
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 SGAN Quadra 601, Bloco H, L2 Norte, Edifício ION - Sala 1035 | Brasília/DF - CEP: 70.830-018 
Alameda Santos, nº 700, Conj. 131, 13º andar - Cerqueira César | São Paulo - CEP: 01.418-002 

1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

 

 

 

ADPF n. 756/DF 

 

  

 

 

 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, já devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, por seus advogados que a esta 

subscrevem, com fundamento nos arts. 294 do CPC/2015 e 5º da Lei n. 

9.882/199, requerer a presente  

 

TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL 

 

contra a medida inconstitucional adotada pelo Ministério da Saúde, que, 

por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS (Doc. 01), revisou a recomendação de 

vacinação contra a COVID-19 de adolescentes de 12 a 17 anos, o que 

demanda a adoção de medidas urgentes no âmbito da presente Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 

 

 

I. BREVE SÍNTESE DO PEDIDO. CABIMENTO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA.  

 

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental foi ajuizada pelo PSB — ora Requerente — em conjunto 

com outros partidos políticos em razão das reprováveis e temerárias 

ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento à Pandemia da 

COVID-19. 

 

Dentre as medidas pleiteadas, destacam-se a aquisição de 

vacinas e apresentação de um cronograma de vacinação para a 

imunização da população brasileira, por se tratar do caminho científico 

comprovadamente mais adequado e seguro ao controle do novo vírus. 
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 O feito foi incialmente incluído em pauta para julgamento 

na sessão virtual que se iniciaria em 04.12.2020, oportunidade em que o 

Exmo. Relator declarou voto no sentido de conceder parcialmente a 

liminar para obrigar o Governo Federal a apresentar, no prazo de 30 dias, 

o Plano de Vacinação Nacional.  

 

Inobstante a ação tenha sido retirada da referida pauta 

virtual, a Advocacia-Geral da União apresentou voluntariamente a versão 

preliminar do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra 

a COVID-19, o que demonstra a importância da referida ação no âmbito 

do combate à pandemia. 

 

A despeito das reiteradas manifestações da AGU no presente 

feito asseverando o compromisso com a completa imunização da 

população brasileira, o comportamento negacionista do Governo Federal 

ainda impacta negativamente os avanços no processo de vacinação.  

 

Ainda sobre o objeto da presente ação constitucional, convém 

destacar que o Exmo. Ministro Relator, ao analisar pedido de tutela de 

urgência relativo à realização da Copa América 2021 no Brasil, ressaltou 

que “o cerne da questão trazida a juízo sempre foi a necessidade de 

explicitação e de planejamento das ações estatais no enfrentamento do 

novo coronavírus, responsável pelo surto de 2019.”. 

 

Na oportunidade, Vossa Excelência destacou ser cabível a 

apresentação de pedidos de tutela provisória incidental na presente ADPF 

contra atos ou omissões do Executivo Federal capazes de, em tese, 

fragilizar o direito constitucional à saúde. Confira-se: 

 

Por isso, entendo que este Sétimo Pedido de Tutela 
Provisória Incidental formulado pela agremiação política 
no bojo da presente ADPF merece ser conhecido, 

porquanto voltado contra a anuência expressa pelo Chefe do 
Poder Executivo Federal, amplamente divulgada pelos meios 
de comunicação,1 para a realização da Copa América 2021 
no Brasil, a qual tem o condão de, em tese, fragilizar o 
direito fundamental à saúde abrigado no art. 196 da Lei 
Maior, configurando ato derivado de autoridade pública, 
passível, portanto, de impugnação por meio do controle 
concentrado de constitucionalidade. 

 

 

Em Decisão de 19.04.2021, o Exmo. Ministro Relator já 

registrou que “o Supremo Tribunal Federal pode e deve sempre exercer o 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
 SGAN Quadra 601, Bloco H, L2 Norte, Edifício ION - Sala 1035 | Brasília/DF - CEP: 70.830-018 
Alameda Santos, nº 700, Conj. 131, 13º andar - Cerqueira César | São Paulo - CEP: 01.418-002 

3 

seu poder contramajoritário, oferecendo a necessária resistência às ações 

e omissões de outros Poderes da República, de maneira a garantir a 

integral observância dos ditames constitucionais, na espécie, daqueles que 

dizem respeito à proteção da vida e da saúde.”. 

