EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso Nacional,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.981.188/0001-07, com sede na SDS, Bl. A, CONIC, Ed.
Boulevard

Center,

Salas

107/109,

Asa

Sul,

Brasília

–

DF,

CEP

70391-900,

contato@redesustentabilidade.org.br, vem, por seus advogados abaixo-assinados, com
fundamento no disposto no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e nos preceitos da Lei nº
9.882, de 1999, propor
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(com pedido de medida liminar)
em face da omissão do Poder Executivo Federal em revisar as restrições, medidas e
requisitos excepcionais e temporários para entrada no País, em decorrência dos riscos de
contaminação

e

disseminação

do

coronavírus

SARS-CoV-2 (covid-19), conforme

recomendação da Anvisa, pelos fatos e fundamentos que passa a sucintamente expor.

I. DO OBJETO DA PRESENTE ADPF
1.

A Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em seu art. 3º, VI, a norma estipula que as
autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, restrição excepcional e
temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de entrada e saída do País e locomoção
interestadual e intermunicipal.
2.

A fixação dessa restrição excepcional e temporária, segundo os §§ 6º e 6º-B do

mesmo dispositivo legal, deve ser realizada mediante ato conjunto dos Ministros de Estado
da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, precedido de recomendação
técnica e fundamentada, no caso de entrada e saída do País, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
3.

O normativo infralegal que, atualmente, dá concretude ao preceito em tela é a

Portaria nº 658, editada em 5 de outubro de 2021, pelos Ministros de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e da
Infraestrutura, a qual dispõe sobre restrições, medidas e requisitos excepcionais e
temporários para entrada no País, em decorrência dos riscos de contaminação e
disseminação do coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19).
4.

No que importa relatar, a aludida Portaria exige, em seu art. 3º, como requisitos para

a entrada no País, por via aérea, do viajante de procedência internacional, brasileiro ou
estrangeiro, somente a apresentação de documento comprobatório de realização de teste
para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou
não detectável, bem como Declaração de Saúde do Viajante, contendo a concordância sobre
as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no País.
5.

O art. 4º do mesmo ato infralegal estabelece a proibição à entrada no País de

estrangeiros, de qualquer nacionalidade, por rodovias ou quaisquer outros meios,

excepcionando-se os casos previstos em seus parágrafos, tais como transporte de cargas ou
cônjuge de brasileiro.
6.

Já o art. 5º do referido normativo condiciona, em seu § 1º, a autorização para o

transporte aquaviário de passageiros, brasileiros ou estrangeiros, exclusivamente nas águas
jurisdicionais brasileiras, de embarcações de cruzeiros marítimos à edição prévia de Portaria
pelo Ministério da Saúde, que deve dispor sobre o cenário epidemiológico, a definição das
situações consideradas surtos de Covid-19 em embarcações e as condições para o
cumprimento da quarentena de passageiros e de embarcações.
7.

Apesar de os citados dispositivos estabelecerem, portanto, restrições para entrada

no País, não há exigência de apresentação de certificado de vacinação ou de quarentena
obrigatória para viajantes.
8.

A esse respeito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, em atenção à

competência fixada no § 6º-B, I, da Lei nº 13.979/2020, publicou, em 12/11/2021, as Notas
Técnicas nºs 1121 e 113/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA2, contendo “recomendações
técnicas e alertas sobre o cenário epidemiológico da Covid-19, para análise dos Ministros de
Estado da Casa Civil, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura na revisão
da Portaria CC-PR/MJSP/MS nº 658, de 05 de outubro de 2021”, em resposta ao Ofício nº
2582/2021/SE/CC/CC/PR.
9.

Especificamente, as Notas Técnicas em epígrafe traçam recomendações de revisão

das restrições de mobilidade transfronteiriça pelo modal terrestre e aéreo, respectivamente,
à luz da tendência mundial de revisão dessas restrições; das mudanças no cenário
epidemiológico no Brasil e no mundo com relação à transmissibilidade e disseminação das
novas variantes do SARS-CoV-2; e da evolução da vacinação.
1

Disponível em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/Modalterrestre_SEI_ANVISA1668800N
otaTecnica.pdf
2
Disponível em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/Modalaereo_SEI_ANVISA1669858Not
aTecnica1.pdf

10.

