condições previstas no § 3º deste artigo, o prazo de decisão 
da Anvisa será de até 30 (trinta) dias.  

 

Este dispositivo normativo traz disposições bastante relevantes em relação à 

a autorização excepcional e temporária para a importação e a distribuição, dentre 

as quais se destacam: 

a) possibilidade de importação de vacinas que tenham apenas autorização de 

uso emergencial concedido pelas autoridades estrangeiras que aponta, além das por elas 

já registradas; 

b) possibilidade de importação de vacinas que já tenham estudos clínicos 

fase 3 concluídos ou que tenham apenas os resultados provisórios de um ou mais 

estudos clínicos fase 3; 

c) ampliação do rol de autoridades sanitárias estrangeiras para incluir a 

Rússia, a Índia, a Coreia, o  Canadá, a Argentina e outras autoridades sanitárias 

estrangeiras com reconhecimento internacional e certificadas, com nível de maturidade 

IV, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou pelo International Council for 

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - 

Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro de 

Medicamentos de Uso Humano (ICH) e pelo Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme - Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/S); 

d) estabelecimento de prazo para que a Anvisa aprecie e decida o pedido de 

autorização de importação e de autorização de uso emergencial; 

e) confirmação de que a autorização para importação só ocorrerá após 

análise técnica da Anvisa, feita de acordo com ato regulamentar próprio, não 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548164/art-16-1-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548160/art-16-2-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548156/art-16-3-da-lei-14124-21
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/384548152/art-16-4-da-lei-14124-21
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configurando ato administrativo automático ou obrigatório. 

Dentre os aspectos destacados, é importante perceber que a Lei n.º 

14.124/2021 determina que a ANVISA, no âmbito de suas competências e normas, 

após avaliação técnica, deve analisar o pedido de autorização excepcional e 

temporária para importação e distribuição para garantir que o produto é 

adequado à promoção e preservação da saúde das pessoas, podendo, neste aspecto, 

inclusive, solicitar diligências para complementação e esclarecimentos sobre os 

dados de qualidade, de eficácia e de segurança de vacinas contra a covid-19. 

Nesse diapasão, a ANVISA publicou a RDC nº 476, de 10 de março de 

2021, que estabelece os procedimentos e requisitos para submissão de pedido de 

autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de medicamentos e 

vacinas para Covid-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), nos 

termos da Lei nº 14.124/2021. O art. 3º da RDC nº 476/2021 prevê: 
“Art. 3º Poderá ser autorizada a importação excepcional e temporária de vacinas para 
Covid-19 que não possuam registro sanitário ou autorização para uso emergencial no 
Brasil, por pessoas jurídicas de direito privado, nos termos da Lei nº 14.125, de 10 de 
março de 2021.  
§ 1º Para a importação de que trata o caput, deverão ser atendidos os requisitos 
estabelecidos por esta Resolução de Diretoria Colegiada.  
§ 2º As vacinas importadas de acordo com o caput deverão ser utilizadas nos termos do 
art. 2º da Lei nº 14.125, de 2021.  
§ 3º Requisitos adicionais para importação de vacinas para Covid-19 por pessoas 
jurídicas de direito privado poderão ser estabelecidos por meio de Instrução Normativa 
a ser publicada pela Anvisa.” 

 

Assim, a deflagração da importação não pode ser imediata, concedida por 

autorização judicial, pois deve atender aos requisitos estabelecidos pela RDC nº 

476/2021. A importação não pode ser deflagrada antes da apresentação e análise do 

dossiê com os documentos que comprovam os requisitos da AET. 

Além disso, o art. 11 da RDC 476/2021 prevê a necessidade de apresentação 

de comprovante de autorização excepcional e temporária de importação e distribuição 

de vacinas contra a Covid-19, concedida pela Diretoria Colegiada da ANVISA, como 

requisito para a importação de medicamentos e vacinas para Covid-19 registrados por 

autoridades sanitárias estrangeiras: 
“Art. 11. Para a importação de medicamentos e vacinas para Covid-19 registrados por 
autoridades sanitárias estrangeiras nos termos do art. 10, devem ser cumpridos os 
seguintes requisitos: 
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I. Peticionamento eletrônico de importação, nos termos do Capítulo III, Seção I, da 
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008;  
II. A descrição da mercadoria na licença de importação deve conter a inscrição 
"AUTORIZADA CONFORME A LEI nº 14.124, DE 2021" ou "AUTORIZADA 
CONFORME A LEI nº 14.125, DE 2021";  
III. Apresentação do comprovante de autorização excepcional e temporária de   
importação concedida pela Diretoria Colegiada da Anvisa;” 

 

Na mesma linha, o art. 16 da RDC 476/2021 prevê a necessidade de 

apresentação de comprovante de autorização excepcional e temporária de importação e 

distribuição de vacinas contra Covid-19, concedida pela Diretoria Colegiada da Anvisa, 

como requisito para a importação de medicamentos e vacinas para Covid-19 autorizados 

para uso emergencial por autoridades sanitárias estrangeiras, nestes termos: 
“Art. 16. Para a importação de medicamentos e vacinas para Covid-19 autorizados para 
uso emergencial por autoridades sanitárias estrangeiras nos termos do art. 15, devem ser 
cumpridos os seguintes requisitos:  
I. Peticionamento eletrônico de importação, nos termos do Capítulo III, Seção I, 
da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008;  
II. A descrição da mercadoria na licença de importação deve conter a inscrição 
"AUTORIZADA CONFORME A LEI nº 14.124, DE 2021" ou "AUTORIZADA 
CONFORME A LEI nº 14.125, DE 2021";  
III. Apresentação do comprovante de autorização excepcional e temporária de 
importação concedida pela Diretoria Colegiada da Anvisa;  
IV. Certificado de liberação do lote, incluindo o laudo analítico de controle de 
qualidade do produto acabado e, quando existir, do diluente, emitido pelo fabricante;  
V. Conhecimento de carga embarcada, podendo, na instrução processual inicial, 
ser apresentada versão preliminar desse documento; e  
VI. Licenciamento de importação (LI) registrado no SISCOMEX”. 

 

Para a apreciação dos requisitos da AET, deve haver a apresentação do 

dossiê com os documentos previstos nos arts. 12 e 15 da RDC 476/2021. Assim, a 

necessidade de análise técnica prévia dos documentos e a autorização de importação de 

vacinas expedida pela ANVISA não pode ser suprida pela autorização judicial como 

pré-requisito para a deflagração imediata da importação. 

A ANVISA tem o prazo de até 7 (sete) dias úteis a contar do protocolo do 

dossiê, para se manifestar sobre a autorização, prorrogável no caso de necessidade de 

diligências. 