 

Até o presente momento, a presente arguição revelou-se de 

extrema importância para a garantia dos direitos fundamentais da 

população brasileira. Com efeito, foi no âmbito destes autos que se 

obrigou o Governo Federal a sair da inércia no que tange, por exemplo, à 

apresentação de um Plano Nacional de Vacinação, à aquisição de vacinas 

e à adoção de medidas necessárias ao abastecimento de insumos 

hospitalares ao município de Manaus/AM que, no início do ano corrente, 

enfrentou grave crise sanitária e de desabastecimento no âmbito da 

pandemia.  

 

Assim, a atuação desta Suprema Corte tem sido essencial 

para contrabalancear as ações e omissões inconstitucionais do Governo 

Federal que atentam contra os direitos fundamentais à vida e à saúde 

da população brasileira, previstos nos arts. 5º, caput, 6º, caput, 196 e 

227, da Constituição Federal. 

 

Nesse sentir, mais uma vez, faz-se necessário acionar esta e. 

Corte Constitucional a fim de se afastar outra medida desfundamentada 

do Ministério da Saúde consubstanciada na NOTA INFORMATIVA Nº 

1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, publicada no último dia 

15.09.2021. 

 

A normativa ministerial revisa a recomendação anterior 

para desaconselhar a vacinação de jovens de 12 a 17 anos sem 

comorbidades, sob a justificativa de que a Nota Técnica nº 40/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS restringiu a vacinação do referido grupo 

etário somente aos jovens que possuam comorbidades, apresentem 

deficiência permanente ou estejam privados de liberdade. Confira-se a 

integra da nota impugnada no presente expediente: 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS 
Assunto - Vacinação em adolescentes 
A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, na 
Nota Técnica nº 40/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, 
revisou a recomendação para imunização contra COVID-19 
em adolescentes de 12 a 17 anos, restringindo o seu emprego 
somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem 
deficiência permanente, comorbidades ou que estejam 
privados de liberdade, apesar da autorização pela Anvisa do 
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uso da Vacina Cominarty (Pfizer/Biontech), com base nas 
seguintes premissas: 
A Organização Mundial de Saúde não recomenda a 
imunização de criança e adolescente, com ou sem 
comorbidades; 
A maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos 
pela COVID-19 apresentam evolução benigna, apresentando-
se assintomáticos ou oligossintomáticos; 
Somente um imunizante foi avaliado em ECR; 
Os benefícios da vacinação em adolescentes sem 
comorbidades ainda não estão claramente definidos; 
Apesar dos eventos adversos graves decorrentes da vacinação 
serem raros, sobretudo a ocorrência de miocardite (16 casos 
a cada 1.000.000 de pessoas que recebem duas doses da 
vacina);  
Redução na média móvel de casos e óbitos (queda de 60% no 
número de casos e queda de mais de 58% no número de 
óbitos por covid-19 nos últimos 60 dias) com melhora do 
cenário epidemiológico. 
Destacamos que a orientação da NOTA TÉCNICA 36/2021-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS estabelecia que os 
adolescentes sem comorbidades seria o último subgrupo 
elegível para vacinação e somente vigoraria a partir do dia 15 
de setembro. Outrossim, reafirmamos que Estados e 
Municípios sigam as orientações do Programa Nacional de 
Operacionalização da Covid-19. 
Por fim, reiteramos que esta Secretaria, subsidiada pela 
Câmara Técnica Assessora de Imunização da Covid-19, 
revisará, sempre que necessário, suas recomendações, com 
base em dados de segurança e na evolução das evidências 
científicas. 
 
 

O referido ato descumpre o compromisso institucional do 

Governo Federal firmado na presente ADPF de atuação diligente no 

combate à pandemia, com ações fundadas em dados técnicos e 

abalizados pelos órgãos sanitários nacionais e internacionais. 

 

Isso porque a nota informativa está pautada em premissas 

equivocadas e contraria frontalmente o posicionamento da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA —, do Conselho Nacional de 

Saúde e até mesmo da Câmara Técnica do Programa Nacional de 

Imunizações do Ministério da Saúde.  

 

É incontestável que o Brasil é um dos países mais ineficazes 

no enfrentamento ao novo coronavírus. A desinformação promovida pelo 

Governo Federal associada à completa ausência de coordenação nacional 

conduziu o país aos quase 600 mil óbitos já registrados1. 