Na análise das medidas restritivas adotadas nas fronteiras brasileiras, a Anvisa

aponta que:
De forma geral, as fronteiras aquaviárias e terrestres foram objeto das
maiores restrições impostas pelo Governo Federal. Essas fronteiras foram
fechadas para o fluxo de passageiros, com algumas exceções, a exemplo da
Ponte Internacional da Amizade e do tráfego de residentes fronteiriços em
cidades-gêmeas. Em ambos os modais, o transporte internacional de carga
foi mantido, sendo impostas medidas especialmente rigorosas para o
transporte marítimo, como a determinação de testagens de diagnóstico e
quarentena de tripulantes e embarcações.
Por outro lado, observa-se que, ao longo das atualizações das regras,
foram impostas restrições mais brandas ao transporte aéreo, apesar das
suas características inerentes, como a rápida velocidade de deslocamento
dos passageiros e a capilaridade global, que oferecem risco adicional para a
importação de casos de Covid-19 e de novas variantes.
Com a evolução do conhecimento, pode-se afirmar que as viagens aéreas
estão associadas à disseminação do vírus por meio de passageiros
infectados e, potencialmente, por meio de transmissão durante o voo. As
evidências atuais sugerem que o SARS-CoV-2 pode ser transmitido durante
a viagem da aeronave, mas os dados publicados ainda não permitem uma
avaliação conclusiva da probabilidade e extensão (Rosca et al., 2021).
A decisão pela adoção de restrições mais brandas ao modal aéreo pode ser
justificada, apenas em parte, pela sua importância na cadeia de
suprimentos nacional. Porém, cumpre destacar que as viagens não
essenciais, em geral, permaneceram permitidas, e que o Governo Federal
impôs medidas mais brandas a esse modal quando comparado às
adotadas mundialmente pelos países que tiveram maior sucesso na
contenção da pandemia. Nessa seara, cabe destacar, por exemplo, a não
implementação da obrigatoriedade irrestrita da quarentena aos viajantes
internacionais, mesmo nos momentos de maior recrudescimento da
pandemia, apesar de reiteradas recomendações da Anvisa nesse sentido.
Sobre a quarentena irrestrita, cabe destacar que a Anvisa a recomendou ao
grupo de ministros, pela primeira vez, em novembro de 2020, por meio da
Nota Técnica 238/2020/SEI/GIMTV/DIRE5/ANVISA. Essa recomendação foi
reiterada pelas Notas Técnicas 70/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA
(04/05/2021), 85/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (21/05/2021),
132/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (21/07/2021) e, por fim, na
Nota Técnica 173/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA, que precedeu a
publicação da Portaria 658, de 2021. (sem grifos no original)

11.

No excerto transcrito, destaca-se que, conforme pontuado pela Agência Reguladora,

o Governo Federal vem, mesmo nos momentos de maior crise, menosprezando os controles
fronteiriços recomendados pelos órgãos técnicos e adotados pelos demais países que
tiveram sucesso no controle da pandemia, especialmente no que tange às viagens aéreas como, por exemplo, a necessidade de quarentena aos viajantes internacionais.
12.

Tal negligência certamente é fator determinante para o Brasil ser o segundo país com

mais mortes por Covid-19 no mundo. Relembra-se, por oportuno, as sucessivas falhas dos
órgãos nacionais em impedir, ou ao menos retardar, a entrada da variante Delta no país,
quando um viajante oriundo da Índia, contribuiu para o início da transmissão da perigosa
cepa no Brasil, ao conseguir, mesmo tendo feito teste comprovando estar infectado, circular
por três cidades e ter contato com dezenas de pessoas, antes de ser colocado em
isolamento3.
13.

Certamente, não se quer que o número de mortes causado pela variante Delta em

território brasileiro, responsável por um cenário apocalíptico na cidade de Manaus, se repita
com a nova variante recém descoberta na África do Sul. Pelo seu potencial de contaminação,
a Organização Mundial de Saúde, em manifestação oficial4, informa que a variante, que deve
receber o nome de Omnicron, poderá acelerar governos a aplicar novas restrições de
viagens e medidas de cautela diante do risco que a mutação poderia gerar. E entre as várias
recomendações desse organismo internacional para os países membros está a vacinação de
todas as pessoas, na linha das melhores práticas adotadas pelos países mais desenvolvidos e
civilizados do mundo.
14.

De acordo com a Anvisa, apesar dos avanços em instrumentos de saúde pública,

como testes para detecção do SARS-CoV-2 e vacinas, o cenário epidemiológico ainda gera
incertezas, especialmente diante do elevado número de novos casos diários no mundo e,
3

Disponível em:
https://oglobo.globo.com/rio/vigilancia-falhou-em-caso-confirmado-de-variante-da-india-paciente-pass
ou-por-tres-cidades-antes-do-isolamento-25034114
4
Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/11/26/oms-declara-nova-cepa-do-virusda-covid-1
9-como-variante-de-preocupacao.htm

mormente, a existência de regiões com grande quantidade de novos casos, que fornece um
cenário propício para o surgimento de novas variantes mais virulentas. Estudos indicam,
objetivamente, a necessidade de se avançar na vacinação, na testagem em massa da
população e na manutenção das medidas não farmacológicas de distanciamento físico e de
uso máscaras faciais, mesmo pelos indivíduos completamente vacinados.
15.