O não atendimento do procedimento fixado no regulamento acima 

mencionado gera risco sanitário não previsível. Qualquer modificação num 

procedimento já bastante flexibilizado de entrada no país de vacinas Covid-19 pode 

causar perigo à saúde pública. E quando o assunto é saúde pública, a flexibilização de 
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requisitos sanitários deve estar amparada na manutenção mínima de procedimentos 

capazes de resguardar a segurança, a qualidade e a eficácia dos produtos utilizados pela 

população. Se a flexibilização exacerbada das normas pode pôr em risco a saúde 

pública, o legislador deve, como fez no caso em questão, manter determinados critérios 

para garantir o equilíbrio necessário para o binômio "celeridade x risco sanitário". E, 

para o caso da autorização excepcional e temporária para importar e distribuir vacinas, a 

manutenção da avaliação prévia pela ANVISA, antes da deflagração do procedimento 

de importação é o critério fundamental que garante esse equilíbrio. 

Dessa forma, é possível afirmar, com grau de certeza, que a regularização de 

vacinas por autoridade estrangeira não é requisito único e suficiente para a autorização 

da importação de vacinas, pois não é possível dispensar a apreciação da segurança, 

qualidade e eficácia do produto pela Anvisa, que pode, como visto, diligenciar para 

complementar e esclarecer os dados de qualidade, de eficácia e de segurança de vacinas 

contra a Covid-19. 

Nessa toada, ao permitir a importação e a distribuição de produtos de 

interesse à saúde sem registro na ANVISA, a Lei nº 14.124/2021 impõe as seguintes 

condições específicas cumulativas visando à diminuição do risco sanitário: 

• que os produtos a serem importados sejam considerados essenciais 

para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus; 

• que as vacinas e medicamentos contra a Covid-19, ao serem 

importados, tenham estudos clínicos de fase 3 concluídos ou tenham 

os resultados provisórios de um ou mais estudos clínicos fase 3; 

• que os produtos a serem importados sejam registrados 

definitivamente ou autorizados para uso emergencial por pelo menos 

uma das autoridades sanitárias estrangeiras mencionadas no seu art. 

16 e esteja autorizada a distribuição comercial em seus respectivos 

países; 

• que haja autorização prévia da ANVISA, que poderá requerer, 

fundamentadamente, a realização de diligências para 

complementação e esclarecimentos sobre os dados de qualidade, 

eficácia e segurança de vacinas contra a Covid-19, e decidirá nos 
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prazo previstos no mesmo art. 16. 

 

A nova Lei reafirmou, então, os aspectos relativos ao cuidado que deve 

permear a avaliação da autorização de uso de qualquer vacina na população brasileira, 

assim como tem ocorrido nos demais países. A regularização de vacinas por autoridade 

estrangeira prevista na norma não exime o produto da apreciação pela ANVISA e não é 

requisito único e suficiente para a autorização da sua importação. 

A gravidade da pandemia fez com que se considerasse aceitável o risco 

associado ao uso de produto cuja segurança, eficácia e qualidade não tenham sido ainda 

analisados pela ANVISA com o rigor dos critérios aplicáveis ao registro definitivo no 

Brasil. No entanto, a ANVISA precisa analisar se esses elementos técnicos 

de segurança, eficácia e qualidade foram devidamente analisados pela autoridade 

sanitária estrangeira. 

Assim, em razão da ausência de uma análise minuciosa própria do registro, 

a concessão de uma Autorização Excepcional e Temporária de Importação e 

Distribuição, apesar de não atestar a segurança, eficácia e qualidade dos produtos 

autorizados, atesta a existência de uma relação aceitável de risco-benefício quanto ao 

seu uso nas condições da pandemia da Covid-19, segundo o entendimento das normas 

em destaque. 

Tal análise na Autorização para Importação e Distribuição de Vacinas 

(AET), ainda que fundada em exigências diferentes do registro, não é dispensável. Não 

se trata de mera checagem de dados e não se resume à verificação da existência de 

registro ou autorização de uso emergencial concedido por agência estrangeira e da 

autorização de distribuição no país do registro, como pode querer fazer crer os 

demandantes das ações originárias. 

De forma mais precisa, a Lei trouxe uma inafastável competência 

administrativa para a ANVISA: o controle emergencial de produtos necessários para o 

combate da pandemia de Covid-19 através da “autorização excepcional e temporária 

para importação e distribuição” de vacinas e medicamentos. E, como é cediço, a 

atividade da Administração Pública brasileira se submete ao princípio da legalidade, 

veiculado no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, a fonte 

normal da competência administrativa é a lei, que estabelece, com grau variado de 
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precisão e detalhamento, os limites de atuação do gestor público. 

 Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, modificar os poderes estatais em 

contrariedade aos limites traçados pela lei, autorizando a importação de vacina sem os 

requisitos necessários. Entender de modo contrário seria alterar de forma interpretativa 

uma competência administrativa vinculada e, pior, sem qualquer parâmetro 

minimamente técnico e objetivo. 

Nesse ínterim, como já foi dito em linhas anteriores, em que pese o MM. 

Magistrado de piso ter mencionado na fundamentação da decisão que seguirá, com 

ressalva de sua opinião pessoal, a decisão dada na SLAT 1008586-09.2021.4.01.0000, 

ele manteve na parte dispositiva decisória equívocos muito semelhantes aos cometidos 

nas ações cujas decisões já foram suspensas por esse E. Tribunal. Em que pese ter 

retirado a parte em que atrasa a análise da ANVISA para o momento do despacho 

aduaneiro, continuou consignando que os demandantes estão autorizados a importar 

imediatamente a vacina, e impondo condições que não são as mais apropriadas sob 

o viés sanitário quando o tema é importação de produtos tão sensíveis como 

vacinas contra a Covid-19. Assim, em que pese o juízo a quo haver acatado a 

decisão dada por este Tribunal, continuou desafiando esta decisão por autorizar a 