 
1 https://covid.saude.gov.br/  

https://covid.saude.gov.br/
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E, justamente no período em que país vem apresentando 

algum progresso no processo de vacinação, cujos resultados são 

evidentes com a queda no número de casos e óbitos2, o Ministério da 

Saúde promove mais um ato de desinformação para causar pânico na 

sociedade e desincentivar a população a se vacinar.  

 

A referida nota informativa compromete significativamente o 

Programa Nacional de Vacinação, haja vista que, na contramão das 

evidências técnico-científicas, retira o grupo etário de 12 a 17 anos do 

cronograma. 

 

É consenso entre os órgãos sanitários e especialistas que 

a ampliação da cobertura vacinal é fator primordial para o arrefecimento 

da pandemia. Isso posto, garantir e estimular a vacinação dos 

adolescentes de 12 a 17 anos é essencial não apenas para assegurar 

direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos nos arts. 5º, caput, 

6º, caput, 196 e 227, da Constituição Federal, como também para 

viabilizar o retorno seguro dos jovens às escolas, de forma a materializar 

o direito fundamental à educação (art. 205 da CF). 

 

Nesse quadro, a presente tutela provisória incidental é 

plenamente cabível haja vista a manifesta inconstitucionalidade da NOTA 

INFORMATIVA Nº 1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, conforme se 

passa a demonstrar. 

 

 

II. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NOTA INFORMATIVA Nº 

1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. ORIENTAÇÃO CONTRÁRIA 

ÀS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS CHANCELADAS PELA ANVISA. 

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 196 E 227 DA CF/1988. 

 

Conforme já adiantado, a Nota Informativa do Ministério da 

Saúde, sem qualquer respaldo técnico-científico e sem apresentar 

fundamentos razoáveis, suspendeu a vacinação de crianças e 

adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades sob as seguintes 

justificativas: 

 

 
2https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-um-mes-brasil-registra-

queda-de-40-em-casos-e-obitos-por-covid-

19#:~:text=A%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid,pela%20doen%C
3%A7a%20em%20um%20m%C3%AAs.  

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-um-mes-brasil-registra-queda-de-40-em-casos-e-obitos-por-covid-19#:~:text=A%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid,pela%20doen%C3%A7a%20em%20um%20m%C3%AAs
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-um-mes-brasil-registra-queda-de-40-em-casos-e-obitos-por-covid-19#:~:text=A%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid,pela%20doen%C3%A7a%20em%20um%20m%C3%AAs
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-um-mes-brasil-registra-queda-de-40-em-casos-e-obitos-por-covid-19#:~:text=A%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid,pela%20doen%C3%A7a%20em%20um%20m%C3%AAs
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-um-mes-brasil-registra-queda-de-40-em-casos-e-obitos-por-covid-19#:~:text=A%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid,pela%20doen%C3%A7a%20em%20um%20m%C3%AAs
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(i) A Organização Mundial de Saúde não recomenda a 
imunização de criança e adolescente, com ou sem 
comorbidades; 
 
(ii) A maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos 
pela COVID-19 apresentam evolução benigna, apresentando-
se assintomáticos ou oligossintomáticos; 
 
(iii) Somente um imunizante foi avaliado em ECR; 
 
(iv) Os benefícios da vacinação em adolescentes sem 
comorbidades ainda não estão claramente definidos; 
 
(v) Apesar dos eventos adversos graves decorrentes da 
vacinação serem raros, sobretudo a ocorrência de miocardite 
(16 casos a cada 1.000.000 de pessoas que recebem duas 
doses da vacina);  
 
(vi) Redução na média móvel de casos e óbitos (queda de 60% 
no número de casos e queda de mais de 58% no número de 
óbitos por covid-19 nos últimos 60 dias) com melhora do 
cenário epidemiológico. 

 

 

Ocorre, Excelência, que além de informações inverídicas, a 

referida orientação contraria frontalmente as evidências científicas e 

recomendações dos órgãos e entidades técnicas. 