Um estudo alarmante citado pela Agência e que reforça essa conclusão foi realizado

no estado norte-americano de Wisconsin, no qual foi demonstrada a ocorrência de cargas
virais semelhantes em amostras, coletadas por swabs nasais, de indivíduos vacinados e não
vacinados infectados com a variante Delta do SARS-CoV-2. De acordo com a Anvisa, tais
dados “reforçam a necessidade da manutenção de medidas de intervenções não
farmacológicas, uma vez que confirmam a ideia de que os indivíduos vacinados infectados
com a variante Delta possuem potencial de transmitir a SARS-CoV-2 a outras pessoas”.
16.

Merece destaque, ainda, outro estudo mencionado pela Agência Reguladora, o qual

demonstra a importância das políticas de testagem em massa ─ único meio de controle
implementado pela Portaria CC-PR/MJSP/MS nº 658, de 05 de outubro de 2021 ─, mas
como elas também possuem importantes limitações que devem ser levadas em
consideração.
Projeções epidêmicas sobre um potencial surto de COVID-19 foram
realizadas considerando uma população universitária dos Estados Unidos,
sob várias combinações de testes de assintomáticos (5% a 33% por dia),
taxas de transmissão (2,5% a 14%) e taxas de contato (1 a 25), para
identificar o limite da taxa de contato que, se excedido, levaria ao
crescimento exponencial das infecções. Os resultados sugerem que, na
ausência de vacinas, o teste sozinho, sem reduzir o tamanho da população,
não seria suficiente para controlar um surto. Se o tamanho da população
fosse reduzido para 34% (ou 44%) do tamanho real da população, testes de
25% (ou 33%) por dia ajudariam no controle de um surto. O estudo indicou
que o campus poderia ser mantido com plena população, desde que pelo
menos 95% estivessem vacinados. Se a cobertura vacinal fosse inferior a
95%, manter a população total acarretaria a exigência de testes dos
assintomáticos. Pelas estimativas do estudo, seriam necessários testes em
25% da população ao dia se a cobertura vacinal for de 63-79% ou testes em
33% da população ao dia se a cobertura vacinal fosse de 53-68%. Se a
cobertura vacinal for inferior a 53%, para controlar um surto, além dos

testes de 33% da população ao dia, também seria necessário reduzir o
tamanho da população para 90%, 75% e 60%, se a cobertura vacinal for
38-53%, 23-38% e abaixo de 23%, respectivamente. Cabe destacar que os
resultados apresentados no estudo foram simplificados e consideraram
taxas de transmissão de 5 a 8%, que correspondem aos níveis relatados
durante a pandemia de 2020, em que o uso de máscara facial e
distanciamento físico já tinham sido implementadas (Zhao et al., 2021).

17.

Quanto às medidas migratórias adotadas em diferentes países, a Anvisa ressalta que

as fronteiras têm sido abertas para entrada de viajantes internacionais, mas, como regra, em
contrapartida, tem se exigido o comprovante de vacinação como requisito imprescindível
para estrangeiros ou, alternativamente, como forma de dispensar outras medidas, sendo
exemplos Estados Unidos, Canadá, Chile, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha
e China.
18.

Levando em consideração, então, o percentual de cobertura vacinal completa da

população brasileira (61,72% até 26/11/2021) e da crescente exigência de certificado de
vacinação para entrada em outros países, a Anvisa traça recomendações para que seja
revista a política de fronteiras brasileira, especialmente para a inclusão da cobrança de prova
de vacinação, de forma a estimular que o Brasil não se torne um dos países de escolha para
os turistas e viajantes não vacinados.
19.

Assim, para o modal aéreo, a Agência recomenda a exigência de vacinação (data da

última dose ou dose única acrescido de 14 dias), testagem para vacinados e não vacinados,
auto quarentena para não vacinados (até o resultado do PCR ou teste de antígeno, que deve
ser realizado a partir do 5° dia) e declaração de saúde do viajante.
20.

Já para o modal terrestre, propõe-se que seja admitida a entrada apenas dos

vacinados, dos não elegíveis para vacinação ou dos não vacinados que trabalham no
transporte de cargas. Os demais não vacinados, para adentrar em território nacional, teriam
de utilizar o modal aéreo, em que os controles são mais adequados, admitida a dispensa da
exigência, a critério do Ministério da Saúde, para países em que a cobertura vacinal tenha

atingido a imunidade coletiva ou que esteja em níveis de cobertura vacinal e contexto
epidemiológico considerados seguros.
21.

Não obstante essas recomendações exaradas em 12/11/2021 (há quase vinte dias,

portanto), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos competentes para a
revisão das restrições, medidas e requisitos excepcionais e temporários para entrada no País
─ quais sejam os Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da
Infraestrutura ─ persistem em não adotar as medidas de controle sanitário adequadas para
proteção da saúde da população brasileira. A omissão se dá mesmo diante da proximidade
de eventos festivos e da alta temporada turística, que reconhecidamente atraem milhares
de viajantes estrangeiros ao Brasil.
22.