imediata importação e por não ter afastado as condicionantes seguintes: 
“(...) Da mesma forma, por razões reflexas, fica a parte autora ciente de que correrão 
por conta de sua exclusiva responsabilidade os riscos inerentes à escolha/eficácia das 
vacinas, ao seu armazenamento e transporte adequado e também à forma que elas serão 
distribuídas e aplicadas junto aos seus substituídos (o que deverá ser feito segundo as 
regras locais de vigilância sanitária e por profissionais habilitados). 
Incluindo, dentre as suas obrigações, a integral responsabilidade por eventual efeito 
adverso que tais vacinas possam gerar junto aos destinatários finais. 
Afinal, por razões lógicas, ao postular o uso de regra de exceção, a parte autora atrairá 
para si os potenciais efeitos adversos que dela possam surgir (falsificação, descuidos no 
transporte, armazenamento e aplicação das vacinas etc.). 
Igualmente, considerando os limites do seu objeto social, fica a parte autora também 
ciente de que não poderá efetuar atos de mercancia interna a terceiros das vacinas 
importadas, devendo a sua aplicação ficar restrita aos associados (e eventualmente a 
seus respectivos familiares), sob pena de incorrer em multa de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por unidade 
comercializada irregularmente. 
Para tanto, deverá: 
a) juntar aos autos, tão logo seja concluído o ato de fechamento da compra 
internacional, documentos comprovando os quantitativos e a lista nominal de todos os 
futuros beneficiados (será tolerado acréscimo e/ou alteração na ordem de até 15%); 
b) indicar o nome e comprovar que a importação se dará por meio de empresa 
legalmente registrada, para essa finalidade, junto à ANVISA; 
c) manter arquivado em sua posse o registro documental dos beneficiários (com a 
demonstração de vínculo com a parte autora) para que, havendo interesse das 
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autoridades brasileiras, seja possível confirmar a lisura e a segurança do uso das vacinas 
a serem importadas (incluindo termo de anuência e aceitação de riscos a ser firmada 
pelos respectivos recebedores finais). 
Contudo, a proibição de venda acima não impede que a parte autora receba dos 
substituídos o valor proporcional dos custos das vacinais importadas (custo total 
dividido pelo número de vacinas importadas).” 

 

Note-se, como ficou consignado na decisão, que os autores terão que 

contratar empresa regularizada junto à ANVISA para realizar a importação pretendida. 

A importação, então, será efetivada por empresa a ser contratada, que exerceria 

meramente o papel de importadora do produto. Assim, seria preciso definir quem ficaria 

responsável pelo monitoramento dos eventos adversos pós vacinação, que é medida 

essencial para proteção à saúde dos cidadãos que vierem a ser vacinados. É preciso que 

haja um responsável por prestar todas as orientações ao serviço de saúde sobre uso e 

cuidados de conservação das vacinas importadas, assim como aos pacientes sobre como 

notificar as queixas técnicas e eventos adversos a elas relacionadas. 

Deve-se, ainda, criar mecanismos para a realização do monitoramento pós-

distribuição e pós-uso das vacinas importadas e para que os casos de queixas técnicas e 

eventos adversos identificados sejam informados à ANVISA, por meio dos sistemas de 

informação adotados, além da responsabilidade pelo recolhimento da vacina importada 

quando determinado pela autarquia federal. A par disso, é preciso verificar, ainda, quem 

ficará responsável pelo envio das amostras ao INCQS, que devem estar acompanhadas 

de dados sobre sua fabricação da vacina, que podem não estar disponíveis, já que muitas 

das vezes são dados tratados como confidenciais pelas fabricantes (RDC nº 73/2008). 

Nesse giro, dentre os procedimentos e requisitos que devem ser observados 

para afastamento do risco sanitário, além daquilo previsto nos arts. 10 a 19 da RDC nº 

476/2021, está a necessidade de o importador assegurar e monitorar as condições da 

cadeia de transporte e responsabilizar-se pela avaliação das excursões de temperatura 

que venham a ocorrer durante o transporte dos produtos importados. No caso de vacinas 

ou medicamentos que requeiram armazenamento sob refrigeração, assegurar o 

monitoramento contínuo da temperatura de conservação e transporte, durante o trânsito 

internacional, desde o momento do embarque até a chegada ao local de armazenamento 

do importador e notificar à ANVISA, imediatamente, caso tenha ocorrido excursão de 

temperatura que possa comprometer a qualidade do produto. 
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Em relação ao importador, ele deve estar regularizado na Agência e deve ter 

autorização de funcionamento (AFE) para a atividade pretendida, nos termos da RDC n° 

16/2014. Destaca-se que a AFE não se configura como uma  autorização meramente 

burocrática, ainda que aplicada durante a Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional enfrentada atualmente, pois ela se baseia no atendimento de requisitos 

técnicos aplicáveis a importadores, distribuidores, armazenadores, transportadores, 

exportadores e fracionadores, a fim de garantir infraestrutura, recursos humanos, 

condições de higiene, armazenamento, procedimentos operacionais padrão, medidas 

preventivas e corretivas, sistema formal de investigação de desvios de qualidade, 

sistema de garantia da qualidade, plano de gerenciamento de resíduos, definição de área 

de recebimento e expedição e qualificação de fornecedores mínimos e adequados para o 

desempenho de atividades sujeitas à vigilância sanitária com bens e produtos sujeitos a 

este regime com segurança sanitária. 

O não cumprimento de tais requisitos enseja o indeferimento do processo de 

importação. 

Por fim, o importador também deve prestar todas as orientações 

ao serviço de saúde sobre uso e cuidados de conservação das vacinas importadas, assim 

como aos pacientes sobre como notificar as queixas técnicas e eventos adversos a elas 

relacionadas. Deve criar mecanismos para a realização do monitoramento pós-

distribuição e pós-uso das vacinas importadas e para que os casos de queixas técnicas e 

eventos adversos identificados sejam informados à ANVISA, por meio dos sistemas de 

informação adotados, além de responsabilizar-se pelo recolhimento da vacina importada 

quando determinado pela autarquia federal. 

Tais medidas visam assegurar a qualidade e segurança dos produtos 

importados, sendo, portanto, indispensáveis, sobretudo em um cenário de flexibilização 

de outros requisitos sanitários. 

Além disso, não se pode deixar de lado a necessidade de que não apenas o 

processo de importação seja executado por empresa regularizada perante a ANVISA, 

por meio de Autorização de Funcionamento Especial (AFE), mas também as demais 

etapas de transporte, acondicionamento e distribuição das vacinas contra Covid-19. 

Note-se que a empresas que realizarão esses serviços também devem estar regularizadas 

perante a ANVISA por meio de AFE. E ainda: os estabelecimentos de saúde e serviços 
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de saúde que efetuarão a vacinação também se encontrar licenciados perante o órgão de 

vigilância sanitária local. A ausência das autorizações e licenças sanitárias pertinentes 

pode gerar a prestação de serviços por empresas desabilitadas e com possibilidade de 

grave incremento de risco sanitário pela perda de segurança, qualidade e eficácia das 

vacinas contra Covid-19 e, por conseguinte, com possíveis doenças ou agravos à saúde 

da população brasileira, em contrariedade ao disposto nos arts. 6º e 196 da Constituição 

Federal e à legislação sanitária vigente. 

