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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ref.: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 756

O PARTIDO DOS TRABALHADORES, já devidamente qualificado nos presentes
autos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus
advogados constituídos, pleitear a presente

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL

Para requerer que o Governo Federal apresente complementação ao Plano Nacional
de Vacinação para a inclusão das etapas referentes às crianças de 5 (cinco) a 11 (onze)
anos, tendo em vista que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a
imunização desta faixa etária com a vacina Pfizer1.
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< https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-vacina-da-pfizer-contra-covidpara-criancas-de-5-a-11-anos>
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I – BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
1.

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi ajuizada

pelo ora peticionante, em conjunto outras agremiações partidárias, postulando-se por
provimento judicial liminar para ordenar que o Poder Executivo Federal tomasse as
medidas necessárias à implementação de um plano de vacinação a nível nacional.

2.

Analisando o pedido liminar formulado em exordial, esse d. Juízo acatou o

parcialmente os pedidos formulados, de modo a determinar ao Governo Federal a
apresentação, dentro de 30 (trinta) dias, o Plano de Vacinação Nacional.

3.

Tal documento foi inicial e voluntariamente apresentado pela Advocacia-Geral

da União, contendo diversas falhas, generalidades e insubsistências, ensejando
inclusive a necessidade de diversas complementações posteriores. Todavia, ali pôdese observar que a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental já
delineava alguns avanços e entendimentos da sociedade brasileira no combate à
pandemia de COVID-19.

4.

A despeito da ausência de coordenação do Governo Federal na agenda de

vacinação da população brasileira, a imunização avançou significativamente desde
julho do presente ano, causando a diminuição do contágio e, consequentemente, do
número de mortes diárias no país2.
5.

Neste sentido, a fim de realizar a imunização completa da sociedade brasileira,

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – autorizou, em 16.12.2021, a
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< https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/09/mortes-por-covid-caem-79-no-brasil-reducaomenor-do-que-em-outros-paises.shtml>
< https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/11/14/gracas-a-vacinacao-diminuicao-de-casos-graves-e-mortespor-covid-muda-a-rotina-dos-hospitais-do-pais.ghtml>
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aplicação do imunizante fabricado pela Pfizer em crianças cuja faixa etária está entre 5
(cinco) e 11 (onze) anos.

6.

Contudo, até o momento, em que pese a ameaça de novas variantes do vírus

circulando em nosso país e a necessidade de manutenção da campanha extensiva de
vacinação em nosso país, o Governo Federal não deu quaisquer indícios que estuda e
confecciona o complemento ao plano de vacinação referente as crianças nessa faixa
etária.
7.

Pelo contrário, o atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em

entrevista que, independentemente da manifestação técnica da ANVISA, a vacinação
de crianças contra a Covid-19 não é um “assunto consensual”3.
8.

Assim, frente à urgência que ainda demanda a ampliação da imunização no

Brasil e à preocupante postura omissiva do Governo Federal sobre o tema, faz-se
necessária a apresentação e deferimento do pedido ora formulado.

II – DE NECESSIDADE DE RESGUARGO DA SAÚDE E DA VIDA DA
POPULAÇÃO BRASILEIRA.

9.

Inicialmente, reforça-se que a presente Arguição de Descumprimento de

Preceito Fundamental busca, de modo geral, impor a ordem constitucional sobre a
atuação do Governo Federal que, de modo irregular, apresenta reiteradas falhas na
contenção da Covid-19 no país.

10.

Em oportunidade exordial, com fundamento sólido no art. 196 da Constituição

da República, arguiu-se necessidade de Governo Federal adotar as medidas
necessárias ao início de campanha de imunização da população. Em que pese tenha
3

https://veja.abril.com.br/blog/radar/vacinacao-de-criancas-nao-e-assunto-consensual-no-governo-diz-queiroga/
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sido ordenada a apresentação do Plano Nacional de Vacinação, observa-se que o Brasil
caminha a passos lentos para a imunização de sua população, ao passo que surgem
notícias que o Governo Federal manteve-se inerte frente à oferta de imunizantes por
determinadas fabricantes.
11.