A inércia trata-se, em verdade, de mais uma postura adotada pelo negacionismo e

pela postura anti-vacina do Governo do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Comprovando
essa constatação, reporta-se à infeliz declaração dada pelo Ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sr. Anderson Torres, na tarde de 25/11/2021. O titular da Pasta ministerial, ao ser
questionado sobre a exigência de certificado de vacinação contra a Covid-19 para entrada de
viajantes no Brasil: “Acho que não tem que aceitar. Não precisa. A vacina não impede a
transmissão da doença”5.
23.

Excelências, não bastam os mais de 614.00 (seiscentos e quatorze mil) brasileiros

mortos? Se este Eg. Supremo Tribunal Federal não acolher a presente Arguição e determinar
as medidas necessárias para que o Governo Federal revise as políticas de entrada de
viajantes no país, acolhendo o posicionamento técnico da Anvisa, há grande risco de o Brasil
enfrentar, em um curto período de tempo, uma nova onda de Covid-19 ─ tal como,
infelizmente, tem sido o caso de outros países ao redor do mundo.
II. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO CABIMENTO DA ADPF

5

Disponível em: https://revistaforum.com.br/brasil/ministro-justica-vacina-anvisa/ e
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/11/ministro-da-justica-contraria-anvisa-e-rejeita-c
obrar-vacina-para-entrar-no-brasil.shtml

24.

Em primeiro lugar, a arguente é um partido político com representação no

Congresso Nacional. A composição da bancada federal (dois Senadores da República e uma
Deputada Federal) é pública e notória, dispensando a prova. Desse modo, na forma do
artigo 2º, I, da Lei 9.882/99, c/c artigo 103, VIII, da Constituição, é parte legítima para propor
a presente ação.
25.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o partido político com representação

no Congresso Nacional possui legitimidade universal para o ajuizamento de ações do
controle concentrado de constitucionalidade, não havendo necessidade de se avaliar a
eventual pertinência temática entre o estatuto partidário e o objeto questionado.
26.

Em segundo lugar, e agora no tocante aos requisitos formais de cabimento da ADPF,

não há dúvida de que o ato questionado se qualifica como “ato do Poder Público”. Afinal,
trata-se de grave omissão do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da covid-19
que coloca em risco toda a população brasileira.
27.

Em terceiro lugar, embora a Constituição Federal e a Lei nº 9.882/99 não definam o

que se entende por preceito fundamental, esse Eg. Supremo Tribunal Federal já assentou a
“qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional dos direitos e garantias
fundamentais (art. 5º, dentre outros), dos princípios protegidos por cláusula pétrea (art. 60,
§ 4º, da CF) e dos ‘princípios sensíveis’ (art. 34, VII)” (ADPF 388, Relator Ministro Gilmar
Mendes, DJe 1º.8.2016). No caso concreto, há evidente violação aos preceitos fundamentais
do direito social à saúde (art. 6º e art. 196).
28.

Em quarto lugar, em relação ao requisito da subsidiariedade, defende-se a tese de

que a análise deste requisito decorre de enfoque objetivo ou de proteção da ordem
constitucional objetiva, nos termos da doutrina especializada.
29.

Em outros termos, o princípio da subsidiariedade - inexistência de outro meio eficaz

de sanar a lesão -, contido no § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882, de 1999, há de ser
compreendido no contexto da ordem constitucional global. Nesse sentido, se considerado o

caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa),
meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional
relevante de forma ampla, geral e imediata.
30.

Assim, havendo omissão do Estado em adotar medidas concretas de proteção à

população brasileira, não atacável por outra ação de controle abstrato, cabível a presente
ADPF.
31.

Feito o aparato da cognição da Arguição, passa-se, agora, à exposição dos

fundamentos que levam à procedência dos pedidos incorporados à presente Ação.

III. DA MANIFESTA INCOMPATIBILIDADE DA PROIBIÇÃO DE DESPEDIDA/DEMISSÃO POR
JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COM PRECEITOS
FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
32.

O ponto fulcral da presente ADPF é a omissão do Governo Federal em estabelecer

controle sanitário adequado de entrada de estrangeiros no país como medida de combate à
disseminação da covid-19.
33.

Trata-se de mais uma postura negacionista do Poder Executivo Federal no

enfrentamento à covid-19. O Governo Federal, que inicialmente minimizou a pandemia
(“gripezinha”) e depois atrasou o início da vacinação (diversos fatos já denunciados pela CPI
da Pandemia, inclusive a ausência de resposta às propostas de comercialização da vacina da
Pfizer e o boicote à vacina Coronavac), continua a recusar os posicionamentos técnicos da
Anvisa, que orienta o Governo Federal a adotar tais medidas.
34.