 

Tanto é assim que, tão logo foi divulgada a nota informativa 

ora impugnada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

— órgão responsável pela análise técnica e aprovação dos imunizantes 

no país — prontamente se manifestou asseverando que “Com os dados 

disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou 

demandem alterações da bula aprovada, destacadamente quanto à 

indicação de uso da vacina da Pfizer na população entre 12 e 17 

anos.”3. Veja-se trecho da nota divulgada: 

 

Para as conclusões sobre eficácia, foram considerados 1.972 
adolescentes vacinados. A eficácia da vacina observada foi de 
100% para indivíduos sem evidência de infecção prévia por 
Sars-CoV-2, antes e durante o regime de vacinação, e 100% 
para aqueles com ou sem evidência de infecção prévia por 
Sars-CoV-2, antes e durante o regime de vacinação. 
No que diz respeito à segurança e, mais especificamente, a 
eventos cardiovasculares, foram observados casos muito 
raros (16 casos para cada 1 milhão de vacinados) de 
miocardite e pericardite após vacinação. Os casos ocorreram 

 
3 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-investiga-
suspeita-de-reacao-adversa-grave-com-a-vacina-da-pfizer  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-investiga-suspeita-de-reacao-adversa-grave-com-a-vacina-da-pfizer
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-investiga-suspeita-de-reacao-adversa-grave-com-a-vacina-da-pfizer
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com mais frequência em homens mais jovens, após a 
segunda dose da vacina e em até 14 dias após a vacinação. 
Foi observado que, geralmente, são casos leves e os 
indivíduos tendem a se recuperar dentro de um curto 
período após o tratamento padrão e repouso. Não houve 
relatos de casos de infarto. Os alertas sobre potenciais 
ocorrências de miocardites e pericardites foram incluídos em 
bula, após as ações de monitoramento realizadas pela 
Anvisa. 

 

 

A Autarquia ainda informou que a imunização de 

adolescentes a partir dos 12 anos vem ocorrendo em diversos países com 

a vacina produzida pela Pfizer e conta com autorização das seguintes 

autoridades: 

 

 
 

Na mesma linha e de forma ainda mais contundente, o 

Conselho Nacional de Saúde contestou a nova orientação do Ministério 

da Saúde e recomendou a manutenção da vacinação dos adolescentes 

com idade igual ou superior a 12 anos, nos seguintes termos (Doc. 02): 

 

Recomenda ad referendum do Pleno do Conselho Nacional de 
Saúde Ao Ministério da Saúde: 
I - Suspender, com base em dados de segurança definidos 
pela Anvisa e nas evidências científicas, a Nota Informativa 
nº 1/2021- SECOVID/GAB/SECOVID/MS;  
II - Manter a vacinação de todos os adolescentes de 12 a 17 
anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, sem 
desconsiderar a necessidade de priorizar, neste momento, 
aqueles com comorbidade, deficiência permanente e em 
situação de vulnerabilidade, inclusive socioeconômica;  
III - Realizar uma campanha de mídia reforçando:  
a) a segurança das vacinas contra a Covid-19 incorporadas 
no PNI, inclusive em adolescentes de 12 a 17 anos, e,  
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b) a importância da conclusão do esquema vacinal completo 
(2ª dose ou dose única); e  
IV - Disponibilizar, de forma imediata, a quantidade 
suficiente de doses para a vacinação completa contra a 
Covid-19 de toda a população de 12 anos e mais. 

 

 

Até mesmo os membros da Câmara Técnica do Programa 

Nacional de Imunização do Ministério da Saúde questionaram a nota 

ora impugnada, destacando que sequer foram consultados sobre a 

suspensão da vacinação do referido grupo etário, ameaçando, inclusive, 

renunciarem os respectivos cargos para não vincularem seus nomes às 

medidas da pasta4. 

 

Os Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde e de 

Secretários Municipais de Saúde e as Sociedades Brasileiras de 

Imunização e de Infectologia também se posicionaram contrariamente à 

nova orientação do Ministério de Saúde, ressaltando que “A medida gera 

receio na população e abre espaço para fake News”, conforme se verifica 

dos documentos anexos (Doc. 03). 