Nesta oportunidade, mais uma vez, vê-se necessário socorrer-se mais uma vez

dessa e. Suprema Corte para que o Governo Federal aja de modo a promover a
imunização da população brasileira e, consequentemente, a vitória contra o vírus do
Covid 19 que acomete o mundo há praticamente 2 (dois) anos.
12.

Neste contexto, levando-se em consideração que 66,14% da população brasileira

encontra-se totalmente imunizada, ou seja, já recebeu as duas doses previstas da
vacinação, a ANVISA e especialistas entenderam que era momento de se pensar na
imunização de crianças.
4

13.

Isto porque, segundo dados publicados na The Lancet, um dos principais

periódicos internacionais, entre as crianças e adolescentes brasileiros observados,
23,8% daqueles que contraíram COVID-19 foram admitidos em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), 10,0% necessitaram de ventilação invasiva e 7,5% morreram. Segundo
o estudo, estes números são superiores aos números observados em outros estudos
pediátricos, já que no Reino Unido e nos Estados Unidos da América o número de
Crianças que foram admitidos na UTI foram 18% e 10%, respectivamente.

14.

Neste artigo, o autor ainda afirma que “Portanto, as disparidades de saúde e as

desigualdades sociais, exacerbadas pelo entrelaçamento de comorbidades, podem ter contribuído
sinergicamente para aumentar a carga do COVID-19 para indivíduos mais carentes e
vulneráveis socioeconomicamente. Além disso, as taxas de resultados ruins em pacientes do
Brasil, um país de renda média, foram maiores do que as encontradas em outros estudos de

países de renda mais alta. Essas descobertas fornecem evidências dos efeitos das desigualdades
regionais e geográficas sobre os resultados.4”
15.

Nesta toada, a ANVISA concluiu pela autorização do início da imunização do

referido grupo, conforme se extrai da informação tornada pública pelo próprio
Governo Federal5. Veja-se:
A autorização veio após uma análise técnica criteriosa de dados e
estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica
da Agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e
eficaz para o público infantil, conforme solicitado pela Pfizer e
autorizado pela Anvisa.

16.

No comunicado6 acerca da imunização das crianças entre 5 e 11 anos, a Agência

Reguladora destacou os seguintes pontos, a fim de demonstrar as justificativas e
fundamentos para que a referida faixa etária seja vacinada contra a Covid-19:
5
•

pelo menos 1,9 milhão de crianças de 5 a 11 anos foram

infectadas com a doença em questão, e mais de 8.300 delas foram
hospitalizadas, sendo que deste número 1/3 (um terço) necessitou de
cuidados intensivos;
•

quase 100 (cem) crianças de 5 (cinco) a 11 (onze) anos morreram,

tornando a Covid-19 uma das principais causas de morte nessa faixa
etária;
•

as taxas de hospitalização entre crianças de 5 (cinco) a 11 (onze)

anos são três vezes maiores para crianças negras, hispânicas ou nativas
americanas, quando comparadas com as taxas para crianças brancas.
Dados de adolescentes sugerem que a vacinação para crianças de 5 a

4

<4 Clinical characteristics and risk factors for death among hospitalised children and adolescents with COVID19 in Brazil: an analysis of a nationwide database https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00134-6/fulltext>
5
< http://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/>
6
< chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fanvisa
%2Fpt-br%2Fassuntos%2Fnoticiasanvisa%2F2021%2FSEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf&clen=245192&chunk=true>

11 anos evitará, provavelmente, a maioria dessas hospitalizações e
mortes;
•

No Brasil, segundo estudo publicado pela Fiocruz, até o mês de

agosto de 2021 foram notificados 16.246 casos de crianças
hospitalizadas por Covid-19, o que representa 17% do total de
hospitalizações no país. Neste mesmo período, 1.195 óbitos por
COVID-19 de crianças e adolescentes na faixa de 0 a 19 anos foram
confirmados. Vale ressaltar que o número de óbitos por Covid-19 na
infância e na adolescência até agosto de 2021 foi praticamente o mesmo
que o notificado em todo o ano de 2020, apesar de representar uma
pequena parcela dos óbitos totais (1,5%);
•