Vale destacar novamente a manifestação da Agência:

A decisão pela adoção de restrições mais brandas ao modal aéreo pode ser
justificada, apenas em parte, pela sua importância na cadeia de
suprimentos nacional. Porém, cumpre destacar que as viagens não
essenciais, em geral, permaneceram permitidas, e que o Governo Federal
impôs medidas mais brandas a esse modal quando comparado às adotadas
mundialmente pelos países que tiveram maior sucesso na contenção da
pandemia. Nessa seara, cabe destacar, por exemplo, a não implementação
da obrigatoriedade irrestrita da quarentena aos viajantes internacionais,
mesmo nos momentos de maior recrudescimento da pandemia, apesar de
reiteradas recomendações da Anvisa nesse sentido.

35.

E ainda:
Sobre a quarentena irrestrita, cabe destacar que a Anvisa a recomendou
ao grupo de ministros, pela primeira vez, em novembro de 2020, por meio
da Nota Técnica 238/2020/SEI/GIMTV/DIRE5/ANVISA. Essa recomendação
foi reiterada pelas Notas Técnicas 70/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA
(04/05/2021),

85/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (21/05/2021),

132/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA (21/07/2021) e, por fim, na
Nota Técnica 173/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA, que precedeu a
publicação da Portaria 658, de 2021.

36.

Além de se recusar a implementar a quarentena obrigatória para os que ingressam

no país, o Governo agora se omite, desde o dia 12 de novembro, em acatar a orientação da
Anvisa de adoção do passaporte de vacinação para a entrada no Brasil, ou seja, há 2 (duas)
semanas!
37.

Neste contexto, diversos países já implementaram, há muito tempo, restrições no

acesso de pessoas aos seus respectivos territórios. Com efeito e como exemplo, com
algumas poucas exceções para viagens essenciais, o cidadão não americano, que não se
enquadre como imigrante, deve apresentar prova de estar totalmente vacinado contra
COVID- 19 antes de viajar de avião para os Estados Unidos, a partir de um país estrangeiro.

No que se refere a fronteira terrestre ou aquaviária, a partir de 8 de novembro, ao chegar a
um ponto de entrada terrestre ou terminal aquaviário dos EUA, os viajantes não cidadãos
devem estar preparados para (1) fornecer prova de vacinação COVID-19, conforme descrito
no site do Centro de Controle de Doenças (CDC); e (2) atestar verbalmente o motivo da
viagem e o status de vacinação COVID19 durante uma inspeção de fronteira.
38.

O art. 6º da Portaria nº 658 Presidência da República/Casa Civil, que “dispõe sobre

medidas excepcionais e temporárias para entrada no País, nos termos da Lei n° 13.979, de
2020”, estabelece que “as restrições, medidas e condições previstas nesta Portaria
constituem requisitos para entrada de viajantes no País, sem prejuízo de outros adequados à
sua condição migratória [...]”. Ou seja, apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Autarquia que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população
brasileira, recomendar que se exija a vacinação contra COVID19 para estrangeiros que
pretendam ingressar no Brasil, o Governo Federal insiste que a comprovação de vacinação
para estrangeiros que pretendem ingressar no País é desnecessária sob o argumento de que
a imunização não impede a transmissão, conforme manifestação pública do Ministro da
Justiça Anderson Torres, em 25/11/2021, e amplamente divulgada pelos meios de
comunicação.
39.

O Ministro da Justiça é responsável por uma pasta que do ponto de vista técnico não

o torna, nem de perto, uma autoridade na área de saúde pública. Conforme vários estudos
que estão sendo feitos mundo afora6, apesar de a vacinação não garantir que eventual
transmissão do vírus ocorra, ela traz muitos impactos positivos na redução da transmissão,
que é essencial para o Brasil em um momento em que houve expressiva redução em suas
taxas de transmissão e de mortalidade. Somado a isso, o mundo está sendo assombrado
neste momento pela nova variante do vírus da covid-19, que teria sua origem na África do
Sul, descoberta que trouxe enorme preocupação ao mundo como um todo. O Ministro da
Justiça, Anderson Torres, promoveu mais um serviço de desinformação, entre tantos do
Governo Federal, em um tema tão sensível e de enorme interesse social.
6
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40.

É natural, portanto, que, diante de um cenário de avanço da vacinação, os países

passem a exigir o comprovante de imunização completa para o ingresso de estrangeiros.
41.

Com efeito, impõe-se reconhecer que o tema vacinação não é desconhecido desta

Eg. Corte. Vale transcrever, nessa linha, a íntegra da ementa dos acórdãos nas ADIs 6586 e
6587, nas quais se questionava a previsão de “determinação de realização compulsória de
vacinação” da Lei nº 13.979, de 2020 (art. 3º, III, d):
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA
CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE
ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM
ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO
DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO
INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE
DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE
E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO
OU

DEGRADANTE.

ALÇANÇADA

COMPULSORIEDADE

MEDIANTE

RESTRIÇÕES

DA

IMUNIZAÇÃO

INDIRETAS.

A

NECESSIDADE

SER
DE

OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA
DAS

VACINAS.

LIMITES

À

OBRIGATORIEDADE

DA

IMUNIZAÇÃO

CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA.
ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas
autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a
morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar
imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em
especial os mais vulneráveis.