 

A nota da Sociedade Brasileira de Infectologia destaca que, 

de acordo com os parâmetros médicos levantados pela ANVISA, a não 

vacinação do público adolescente representa risco consideravelmente 

maior do que eventuais efeitos adversos da vacinação, tanto do ponto de 

vista individual como comunitário, veja-se: 

 

 
 

 
4 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/09/camara-tecnica-da-saude-

fala-em-renuncia-coletiva-caso-queiroga-nao-recue-na-suspensao-de-vacinacao-em-
adolescentes.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/09/camara-tecnica-da-saude-fala-em-renuncia-coletiva-caso-queiroga-nao-recue-na-suspensao-de-vacinacao-em-adolescentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/09/camara-tecnica-da-saude-fala-em-renuncia-coletiva-caso-queiroga-nao-recue-na-suspensao-de-vacinacao-em-adolescentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/09/camara-tecnica-da-saude-fala-em-renuncia-coletiva-caso-queiroga-nao-recue-na-suspensao-de-vacinacao-em-adolescentes.shtml
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No ponto, importante destacar que este Supremo Tribunal 

Federal já assentou que a atuação dos gestores públicos durante a 

pandemia deve estar pautada em critérios estritamente técnicos, 

visando a adoção de medidas que promovam o maior benefício e proteção 

à população — o que não se observa na hipótese. Veja-se, por oportuno, 

trecho da ADI n. 6.421-MC, já referendada pelo Plenário: 

 

2. Decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à 
saúde e ao meio ambiente devem observar standards, 
normas e critérios científicos e técnicos, tal como 
estabelecidos por organizações e entidades internacional 

e nacionalmente reconhecidas. Precedentes: ADI 4066, Rel. 
Min. Rosa Weber, j. 24.08.2017; e RE 627189, Rel. Min. Dias 
Toffoli, j. 08.06.2016. No mesmo sentido, a Lei nº 
13.979/2020 (art. 3º, § 1º), que dispôs sobre as medidas para 
o enfrentamento da pandemia de COVID19, norma já 
aprovada pelo Congresso Nacional, previu que as medidas de 
combate à pandemia devem ser determinadas “com base em 
evidências científicas e em análises sobre as informações 
estratégicas em saúde”. 
(ADI 6421 MC, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 
12.11.2020) 

 

 

Resta patente, portanto, que a NOTA INFORMATIVA Nº 

1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS viola frontalmente o disposto nos 

arts. 196 e 227 da Constituição Federal que estabelecem o dever do 

Estado de garantir o direito fundamental à saúde e, especialmente, da 

saúde das crianças e adolescentes, população etária diretamente atingida 

pela medida. Confiram-se os dispositivos: 

 

Art. 196. 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.  
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
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O direito fundamental à saúde, corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana, foi expressamente assegurado pelo texto 

constitucional competindo ao Estado a sua promoção. Não fosse 

suficiente, conforme se infere do art. 227 acima colacionado, o legislador 

constituinte, em observância aos princípios do melhor interesse e da 

proteção integral do menor, conferiu proteção especial à criança e ao 

adolescente. 

 

Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina Brochado 

Teixeira5 ressaltam que o dispositivo “imputa relevante papel ao Estado 

para preservar e promover o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente”. 

 

Nesse sentir, é patente que a vacinação da faixa etária de 12 

a 17 anos é medida essencial a assegurar a específica proteção 

constitucional ao menor, razão pela qual a suspensão da vacinação desse 

grupo populacional revela-se manifestamente inconstitucional.  

 

De outra parte, o ato ora questionado não apenas viola o 

dever constitucional do Estado de assegurar a saúde de todos, como 

também tem o condão de gerar a desinformação e medo, além de 

desestimular a população a se vacinar, o que é devastador em um 

cenário de pandemia.  

 

Mais do que isso, o enfraquecimento da campanha de 

vacinação coloca em risco a saúde de toda a sociedade, haja vista que os 

especialistas são uníssonos no sentido de que a eficácia vacinal depende 

da imunização coletiva, isto é, da amplitude da cobertura vacinal. 

 

Noutro prisma, imperioso destacar que o ato ora questionado 

compromete até mesmo o direito fundamental à educação, haja vista que 

impossibilita o retorno seguro das crianças e adolescentes às escolas. 

 

A Constituição Federal, no art. 6º e nos arts. 205 a 214, 

consagra a educação como um dos direitos fundamentais sociais, 

concebendo-a como atributo da pessoa humana, comum a todos. 

 

 Trata-se, na forma do art. 205 do texto constitucional, de um 

“direito de todos e dever do Estado”, voltado a assegurar “o pleno 

 
5 Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina Brochado Teixeira in CANOTILHO, JJ 

Gomes et al. (Ed.). Comentários à constituição do Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2018. P. 2.231. 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. Ou seja, a educação é elevada à 

categoria de serviço público essencial, devendo ser prestada 

indiscriminadamente pelo Estado. 