Diante de tudo que foi explanado, pela complexidade que permeia o 

processo de importação e o monitoramento pós-ingresso da vacina no país, observa-se 

que não é seguro que o Poder Judiciário dispense o necessário cumprimento dos 

regulamentos sanitários para importação de vacinas Covid-19, pois, como 

extensivamente visto, isso pode implicar em soma de riscos sanitários desnecessários ao 

processo, riscos estes que podem ser evitados com a observância, sem modificações, do 

procedimento correto para Autorização Excepcional e Temporária para Importação e 

Distribuição de Vacinas Covid-19 previsto no art. 16 da Lei nº 14.124/2021. 

Por essas razões, que geram grave lesão saúde pública, as decisões 

questionadas devem ser imediatamente suspensas. 

 

V – GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DO PLANO 

NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19. VIOLAÇÃO DA EQUIDADE E UNIVERSALIDADE NO ACESSO À 

VACINA 

 

As decisões proferidas pelo juízo de piso, ao autorizar a imediata 

importação de vacinas destinadas ao combate do “coronavírus” por determinadas 

entidades de classe, sem a imposição contida no caput e §2º do art. 2º da Lei n.º 

14.125/2021, tem a aptidão de comprometer a eficácia do Plano Nacional de 

Operacionalização contra a Covid-19 (PNO), colocando em risco a saúde de milhões de 

brasileiros. 

Não é nenhuma novidade que, devido ao quantitativo ainda limitado de 

vacinas para o atendimento da população do país, priorizou-se, inicialmente, a 

imunização dos grupos que apresentam um maior risco de exposição, complicações e 
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óbitos. A definição desses grupos prioritários para a vacinação (sistematizada na 

imagem abaixo) foi realizada com base nas análises epidemiológicas, evidências 

científicas e nas discussões com especialistas no âmbito da Câmara Técnica Assessora 

em Imunização e Doenças Transmissíveis, pautadas também nas recomendações do 

Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic 

Advisor Group of Experts on Immunization - SAGE), da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

 

 

 
 

A campanha nacional de vacinação, conforme exposto na NOTA 

TÉCNICA Nº 173/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS (doc. anexo), atualmente na pauta 

6, já iniciou a imunização de aproximadamente 10,2 milhões de pessoas, relacionadas 

aos seguintes grupos prioritários: 
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1. Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa 

permanência (institucionalizadas) = 100% 

2. Pessoas com deficiência institucionalizadas = 100% 

3. Povos indígenas vivendo em terras indígenas, com 18 anos ou mais, 

atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena = 100%  

4. Trabalhadores de Saúde = 82,8% 

5. Pessoas de 90 anos ou mais = 100% 

6. Pessoas de 85 a 89 anos = 100% 

7.  Pessoas de 80 a 84 anos =70%  

 

A sétima etapa do PNO traz o quantitativo adicional de 2,6 milhões de doses 

da vacina Sinovac/Butantan, a serem distribuídas às 27 unidades da Federação, para 

atender um total de 1.238.095 milhões de pessoas, distribuídas igualitariamente aos 

seguintes grupos prioritários: 

1. Pessoas de 80 a 84 anos = 30%, perfazendo o total de 100% das 

pessoas estimadas para o grupo; 

2. Trabalhadores de Saúde = 1,5%, atingindo cerca de 84,3% das pessoas 

estimadas para esse grupo; 

3. Pessoas de 75 a 79 anos = 13% 

 

Sob esse enfoque, com as doses previstas nesta etapa, totaliza-se a 

distribuição de aproximadamente 20,16 milhões de doses de vacinas contra a “COVID-

19”, dando acesso à vacinação de cerca de 11,5 milhões de pessoas. Apesar de todos os 

esforços empreendidos, não se alcançou o objetivo a referida política pública de 

promover a imunização de todas as pessoas inseridas no grupo prioritário (77.271.788 

pessoas). 

Essas informações são particularmente relevantes em um cenário de 

escassez de vacinas, em que a redução drástica do número de óbitos depende da 

manutenção do objetivo primário de uma política de vacinação orientada à 

mitigação da morbidade e mortalidade causadas pela Covid-19, o que apenas será 

possível caso seja assegurado, primeiramente, a imunização dos grupos 

prioritários. 
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Nessa ordem de ideias, subverter o critério de priorização indicado no PNO, 

permitindo que um determinado segmento da sociedade se imunize antes das pessoas 

que integram os grupos mais vulneráveis, representa um privilégio que desconsidera os 

principais valores que orientam o Sistema Único de Saúde, notadamente a equidade e a 

universalidade, conforme previsto no art. 196 da CRFB/88. 

Ainda que a assistência à saúde seja livre à iniciativa privada, conforme 

descrito no caput do art. 199 da Constituição, a atuação dos particulares deverá se 

conformar às balizas constitucionais, legais e regulamentares, tendo em vista que a 

própria Constituição, em seu art. 200, inciso II, outorga ao SUS a competência de 

executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

Assim, a Lei 6.259/75, que dispõe, inter alia, sobre a organização das ações 

de vigilância epidemiológica e sobre o Programa Nacional de Imunizações, confere 

expressamente ao Ministério da Saúde a competência de definir, em regulamento, a 

organização e as atribuições dos serviços incumbidos da ação de vigilância 

epidemiológica, promover a sua implantação e coordenação. 

Não por outra razão, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as 

ADIs 6.586 e 6.587 e ARE 1.267.879, assentou que a vacinação deve se basear em 

evidência científica e análises estratégicas pertinentes, diretrizes essas que, com 

licença de ótica diversa, não orientaram a elaboração das decisões cujos efeitos 

presente-se suspender. 

Ressalta-se, ainda, recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo 

Lewandowski, relator da ADPF n.º 756/DF – a qual foi replicada na ADPF n.º 785 –, 

que indeferiu a inclusão de grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização 

da Vacinação contra a COVID-19 nos seguintes termos: 
“[...] Como é possível verificar, primo ictu oculi, o atendimento da demanda exigiria a 
prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, 
com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos 
identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de 
imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações 
técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis 
com uma decisão de natureza cautelar. 
Além disso, considerada a notória escassez de imunizantes no País - a qual, aliás, está 
longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a inclusão de um novo 
grupo de pessoas na lista de precedência, sem qualquer dúvida merecedor de proteção 
estatal, poderia acarretar a retirada, total ou parcial, de outros grupos já incluídos no rol 
daqueles que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos a partir 
de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades sanitárias.” 
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A despeito de o referido pronunciamento jurisdicional se referir a inclusão 

de grupo prioritário no PNO, vê-se que o fundamento invocado pelo il. Julgador – 

ausência de prognose mínima a respeito dos efeitos sistêmicos que uma intervenção 

judicial na eficácia do Programa de Imunização contra a Covid-19 – se aplica 

perfeitamente aos casos dos autos. 