II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária
brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou
coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade
e

integridade

do

corpo

humano,

afigurando-se

flagrantemente

inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa
no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento
informado das pessoas.
III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação
forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os
refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020,
especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à
informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao
“pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos
recalcitrantes.
IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa
Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário
nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas
a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito
regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e
assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição
Federal.
V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir
interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020,
de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa
vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário,
podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas
atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas

em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e
análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla
informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes,
(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas;
(iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam
as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as
limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas
esferas de competência.

42.

Ainda, no tema de repercussão geral nº 1.103, a Corte decidiu em 17 de dezembro

de 2020, pela fixação da seguinte tese: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização
por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no
Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em
lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com
base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade
de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder
familiar.”
43.

Assim, o ponto de partida para a questão discutida é que a vacinação compulsória -

que não se confunde com a vacinação forçada - pode ser determinada a partir dos
parâmetros estabelecidos nestes julgados.
44.

Entende-se como indiscutível, no atual estágio no qual o enfrentamento à covid-19

se encontra no Brasil e no mundo, que há bases científicas sólidas acerca dos benefícios das
vacinas já desenvolvidas e distribuídas à população pelo Plano de Imunização e que há
amplo esclarecimento sobre a necessidade de se vacinar ─ apesar da persistente
desinformação promovida pelos próprios representantes do Governo Federal. Como já
afirmado, em que pese a vacinação não conseguir eliminar a transmissão da Covid-19, já há
estudos que comprovam seus efeitos positivos na redução da taxa de transmissibilidade.

45.

Dentro desse panorama de violação direta ao texto constitucional, nada sobra do

núcleo fundamental - ou do mínimo existencial - do direito fundamental à saúde no caso
concreto - e, em última análise, do próprio direito fundamental à vida -, o que legitima a
atuação jurisdicional para dar força cogente à determinação de que o Poder Executivo
Federal simplesmente atue de forma eficiente no enfrentamento da pandemia.
46.

Partindo desse paradigma de que não há caminho republicano senão aquele trilhado

pela ciência, sabe-se que a Constituição Federal, logo em seu primeiro artigo, estabelece a
dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Para dar
densidade a esse postulado de quase todos os Estados modernos - que colocam o humano
como centro do ordenamento jurídico -, a Constituição também descreve, no seu extenso rol
de direitos fundamentais, o direito à saúde e à vida. Aquele geralmente é associado a uma
contraprestação positiva que visa, em última medida, atender a este.
47.

Nessa esteira, é de se questionar, de plano: o que sobra do núcleo fundamental do

direito social à saúde se o próprio mandatário primeiro do Governo Federal, juntamente
com seus auxiliares mais diretos, parece brincar com a saúde da população brasileira, ao se
omitir enquanto o ingresso em território nacional ocorre sem o controle mínimo para
garantir a proteção da população brasileira? Com a devida vênia, Excelência, parece que
nada. Ou seja, o Estado está afastando por completo o direito à saúde da população do
Brasil por questões de convicção meramente pessoal - política - e, diga-se, irracional.
48.

O Congresso Nacional vem atuando de forma correta, dando todos os subsídios

necessários para o Poder Executivo enfrentar a pandemia. O Supremo Tribunal Federal, da
mesma forma, já deu inúmeras demonstrações de que o negacionismo não será aceito, que
a ciência deve ser observada e que é dever de todos os entes federados atuar em defesa da
vida e da saúde da população.
49.

Noutro giro, sabe-se que a Constituição Federal dispensou tratamento privilegiado ao

direito à saúde. Além de se tratar de verdadeiro direito fundamental social, também se trata

de um dever comum atribuído à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23, II; e art. 30,
VII), inclusive, quanto àqueles, como competência legislativa concorrente (art. 24, XII).
50.

Por sua vez, o art. 196 esclarece que 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. Com a devida vênia, as políticas empregadas pelo Governo Federal
ao longo de toda a pandemia, incluindo a omissão ora impugnada, parecem ir na contramão
do mandamento constitucional, pois redundam, em verdade, no agravamento dos riscos de
doença pelo coronavírus.
51.

Partindo disso, a melhor solução para o problema realmente parece ser que, na ação

errática do Poder Executivo Federal, omissiva ou comissiva, como no presente caso - o que
infelizmente parece estar sendo a realidade dos últimos meses -, os demais Poderes da
República e os demais entes federados assumam esse encargo, a fim de garantir a mais
ampla e irrestrita vacinação para todos os brasileiros elegíveis à imunização, mesmo que por
vias indiretas de compulsoriedade.
52.

