
NONA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 756 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

REQTE.(S) :PARTIDO DOS TRABALHADORES 
ADV.(A/S) :EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO E 

OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :FEDERACAO BRASILEIRA DAS ASSOC DE 

SINDROME DE DOWN 
ADV.(A/S) :CAHUE ALONSO TALARICO 
ADV.(A/S) :MARGARIDA ARAUJO SEABRA DE MOURA 
ADV.(A/S) :CLAUDIA DE NORONHA SANTOS 
ADV.(A/S) :CAIO SILVA DE SOUSA 
INTDO.(A/S) :PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 
ADV.(A/S) :PAULO MACHADO GUIMARAES E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 
ADV.(A/S) :ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI 
INTDO.(A/S) :PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) :RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO 
INTDO.(A/S) :CIDADANIA 
ADV.(A/S) :PAULO MACHADO GUIMARAES E OUTRO(A/S)

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo 
Partido dos Trabalhadores – PT, com o objetivo de 

“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 Pfizer”.

Afirma, em síntese, que,

“com  base  na  totalidade  das  evidências  científicas 
disponíveis  e  nos  exemplos  de  outros  países,  a  ANVISA a 
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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).”

Ao final, requer:

“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,  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.”

É o breve relatório.

Manifeste-se a União Federal em 48 horas sobre o pedido.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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