Veja, Excelência, que a inconstitucionalidade dos dispositivos legais 

declarada pelo juízo a quo, com licença de ótica diversa, parece ignorar toda a atuação 

legislativa que resultou na edição da Lei n.º 14.125/21, pautada pela construção de uma 

sistemática organizada de aquisição e distribuição de vacinas, segundo a lógica de 

prioridades que configura pilar básico do Plano Nacional de Operacionalização contra a 

Covid-19 (PNO). 

Em se criando inúmeras aberturas para a aquisição e distribuição de vacinas 

a diversos segmentos da sociedade civil (e seus respectivos familiares), desconsiderando 

a sua notória escassez no mercado mundial em virtude da elevada procura, toda a 

estrutura calcada em critérios científicos que justificam a imunização prioritária de 

determinados grupos sociais de risco restará dinamitada. Afinal, se tudo é prioritário, 

nada o é. 

Nesse sentido, vale citar a seguinte decisão proferida pela 2ª Vara Federal de 

Bauru/SP (Processo nº 5000919-53.2021.4.03.6108), em caso similar ao tratado nos 

autos originários, proposto pelo Sindicato do Comércio Varejista de Bauru em face da 

UNIÃO e da ANVISA: 
"(...) Ainda que a urgência de natureza econômica dos comerciantes representados pelo 
autor seja de subida relevância, venia concessa, não ultrapassa, em estatura, a 
necessidade de se preservar, por primeiro, a vida das pessoas especialmente 
sujeitas a desenvolver as formas graves da covid-19. 
Um ano da epidemia do SARVS-CoV-2 causou severos problemas, de ordem 
econômica. O desemprego, o encerramento de negócios - notadamente, de micro e 
pequenas empresas -, tornou mais árduo o desafio de milhões de pessoas, que vão à luta, 
diariamente, para garantir o sustento de suas famílias. 
Todavia, e mesmo em face de cenário tão adverso, é certo que as pessoas que integram 
os grupos prioritários encontram-se em situação de maior risco, pois podem pagar com 
a vida, acaso aqueles com menos suscetibilidade de desenvolver o quadro grave da 
doença recebam, antes, as vacinas. 
Isso sem se olvidar que não há como se efetivar a recuperação econômica sem que se 
garanta a saúde da maioria da população. Na dicção de Cecília Mello, ‘na economia, se 
constata que a diminuição radical do consumo e da produção em determinados setores 
terá que ser superada pelo esforço dos sobreviventes saudáveis. Portanto, saúde e 
sobrevivência são pressupostos da economia.’ (EXPECTATIVAS SOBRE UMA 
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VACINA CONTRA O VÍRUS DA COVID-19. ALGUMAS REFLEXÕES 
JURÍDICAS E SOCIAIS. Expectations about a vaccine against the Covid-19 virus. 
Some legal and social reflections. Revista dos Tribunais | vol. 1022/2020 | p. 307 - 325 | 
Dez / 2020 | DTR\2020\14383). 
A lógica do mercado, ademais, não deve prevalecer, nos casos como o presente. Como 
ensina Michael J. Sandel, em tradução livre, ‘algumas das coisas boas da vida são 
corrompidas ou degradadas se transformadas em mercadorias. Assim, para decidir onde 
o mercado deve atuar, ou onde deve ser mantido à distância, nós temos que decidir 
como valorar os bens em questão - saúde, educação, vida familiar, natureza, arte, 
deveres cívicos, e assim por diante. Estas são questões morais e políticas, não são 
meramente econômicas. Para resolvê-las, nós temos que debater, caso a caso, o 
significado moral destes bens e a maneira correta de valorá-los.’(What Money Can't 
Buy. The Moral Limits of Markets. Penguin Books, 2012. Kindle Edition. g.n.). 
Importante destacar que não há insuficiência de recursos financeiros para a aquisição 
das vacinas, não se fazendo mister a atuação complementar do setor privado, para a 
execução da política pública. 
O critério legal, dessarte, se mostra adequado para a preservação da vida de quem 
se encontra em situação de maior risco; se faz necessário, a fim de evitar número 
maior de óbitos, não se vislumbrando medida diversa, menos gravosa, e que 
preserve a vida das pessoas dos grupos prioritários; e, finalmente, cotejando-se o 
direito à vida, de um lado, e os interesses de sobrevivência econômica dos 
comerciantes, de outro, não há como se inverter a regra de prioridade encontrada 
pelo legislador, para privilegiar estes em face daquele, demonstrando-se, portanto, 
a razoabilidade da norma legal. 
Conclui-se, portanto, que as escolhas trágicas feitas pelo Legislador e pela 
Administração, in casu, não podem ser sindicadas pelos juízes. 
É a Jurisprudência do STF, mutatis mutandis: [...] Meio ambiente e Desenvolvimento 
Econômico encerram conflito aparente normativo entre diversas nuances, em especial a 
justiça intergeracional, demandando escolhas trágicas a serem realizadas pelas 
instâncias democráticas, e não pela convicção de juízes, por mais bem-intencionados 
que sejam. (REVESZ, Richard L.; STAVINS, Robert N. Environmental Law. In : 
Handbook of Law and Economics . A. Mitchell Polinsky; Steven Shavell (ed.). V. 1. 
Boston: Elsevier, 2007. p. 507) 17. A Jurisdição Constitucional encontra óbice nos 
limites da capacidade institucional dos seus juízes, notadamente no âmbito das políticas 
públicas, cabendo ao Judiciário a análise racional do escrutínio do legislador, consoante 
se colhe do julgado da Suprema Corte Americana FCC v. Beach Communications , Inc. 
508 U.S. 307 (1993), em que se consignou que a escolha do legislador não está sujeita 
ao escrutínio empírico dos Tribunais e pode se basear em especulações racionais não 
embasadas em provas ou dados empíricos (Legislative choice is not subject to 
courtroom factfinding and may be based on rational speculation unsupported by 
evidence or empirical data ). 18. A capacidade institucional, ausente em um cenário de 
incerteza, impõe autocontenção do Judiciário, que não pode substituir as escolhas dos 
demais órgãos dos Estado por suas próprias escolhas (VERMEULE, Adrian. Laws 
Abnegation . Cambridge: Harvard University Press, 2016. p. 130, 134-135) [...] (ADC 
42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019). 
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência." (grifo nosso) 

 

Em resumo, portanto, as decisões, para além de não encontrar amparo na 

Constituição e na legislação, geram graves danos à saúde pública ao: (i) comprometer o 

objetivo primário do PNO de concentrar todos os esforços para a imunização de todas 

as pessoas inseridas no grupo prioritário; (ii) violar a equidade e a universalidade no 

acesso à vacina; (iii) prejudicar a coordenação do PNO, uma vez que não será possível 
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que os órgãos competentes acompanhem e fiscalizem o processo de vacinação a ser 

levado a efeito pelas entidades de classe. 

