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Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental
com pedido de liminar proposta pelo Rede Sustentabilidade, em face do
ato “[...] cometido pelo Senhor Presidente da República o Senhor Ministro
da Saúde de não mais divulgar cronograma detalhado de recebimento de
doses de imunizantes contra a COVID-19 para operacionalização do
Plano Nacional de Imunização (PNI)”, que teria violado os preceitos
fundamentais previstos nos arts. 5°, caput, XXXIII; 6°; 21, XVII, 37; 196; e
art. 198, III, todos da Constituição Federal.
O CFOAB requer a concessão de cautelar para determinar ao
Governo Federal que apresente, “[...] em até 48 horas, cronograma
atualizado com a previsão de recebimento de doses para, no mínimo, os
próximos três meses [...]”, assim como que “[...] o cronograma seja
publicado no website do Ministério da Saúde e do Governo Federal, bem
como seja atualizado com a frequência mínima de 15 dias, caso não haja
alterações consideráveis (para mais ou para menos) em período inferior,
bem como as referidas informações passem a fazer parte do Plano
Nacional de Imunização.” (págs. 21-22 da inicial). Ao final, pede a
procedência do pedido, com a confirmação da medida cautelar.
Desse modo, considerando a importância da matéria e a emergência
de saúde pública decorrente do surto do coronavírus, solicitem-se prévias
informações ao Presidente da República e ao Ministro de Estado da
Saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pedidos formulados.
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Publique-se.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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