Embora a Covid-19, na maioria das vezes, produza efeitos mais

brandos em crianças do que em adultos, algumas crianças infectadas
com o novo coronavírus podem ter infecções pulmonares graves, com
exacerbação da doença e necessidade de hospitalização;
•

A OMS divulgou que crianças e adolescentes podem apresentar

sintomas clínicos prolongados (conhecidos como ‘Covid-19 longo”);
•

Segundo o Centro Europeu para Prevenção e Controle de

Doenças da União Europeia (UE), os dados de vigilância mostram que
crianças de 5 a 11 anos representam uma proporção crescente tanto de
casos notificados quanto de hospitalizações em países da UE nos
últimos meses;
•

A contribuição relativa das crianças para a circulação geral do

SARS-CoV-2 pode ser aumentada devido a fatores que incluem a
prevalência da variante Delta e o recente surgimento da variante
Ômicron que, em princípio, parece ser altamente transmissível, bem
como devido ao aumento da cobertura de vacinação em grupos de
idade mais avançada;
•

A presença de uma doença de base em crianças de 5 a 11 anos

está associada a chances cerca de 12 vezes maiores de hospitalização e
19 vezes maiores de admissão em UTI. No entanto, a maioria (78%) das
crianças hospitalizadas desta idade na União Europeia, não tinha
nenhuma condição médica subjacente relatada;
•

As

crianças

e

adolescentes

também

podem

apresentar

manifestações graves da infecção pelo SARS-Cov-2, com necessidade
de internação em UTI e evolução para óbito. Segundo a Fiocruz, até o
momento, não existem marcadores capazes de identificar quais
crianças e adolescentes têm maior risco de desfechos graves na
COVID-19;
•

Uma revisão sistemática aponta que pode haver maior impacto
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da fatalidade pediátrica relacionada à COVID-19 em países de baixa e
média renda em comparação com países de alta renda;
•

Assim como os adultos, as crianças também podem transmitir o

coronavírus a outras pessoas se estiverem infectadas, mesmo quando
não apresentam a forma sintomática da doença. A vacina contra a
COVID-19 pode proteger não somente a criança, como também a todos
a sua volta, reduzindo a chance de transmissão do vírus para familiares
e amigos, que podem ser mais suscetíveis às graves consequências da
infecção;
•

Apesar do menor risco de desenvolvimento da forma grave da

doença, crianças e adolescentes foram afetados de maneira
desproporcional pelas medidas de controle da pandemia. Os efeitos
indiretos mais importantes estão relacionados ao fechamento de
escolas, que interrompeu a prestação de serviços educacionais e
aumentou o sofrimento emocional e os problemas de saúde mental
nessa população;
•

Segundo a literatura científica, os efeitos da pandemia na

educação infantil foram profundos, com muitas escolas fechadas e
milhões de alunos afetados. A aprendizagem remota tem sido
associada à exacerbação das disparidades raciais e socioeconômicas no
desempenho educacional e aumento das taxas de depressão e
ansiedade. A vacinação de alunos, junto com outras camadas de
proteção como a maior cobertura de vacinação da comunidade e a
adoção de outas medidas de mitigação como o uso de máscaras, a
ventilação escolar e a testagem de alunos não-vacinados, pode ajudar
a garantir a continuidade educacional;
•

Segundo

a

Fiocruz,

diversos

estudos

que

testaram

sistematicamente crianças e adolescentes, independentemente dos
sintomas, para infecção aguda por SARS-CoV-2 (usando testes rápidos
de antígeno ou ensaios moleculares) ou para infecção anterior (por
meio de teste sorológico) descobriram que as taxas de infecção nessa
população podem ser comparáveis, e em alguns ambientes até
superiores, às taxas encontradas em adultos. Além disso, a incidência
de casos relatados de COVID19 na população pediátrica ao longo da
pandemia vem aumentando rapidamente.
•

Nas últimas semanas, as autoridades reguladoras de diferentes

partes do mundo concluíram pela aprovação da Vacina Cominarty
(Pfizer/Wyeth) para imunização de crianças de 5 a 11 anos de idad:

7

o

FDA, Estados Unidos, aprovação em 29 de outubro de

2021, em 32 dias corridos (submissão recebida em 28 de
setembro);
o

HC, Canadá, aprovação em 19 de novembro de 2021, em

42 dias corridos (submissão recebida em 08 de outubro);
o

EMA, Comunidade Europeia, aprovação em 25 de

novembro de 2021, em 39 dias corridos (submissão recebida em
18 de outubro);
o

TGA, Austrália, aprovação em 5 de dezembro de 2021 -

Aprovação Provisória em 54 dias corridos (submissão recebida
em 13 de outubro);
o

HSA, Singapura, aprovação em 10 de dezembro de 2021,

em 16 dias corridos (submissão recebida em 25 de novembro);
o

Swissmedic, Suiça, 10 de dezembro de 2021, em 23 dias

corridos (submissão recebida em 19 de novembro);

17.

Portanto, com base na totalidade das evidências científicas disponíveis e nos

exemplos de outros países, a ANVISA a vacina autorizou e recomendou a utilização
da Pfizer-BioNTech COVID-19 na imunização das crianças entre 5 (cinco) e 11 (onze)
anos, tendo em vista que pode ser eficaz na prevenção de doenças graves,
potencialmente fatais ou condições que podem ser causadas pelo SARS-CoV-2

18.

E mais, também é de autoria do Governo Federal a informação que o início da

vacinação depende, agora, apenas e tão somente do calendário e da logística do
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS). Vejamos7:

Quando começa a vacinação
A aprovação da Anvisa permite que a vacina já seja usada no país para
a faixa etária de 5 a 11 anos. A chegada do imunizante aos postos
depende do calendário e da logística do Programa Nacional de
Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), que coordena a
distribuição das vacinas por meio de programas públicos no Brasil.

7

Idem.
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19.

Assim, além da preocupação em se ter a totalidade da população brasileira

imunizada contra a Covid-19, tem-se que o rápido início de vacinação para crianças é
necessário e urgente para a proteção integral de nossas crianças e, especialmente,
para que toda a população em idade escolar possa retornar às aulas presenciais de
forma segura, conforme previsto nos calendários escolares de 2022.

20.

Sendo assim, levando-se em consideração a autorização técnica para a

imunização de crianças entre 05 (cinco) e 11 (onze) anos, bem como o histórico de
omissões do Governo Federal, mais uma vez evidenciado na fala do excl. Ministro da
Saúde – de não se tratar de “assunto consensual” - bem como a urgência decorrente
da vacinação da população nessa faixa etária, pugna-se que esse d. Supremo Tribunal
Federal ordene que o Governo Federal apresente, nos prazo de 48h, a
complementação do Plano Nacional de Vacinação, no que tange às crianças acima
dos cinco anos de idade, incluindo-se um cronograma que viabilize a cobertura
vacinal adequada de toda a população infantil antes da retomada das aulas, bem
como a previsão de um dia nacional (Dia D) para vacinação, ou mesmo a designação
de possíveis datas para a realização de grandes mutirões de incentivo e vacinação.

III. DO PEDIDO

21.

Assim, pelo exposto, o Partido dos Trabalhadores pugna para que o Governo

Federal apresente, em 48 (quarenta e oito) horas, a complementação do Plano Nacional
de Vacinação, para incluir as etapas a serem cumpridas para iniciar e concluir a
vacinação de crianças entre 05 (cinco) e 11 (onze) anos contra a Covid-19, incluindose um cronograma que viabilize a cobertura vacinal adequada de toda a população
infantil antes da retomada das aulas, bem como a previsão de um dia nacional (Dia D)
para vacinação, ou mesmo a designação de possíveis datas para a realização de
grandes mutirões de incentivo e vacinação.

9

Nestes termos, pede deferimento.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Eugênio José Guilherme de Aragão
OAB/DF 4.935

Angelo Longo Ferraro
OAB/DF 37.922

Marcelo Winch Schmidt
OAB/DF 53.599

Miguel Filipi Pimentel Novaes
OAB/DF 57.469
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