 

VI – GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, SOB A PERSPECTIVA 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES 

 

Conforme ensinamentos pontificados pelo Excelentíssimo Ministro Néri da 

Silveira, quando ainda ocupante de assento no extinto Tribunal Federal de Recursos, “no 

juízo de ordem pública está compreendida, também, a ordem administrativa em geral, ou 

seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o 

devido exercício das funções da administração, pelas autoridades constituídas” (TFR, SS 

nº 4.405/SP, DJU 01.12.1979). 

No mesmo sentido, o entendimento há muito pacificado pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), no sentido de que “há lesão à ordem pública, aqui compreendida a 

ordem administrativa, quando a decisão atacada interfere no critério de conveniência e 

oportunidade do ato administrativo impugnado” (AgRg na STA 66/MA, Rel. Ministro 

EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 171). 

Desde logo, portanto, divisa-se a lesão à ordem pública, aqui compreendida 

como ordem administrativa, na medida em que a interferência judicial em política pública 

de saúde tão sensível como a discutida nos autos originários, por envolver as medidas de 

combate à pandemia adotadas pelo Governo Federal e, mais precisamente, o plano de 

imunização contra a “Covid-19”, viola a separação funcional de poderes (art. 2º, 

CRFB/88) por invadir esfera de organização administrativa do Poder Público federal. 

Como é sabido, a elaboração da política pública depende de uma visão 

multidisciplinar, de avaliação das circunstâncias consideradas relevantes, de estudo das 

alternativas e de seus impactos, bem como requer o posterior monitoramento e avaliação da 

política implementada. Assim, e especialmente nesse contexto da pandemia, é de 

fundamental importância que as escolhas das políticas públicas sejam conduzidas pelo 

Poder Executivo, composto por vários Ministérios e órgãos, o que garante visões e 

perspectivas dinâmicas e interdisciplinares. 

Com efeito, não se pode exigir do Poder Judiciário, que não detém tais 
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elementos e informações estratégicas, a definição da política pública a ser adotada, sob pena 

de que o conhecimento especializado de inúmeros técnicos instados a participar na 

elaboração de um plano tão complexo como o Plano Nacional de Operacionalização contra 

a Covid-19 seja substituído pelo entendimento pessoal do magistrado de 1º grau, embasado 

em ilações sem substrato fático, que mais se aproximam do senso comum do que de 

argumentos jurídicos. 

Como é sabido, o administrador público possui uma visão mais ampla do 

cenário fático subjacente, estando amparado por órgãos com maior capacidade técnica para 

lidar com problemas de diversas ordens. Dessa forma, o Judiciário deve assumir um papel 

de autocontenção diante das escolhas administrativas, pois a sua interferência em uma 

função própria de outro Poder pode causar mais prejuízos à população. 

De fato, evidencia-se aqui a limitação imposta pela teoria das capacidades 

institucionais inerentes a cada Poder, a qual determina que, quando uma questão submetida 

ao crivo judicial envolver matéria que, por sua alta complexidade e especialidade, foge ao 

conhecimento e domínio do Poder Judiciário, este deve abster-se de se imiscuir na esfera do 

gestor público, diante da falta de parâmetros técnicos objetivos para uma atuação segura no 

exercício do controle judicial. 

Nesses casos, a intervenção judicial deve se dar com menor intensidade, no 

exercício da autocontenção judicial, privilegiando a expertise e experiência das entidades da 

Administração competentes (institucionalmente capazes). É o que apregoa a Doutrina 

Chenery, que embasou recente decisão da Ministra Laurita Vaz (AgInt no AgInt na SLS 

2.240/SP (DJ de 20.06.2017), que, ao tratar do juízo de ponderação a ser exercido pelo 

Julgador, consignou que se “exige critérios, entre os quais, a adoção de solução que 

reduza a ‘tensão gerada pela falta de legitimidade representativo-democrática do juiz 

para realizar opções normativo-axiológicas’, conforme leciona Paulo Gustavo Gonet 

Branco (Juízo de ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

305)”. 

Em decorrência, prossegue o acordão mencionado: as “cortes judiciais estão 

impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, 

notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise 

para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos”. Por tal razão, “as 

escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de 
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reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário”. 

Tal lógica aplica-se plenamente ao presente caso, não só em virtude da ausência 

de capacidade técnica do Juízo de piso, que deveria lhe impedir de tomar medidas 

relacionadas à temática complexa em questão, a qual demanda estudos técnicos e 

planejamento administrativo, os quais foram absolutamente descartados pelo magistrado 

prolator das decisões objurgadas. 

Como bem ressaltou o constitucionalista português Gomes Canotilho (apud, 

Rosália Carolina Kappel Rocha, in A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível, 

Revista da AGU, Ano IV, nº 8, dezembro de 2005, p. 22), no tocante ao controle judicial da 

concretização dos direitos sociais, “os tribunais não são órgãos de conformação social 

ativa”, devendo respeitar os programas e projetos já elaborados, inclusive de maneira 

estratégica, para a efetivação de determinado direito social, que levam em conta dotação 

orçamentária prévia, alocação de recursos em cenário de escassez etc. 

Por isso, ainda que se presuma o louvável intento de determinar o melhor 

funcionamento de uma política pública, o Judiciário, ao proferir decisões como a ora 

combatida, termina por desfigurar o programa pensado pelo administrador público, 

mormente no que tange o ponto de vista organizacional. 