Nesse sentido, é clara a violação ao mais basilar direito difuso de todos: o de

simplesmente sobreviver, com proteção à vida e promoção de saúde. Todos os brasileiros
têm, sim, o direito de ver sua saúde e sua vida protegidas pelo Poder Público! Partindo disso,
é fato que esses atos inconstitucionais devem ser superados por este nobre Juízo, para que a
população não sofra com lacunas de vacinação, por critérios meramente pessoais - políticos
- e autofágicos. Afinal, quando a opção pela ausência de uma das únicas prevenções
possíveis é deliberadamente imposta ou autorizada pela autoridade máxima do Brasil e ceifa
a vida de um único cidadão, não há mais motivos para acreditar no Estado.
53.

Para arrematar, é forçoso que se faça um último exercício sobre o problema aqui

posto, à luz do princípio da proporcionalidade, na medida em que a questão parece indicar
para uma aparente colisão entre direitos fundamentais: de um lado, a pretensa liberdade

individual de não se vacinar; de outro, o direito da coletividade de não se expor
indevidamente a doenças contagiosas (vida, saúde, integridade física, etc.). No centro da
discussão, há a compulsoriedade da vacinação.
54.

No tocante ao critério da adequação, é preciso que se diga que, sim, a vacinação

compulsória por meios indiretos é, sim, adequada para a proteção da saúde coletiva. Afinal,
todas as vacinas, dentro de uma perspectiva individual, são altamente eficazes para a
proteção de casos graves da infecção por coronavírus e, dentro de uma perspectiva coletiva,
mesmo a mais ineficaz vacina é, ainda assim, suficientemente eficaz para a proteção contra
qualquer tipo de contaminação. Ou seja, é fato científico que a interação entre duas pessoas
vacinadas tem muito menos probabilidade de resultar em contaminação do que aquela
entre duas pessoas não vacinadas.
55.

Quanto ao critério da necessidade, é de se dizer que a vacina compulsória vem sendo

entendida no mundo inteiro - cite-se o exemplo de Nova York7, a capital mundial das
liberdades individuais a qualquer custo - como o mecanismo menos drástico para a proteção
da saúde coletiva. Dentro do panorama constitucional brasileiro, seria inviável,
efetivamente, pensar em uma vacinação obrigatória via coerção física - como já muito bem
concluiu essa Eg. Corte.
56.

Contudo, a compulsoriedade via meios indiretos - proibição de acesso a

determinados lugares - é altamente eficaz para a proteção da saúde coletiva e minimamente
invasiva do ponto de vista do indivíduo que não pretende se vacinar. Ora, se a pessoa não se
vacina, o mínimo que se espera é que aceite não transitar em determinados locais, ou se
estará beneficiando a própria torpeza.
57.

Assim, de modo bastante objetivo, a vacinação compulsória por meios indiretos é o

modo menos aviltante às liberdades individuais - dentro das opções disponíveis no cardápio
7
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do âmbito de proteção do direito: eventual ameaça de prisão, eventual condução coercitiva
ao posto de saúde, etc. - de se proteger a saúde coletiva diante de uma pandemia que já
vitimou mais de 614.000 pessoas no país.
58.

Por fim, a medida é, também, proporcional no estrito sentido do termo, já que há,

sim, uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados, sem excessos
ou insuficiências. Vemos, no Brasil, graças aos esforços dos Poderes Legislativo e Judiciário,
avanços na cobertura vacinal (cerca de 76% da população brasileira com ao menos uma
dose), mas ainda estamos atrás de países vizinhos, como Chile (88%), Argentina (80%) e
Uruguai (79%)8.
59.

Em alguma medida, tais dados se devem à ineficiência da cobertura vacinal em

regiões mais distantes dos centros urbanos ou mais carentes. Contudo, a maior parte dos
atuais não vacinados é certamente composta de pessoas que deliberadamente escolheram
não se vacinar, muitas por reflexo das atitudes do Presidente da República.
60.

Outros países também passam pelo mesmo problema. Apesar da postura

negacionista do Presidente da República e do menor poder financeiro, graças à postura
histórica favorável dos brasileiros às campanhas de vacinação, já culturalmente assimiladas,
o Brasil já ultrapassou a Alemanha (70%) e os Estados Unidos (69%) na cobertura vacinal.
61.

Por fim, dentro desse contexto, é importante afastar o argumento de que a OMS é

contra a exigência de provas de que a pessoa foi vacinada para poder viajar, uma vez que
essa falsa notícia já vem sendo disseminado pelos negacionistas.
62.

A postura da Organização é evidentemente de proteção dos mais desfavorecidos

frente à distribuição desigual de vacinas pelo mundo. Infelizmente, confirmou-se a
preocupação presente no início da pandemia, com os países que possuem maior capacidade
financeira conseguindo cobertura vacinal para toda sua população ─ apesar de parte dela
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nem ter interesse ─, enquanto vários países precisam de doações para proteger a sua
população.
63.

