
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator da 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 

756 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, com fundamento no artigo 

103, inciso I, da Constituição Federal, bem como no artigo 4º, inciso III, da Lei 

Complementar nº 73/1993, em atenção ao conteúdo da decisão proferida em 17 

de dezembro de 2021, vem requerer a juntada aos autos da documentação anexa, 

contendo as Informações nº 00481/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU e a Nota 

Técnica nº 63/2021 da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do 

Ministério da Saúde, que veiculam informações sobre as medidas empreendidas 

para avaliar a possibilidade de inclusão de crianças entre 5 e 11 anos no Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 – PNOVC. 
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A Nota Técnica nº 63/2021 da Secretaria Extraordinária de 

Enfrentamento à Covid-19 esclarece que a avaliação técnica do tema compreende 

o seguinte cronograma de ações: 

1. Submissão à Consulta Pública de Posicionamento da SECOVID, 

após análise da opinião Câmara Técnica Assessora de Imunização 

Covid no dia 23/12/21.  

2. Consulta Pública será realizada entre o dia 23/12/2021 a 02/01/2022  

3. Audiência Pública a ser realizada em 04/01/2022  

4. Apresentação de decisão/Plano pela SECOVID/MS em 05/01/2022  

5. Ressaltamos que o Ministério da Saúde adquiriu doses suficientes a 

farmacêutica Pfizer/Biontech para atender todas as faixas etárias 

incluídas no Programa de Imunização contra a COVID-19. 

Registre-se a informação prestada pela Consultoria Jurídica do 

Ministério da Saúde no sentido de que “contratos firmados pelo Ministério da 

Saúde com a Pfizer já preveem expressamente a possibilidade de se solicitar 

imunizantes para crianças de 05 a 11 anos, caso haja esta demanda, o que 

evidencia o adequado planejamento da Pasta, pois há cobertura contratual em 

caso de tal necessidade exsurgir” (informações anexas). 

Conforme demonstrado nessas manifestações, a União tem adotado 

as providências cabíveis para uma decisão segura e responsável a respeito da 

extensão da campanha de imunização para esse público-alvo, estando agendada, 

inclusive, a realização de audiência pública a esse propósito em 4 de janeiro de 

2022, pelo que deve ser repelida a alegação de omissão imputada na petição do 

Partido dos Trabalhadores. 

Diante das razões externadas nessa documentação, a União requer 

seja indeferido o pedido de tutela antecipada, postulando seja concedido prazo 
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adicional para apresentação de informações complementares após o dia 5 de 

janeiro de 2022, conforme cronograma acima indicado. 

Brasília, 19 de dezembro de 2021. 

 

 

BRUNO BIANCO LEAL 

Advogado-Geral da União 

 

 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 

Secretária-Geral de Contencioso 
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