Nesse sentido, pede-se vênia para realçar decisão proferida no bojo da SL n.º 

1321 MC / PI pelo Exmo. Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência do STF, a 

qual foi citada em decisão proferida por esta Douta Presidência na SLAT n.º 1008586-

09.2021.4.01.0000: 
“(...) 
Ademais, a tutela ora atacada impôs ao Poder Público a tomada de uma série de 
providências, de índole administrativa, a serem implementadas em curto espaço de 
tempo e sob pena de multa, as quais dizem respeito à área de saúde pública, medidas 
essas que não podem ser isolada e unilateralmente impostas, notadamente em tempos de 
pandemia. 
Assim, parece claro que a execução dessas medidas poderá acarretar grave lesão à 
ordem público-administrativa e mesmo econômica no âmbito do estado do Piauí. 
Como tenho ressaltado, sempre que chamado a intervir em processos relacionados à 
pandemia causada pela disseminação do coronavírus, em função da gravidade da 
presente situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem 
comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem 
empreendidos no combate às drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos 
hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos 
gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento, 
notadamente em autos de ação que não se presta a tanto. 
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem 
merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – 
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promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para 
tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas 
medidas. 
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de 
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que 
rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de 
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os 
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
Ademais, a imposição de ordens da magnitude dessas, ora em análise, não pode ser feita 
de forma isolada, sem prévia apreciação de suas consequências para o orçamento 
público como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e 
que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas 
correntes básicas.  
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave 
risco de acarretar sérios danos à ordem pública, administrativa e econômica do estado 
requerente, fato a recomendar a suspensão de seus efeitos.  
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão 
proferida nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0711334-51.2019.8.18.0000, em 
trâmite no Tribunal de Justiça piauiense, até o respectivo trânsito em julgado”. 
(SL 1321 MC / PI – PIAUÍ, MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR, 
Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI 
Julgamento: 29/04/2020, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 
11/05/2020 PUBLIC 12/05/2020) 

 

Ademais, em processo recente submetido à apreciação dessa Egrégia 

Presidência, restou ponderado que a interferência excessiva do Poder Judiciário em relação 

ao mérito administrativo seria hipótese de configuração de grave lesão à ordem pública. 

Pede-se vênia para transcrever trechos desse entendimento, os quais se adere como razões 

de pedir: 
“[...] 
Importante ainda mencionar, na espécie, a respeito do desempenho das atividades do 
administrador público, que a atuação do gestor estatal se caracteriza, essencialmente, 
por ser dotada da iniciativa ínsita à atuação de ofício e pela possibilidade de mudança 
de orientação em face das variações dos cenários fáticos com os quais se defronta, 
realidade distinta da atuação do Poder Judiciário, a quem incumbe, mediante 
provocação, a realização de controle jurisdicional dos atos administrativos. 
Portanto, a condução do enfrentamento da pandemia da COVID-19 e a decisão de retomada 
das atividades econômicas, no Município de Uberaba, a partir dos protocolos sanitários 
oriundos do Estado de Minas Gerais e com os subsídios de um Comitê Técnico Científico 
Municipal, encontram-se, data venia, na esfera de competência do representante do 
Poder Executivo, não podendo ser alterada, ao menos no atual momento processual, 
em seu mérito administrativo, pelo Poder Judiciário, mormente quando não 
suficientemente demonstrada eventual ilegalidade, ou inconstitucionalidade, a macular 
a linha de atuação adotada pelo Administrador Municipal. 
Eis as razões pelas quais, com a licença de ótica distinta, encontra-se caracterizado, na 
espécie, o quadro de grave violação à ordem jurídico-administrativa. 
[...] 
TRF1. SL 1016167-12.2020.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO 
FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1, PJE 04/06/2020 PAG. (grifou-se)8 

 
8 Posicionamento recente também foi afirmado na apreciação da SL 1029155-65.2020.4.01.0000, 
DESEMBARGADOR FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1, PJE 11/09/2020. 
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Por último, não se pode deixar de destacar excerto de brilhante artigo de autoria 

do Ministro LUIZ FUX, Presidente do Supremo Tribunal Federal, intitulado "Justiça 

infectada? A hora da prudência": 
"(...)Em todas as instâncias, ações judiciais proliferam em relação às medidas 
governamentais de contenção à pandemia. Está na ordem do dia a virtude passiva dos juízes 
e a humildade judicial de reconhecer, em muitos casos, a ausência de expertise em relação à 
Covid-19. É tudo novo para a Ciência, quiçá para o Judiciário. 
Nesse contexto, impõe-se aos juízes atenção para as consequências das suas decisões, 
recomendando-se prudência redobrada em cenários nos quais os impactos da intervenção 
judicial são complexos, incalculáveis ou imprevisíveis. Antes de decidirem, devem os juízes 
ouvir os técnicos, porque uma postura judicial diversa gera decisões passionais que 
desorganizam o sistema de saúde, gerando decisões trágicas e caridade injusta.(...) 
Positivamente, não é hora do impulso imoderado, mas do raciocínio prudente, racional e 
consequencialista, sob pena de a Justiça, cujo o desígnio é dar a cada um o que é seu, 
transformar-se num paciente infectado por uma Covid que adoece a alma e a razão, ferindo 
de morte, a um só tempo, avida dos que sofrem e a esperança dos que intentam viver."9 

 

Indubitável, pois, a grave lesão à ordem pública administrativa, fruto das 

decisões proferidas nos autos das ações originárias, sendo premente a suspensão dos seus 

efeitos por essa Douta Presidência. 

 

VII – DO POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR DAS DECISÕES 

QUESTIONADAS. FUNDAMENTO APTO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE SUSPENSÃO 

 

Sem embargo de toda a argumentação despendida, é interessante acentuar 

um último fundamento a este pedido de suspensão: o potencial efeito multiplicador 

advindo dos provimentos jurisdicionais liminares ora atacados. 

Na presente data, além das ações originárias no bojo das quais foram 

proferidas as decisões que se busca suspender, existem outras 10 (dez) demandas em 

curso, somente no âmbito da jurisdição do TRF da 1ª Região, que veiculam pedidos de 

aquisição de vacinas por determinadas entidades de classe para a imunização de seus 

filiados e parentes: (i) Processo n.º 1004273-87.2021.4.01.3400, ajuizado pelo 

SINDICATO DO COMERCIO DE VENDEDORES AMBULANTES DO DISTRITO 
 

9 Disponível em https://espaco-vital.jusbrasil.com.br/noticias/826558291/justica-infectada-a-hora-da-
prudencia?ref=amp. Acesso em 15.12.2020. 
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FEDERAL em face da UNIÃO e da ANVISA; (ii) Processo n.º  1011341-

88.2021.4.01.3400, instaurado pela CAMARA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 

DE FOZ DO IGUACU E MULTIPAISES, tendo como autoridade coatora o Diretor da 

ANVISA; (iii) Processo n.º 1014719-61.2021.4.01.3300, instaurado pela 

ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO 

ESTADO DA BAHIA (ASPRA/BA), em face da UNIÃO e da ANVISA; (iv) Processo 

n.º 1003251-28.2021.4.01.4100, instaurado ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS E 

FAMILIARES DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE 

RONDONIA (ASSFAPOM), em face da UNIÃO e da ANVISA; (v) Processo n.º 

1001118-13.2021.4.01.3809, instaurado pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE ALFENAS (ACIA), em face da UNIÃO e da ANVISA; (vi) Ação 

Popular n.º 1016650-90.2021.4.01.3400, ajuizada por FELIPE TORELLO TEIXEIRA 

NOGUEIRA em face da UNIÃO e da ANVISA; (vi) Ação Popular n.º 1009740-

38.2021.4.01.3500, ajuizada por WERIKA SOUZA LOPES SANT ANNA DE 

MOURA em face da UNIÃO, ANVISA e OUTROS; (viii) Processo n.º 1016489-

80.2021.4.01.3400, instaurado por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E ÁREAS VERDES, em face da 

UNIÃO e da ANVISA; (ix) Processo n.º 1017069-13.2021.4.01.3400, instaurado por 

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, em face da UNIÃO e da ANVISA; e (x) Processo n.º 1002365-

11.2021.4.01.4300, instaurado por SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA 

RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS (SINDIFISCAL), em face da UNIÃO e da 

ANVISA10. 