Assim, impor comprovante de vacinação de pessoas provenientes de países com

dificuldades de obter vacinas ou de refugiados, por exemplo, seria punir duplamente tais
indivíduos, não sendo razoável a aplicação de regras indistintas para pessoas em situações
tão díspares. Nesse contexto, a OMS também já expressou sua preocupação com a exigência
de certificados digitais de vacinação, quando boa parte da população mundial não tem um
smartphone ou um computador.
64.

Nesse contexto, a OMS considera ser necessário que países obtenham informações

sobre a vacinação, para evitar que os viajantes tenham que fazer quarentena. Dessa forma,
estando vacinado, o indivíduo pode se movimentar mais livremente entre os países. Caso
não esteja vacinado, por qualquer motivo (de ideológicas a humanitárias), deve cumprir
quarentena de ingresso nos países, a fim de garantir a proteção à população local.
65.

Trata-se de medida que se mostra como a mais razoável frente ao momento singular

pelo qual o mundo passa. Segundo a OMS, os Estados-membros precisam ser flexíveis e
encontrar uma solução que leve em conta as necessidades diversas dos cidadãos ao redor
do mundo. Mas, por aqui, o Governo Federal infelizmente se contrapõe às recomendações
da Anvisa, não exigindo nem a quarentena, nem a comprovação de vacinação, deixando a
população brasileira à própria sorte.
66.

É, assim, diante desse cenário de massiva incompatibilidade da omissão estatal com

preceitos fundamentais da Constituição Federal que se propõe a presente Arguição, cujo
intento último é o de proteção coletiva de todos os brasileiros, dando guarida, in casu, à
adoção de medidas concretas - quarentena e comprovação de vacinação - no enfrentamento
da pandemia da covid-19.

IV. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
67.

Para além de todos os fundamentos já aqui delineados, também é sucintamente

preciso demonstrar que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida
liminar ora postulada, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.882/99.
68.

Por um lado, o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas as

razões acima expostas, as quais evidenciam que o Governo Federal ainda vem seguindo sua
cartilha de como boicotar o bom enfrentamento e o controle da pandemia da Covid-19 no
Brasil. Necessário reforçar, o Governo Federal ignora as recomendações da Anvisa acerca da
necessidade de quarentena desde dezembro de 2020 e acerca da necessidade de exigência
de comprovação de vacinação há 2 (duas) semanas.
69.

Como já se enunciou, no caso concreto, há evidente violação aos preceitos

fundamentais do direito social à saúde (art. 6º e art. 196). Afinal, o Estado Brasileiro tem o
dever de adotar medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e, especificamente no
ponto aqui tratado, regular o ingresso de pessoas no território nacional, impedindo o
ingresso nos casos em que possa resultar em risco para os brasileiros.
70.

O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se nas graves consequências

advindas da omissão estatal. Diariamente, mais e mais indivíduos ingressam no território
nacional sem a devida comprovação de segurança sanitária, colocando em risco toda a
população brasileira e os avanços alcançados até o momento, apesar da postura
negacionista do Poder Executivo Federal.
71.

Ademais, o período de festas e de alta temporada turística está próximo - natal, ano

novo e carnaval - e, como bem disse o Presidente da Anvisa, Barra Torres, o “Brasil não pode
ser atraente para o turismo antivacina”9.

9

Disponível
em:
https://www.oantagonista.com/brasil/brasil-nao-pode-ser-atraente-para-o-turismo-antivacina-diz-presidente-d
a-anvisa/.

72.

É preciso, assim, agir com rapidez, para impedir que se consume tamanha afronta à

Constituição e ao ordenamento jurídico brasileiro. Se o Governo Federal segue em sua linha
de desacreditar a ciência e as medidas de combate ao coronavírus, é preciso que os demais
Poderes da República tragam o trem de volta ao trilho, afirmando e reafirmando, na medida
do necessário, que os direitos fundamentais devem ser levados a sério.
73.

Nesse cenário de extrema urgência e perigo de gravíssima lesão, a Arguente postula

a concessão da medida liminar pelo Relator, ad referendum do Tribunal Pleno, como faculta
o art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, para que determine a adoção das medidas já
recomendadas pela Anvisa - quarentena e comprovação de vacinação no ingresso ao país.

V. DOS PEDIDOS
74.

Com base nas razões já expostas, que evidenciam a relevância do interesse público a

ser tutelado na presente Arguição e os fartos elementos de risco concretamente presentes
para o exercício de direitos fundamentais, requer-se:
a)

Recebimento e processamento da presente ADPF;

b)

Liminarmente, que determine a adoção das medidas já

recomendadas pela Anvisa para o ingresso no país, conforme Notas
Técnicas nºs 112 e 113/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA;
c)

Sejam colhidas as informações do Poder Executivo Federal e

ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral
da República;
d)

No mérito, a confirmação dos pedidos liminares, com a

determinação de adoção das medidas já recomendadas pela Anvisa para o
ingresso

no

país,

conforme

113/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA.

Notas

Técnicas

nºs

112

e

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Brasília, 26 de novembro de 2021.
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