Vê-se, pois, que inúmeras entidades de classe acabam (i) ou por se valer do 

foro universal da Justiça Federal do Distrito Federal e de eventual prevenção do juízo da 
 

10 Destaca-se, ainda, que pleitos idênticos e/ou semelhantes estão se espalhando perante os demais 
Tribunais Regionais Federais do país (no TRF3, temos: Processo n.º 5006118-80.2021.4.03.6100, 
instaurado pela ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS DE SÃO PAULO – AMASP, 
em face da UNIÃO e da ANVISA. No TRF4, temos: Processo n.º 5012842-89.2021.4.04.7000, 
instaurado pelo SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO PARANA – 
SINCLAPOL, em face da UNIÃO e da ANVISA, em que houve a juntada das decisões ora impugnadas). 
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21ª VF/DF; (ii) ou, no mínimo, da juntada das decisões ora questionadas11 como forma 

de robustecerem o seu pleito a fim de obterem autorização judicial para a aquisição de 

vacinas para seus filiados e parentes. 

Acaso essa tendência venha a se concretizar, em pouco tempo será possível 

observar um quantitativo desenfreado de decisões liminares autorizando um sem 

número de segmentos da sociedade civil a adquirirem diretamente vacinas para 

imunização de seus integrantes sem a observância dos ditames legais, o que certamente 

ocasionará um caos na política pública de vacinação organizada pelo ente federal. 

Assim, se faz presente o chamado efeito multiplicador que autoriza o 

deferimento da suspensão de liminares, haja vista a elevada probabilidade de que uma 

única situação jurídica ocasione a concessão de inúmeras tutelas provisórias de 

urgência em demandas com o mesmo objeto. 

Em linha com esse entendimento, temos os seguintes julgados do Pretório 

Excelso: 
1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ajuizamento no Supremo Tribunal Federal. 
Impugnação a decisão que concede efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento. 
Admissibilidade. Incidente conhecido. Agravo regimental improvido. Precedentes. É 
admissível pedido de suspensão, que versa sobre questão constitucional, contra decisão 
que concede efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DE 
SEGURANÇA. Efeito multiplicador. Lesão à ordem pública. Ocorrência. Pedido 
deferido. Agravo regimental improvido. O chamado “efeito multiplicador”, que 
provoca lesão à ordem pública, é fundamental suficiente para deferimento de 
pedido de suspensão. 
STF. SS 4321 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado 
em 01/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 29-06-2011 PUBLIC 
30-06-2011 (grifo nosso) 
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE 
GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE 
ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 
41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04. 1. Os agravantes não lograram infirmar ou 
mesmo elidir os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de suspensão. 2. 
No presente caso, a imediata execução da sentença impugnada impede, em princípio, a 
aplicação da regra inserta no art. 37, XI, da Constituição da República, que integra o 
conjunto normativo estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003. 3. Na suspensão 
de segurança não se aprecia o mérito do processo principal, mas tão-somente a 
ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face 
dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a 
segurança e a economia públicas. 4. Possibilidade de ocorrência do denominado 
"efeito multiplicador". 5. Precedentes do Plenário. 6. Agravo regimental improvido. 

 
11 Os provimentos jurisdicionais ora combatidos foram juntados, por exemplo, pela parte autora do 
Processo n.º 1001118-13.2021.4.01.3809 como argumento de reforço da pretensão autoral lá veiculada. 
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STF. SS 2902 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE (Presidente), Tribunal Pleno, julgado 
em 10/03/2008, DJe-074  DIVULG 24-04-2008  PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-
02316-02  PP-00279 (grifo nosso) 

 

Aliás, esse argumento foi empregado pelo Exmo. Desembargador Federal 

Carlos Moreira Alves por ocasião da prolação de decisão no bojo da SLAT n.º 

1000232-29.2020.4.01.0000, tendo em vista o seguinte excerto do decisum lá proferido: 
“[...] Dentro desse contexto, assim, as medidas liminares que, em nome da garantia da 
inamovibilidade de Juízes do Trabalho Substitutos, impedem a implantação de modelo 
que se funda na imperiosa e excepcional necessidade dos serviços jurisdicionais da 
Quinta Região da Justiça Trabalhista, impõem, a meu juízo, grave lesão à ordem pública 
administrativa, justificando a acolhida do pleito de suspensão de suas respectivas 
eficácias. Justifica-o, ainda, o multiplicador efeito que se revela pelo só fato de já 
serem, apenas no âmbito do presente pedido de suspensão, dezenove o número de 
provimentos da espécie”. (grifo nosso) 

 

 

VIII – DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, e considerando a plena demonstração dos pressupostos 

indispensáveis para a concessão da suspensão das decisões ora impugnadas, a UNIÃO e 

a ANVISA requerem:  

a) a suspensão liminar das tutelas de urgências deferidas pelo 

MM. Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal nos Processos n.º 1013221-18.2021.4.01.3400, 

1013225-55.2021.4.01.3400, 1014039.67.2021.4.01.3400, 

1017058-81.2021.4.01.3400, 1016984-27.2021.4.01.3400, 

1016846-60.2021.4.01.3400, 1016943-60.2021.4.01.3400 e 

1015561-32.2021.4.01.3400, considerando o manifesto interesse 

público envolvido e a indiscutível grave lesão à ordem, à 

segurança e à saúde públicas; 

b) em cognição exauriente, a confirmação da suspensão liminar, em 

todos os seus termos, com fundamento no art. 4º da Lei n.º 

8.437/1992; 

c) a declaração de que os efeitos da suspensão deferida sejam 

mantidos até o trânsito em julgado das decisões de mérito a 

serem proferidas nas ações principais, a teor do disposto no § 9º do 
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art. 4º da mencionada Lei n.º 8.437/92, com a redação dada pela 

Medida Provisória n.º 2.180-35/2001. 

 

Brasília/DF, 30 de março de 2021. 
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