 

 Na consecução desses objetivos constitucionais, sobressai-

se como um dos principais preceitos que orientam o sistema educacional 

— que só pode ser democrático — o princípio da igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola, expressamente delineado no 

art. 206 da Constituição. 

 

 Daí que, na forma na forma do art. 208, I e § 1°, CF, é dever 

do Estado garantir educação básica obrigatória e gratuita, cujo acesso é 

direito público subjetivo.  

 

Tendo afetado os mais diversos âmbitos da vida humana, a 

pandemia da Covid-19 também impactou severamente as atividades 

de ensino, impondo novos desafios e agravando dificuldades na 

concretização do direito à educação.   

 

Isso porque expressiva parcela da população não possui as 

condições necessárias à educação remota, razão pela qual o retorno das 

atividades escolares presenciais é essencial para garantia de acesso ao 

direito constitucional à educação.  

 

Assim, a norma ora impugnada repercute também no campo 

educacional, atrasando ainda mais o retorno seguro das atividades 

escolares, haja vista que a vacinação do grupo etário de 12 a 17 anos 

revela-se necessária também para viabilizar a reabertura com segurança 

das escolas. 

 

Dessa forma, faz-se necessária a imediata suspensão da 

NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, 

porquanto viola o direito fundamental à saúde previsto nos arts. 196 e 

227 da CF/1988, além de comprometer a eficácia do necessário programa 

de imunização contra a COVID-19. 

 

 

III. DA TUTELA DE URGÊNCIA.  

 

Impõe-se no presente caso o deferimento da tutela de 

urgência para que seja imediatamente suspensa por esta Corte a 

infundada NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-
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SECOVID/GAB/SECOVID/MS, uma vez que presentes os requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. 

 

O fumus boni iuris está suficientemente demonstrado nas 

razões aduzidas acima, que demonstram flagrante inconstitucionalidade 

da orientação exarada pelo Ministério da Saúde. 

 

Como visto, ao recomendar a suspenção indefinida da 

vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, a nota violou o 

disposto nos arts. 196 e 227 da CF/1998 que estabelecem o direito 

fundamental à saúde e, especificamente, à saúde de crianças e 

adolescentes, afetando, ainda, a concretização do direito à educação ao 

dificultar o retorno presencial às escolas. 

 

Além disso, o referido ato possui o condão de comprometer 

toda a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, sendo que a 

quase unanimidade de especialistas, órgãos e entidades técnico-

científicas asseveram a importância da vacinação do referido grupo 

etário.  

 

O periculum in mora, por sua vez, está demonstrado 

porquanto o ato atrasa e compromete o Programa Nacional de Vacinação, 

o que pode surtir efeitos devastadores em caso de eventual 

recrudescimento da pandemia da COVID-19, haja vista que crianças e 

adolescentes também são vetores de transmissão do novo 

coronavírus. 

 

Importante registrar que, após a edição da Nota Informativa, 

diversos municípios entenderam por seguir a recomendação do 

Ministério da Saúde e suspender a vacinação de tal faixa etária6. 

 

Esse descompasso, além de trazer insegurança para a 

população, pode trazer severas consequências futuras com endemias 

regionais da COVID-19, o que torna urgente o deferimento da presente 

liminar a fim de estabelecer uma coordenação nacional e uniforme sobre 

a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, na esteira do que orienta a 

ciência. 

 

Dessa forma, com fundamento nos arts. 294 do CPC/2015 e 

5º da Lei n. 9.882/1999, requer-se seja deferida a tutela de urgência ora 

 
6 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/09/17/capitais-seguem-vacinando-
adolescentes-apos-orientacao-da-saude.htm  

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/09/17/capitais-seguem-vacinando-adolescentes-apos-orientacao-da-saude.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/09/17/capitais-seguem-vacinando-adolescentes-apos-orientacao-da-saude.htm
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vindicada, a fim de que o Ministério da Saúde seja intimado a suspender 

a NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, ante 

a absoluta ausência de fundamentos técnico-científicos para a 

paralização da vacinação de adolescentes, conforme indicado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

 

IV. DOS PEDIDOS. 

 

Por todo o exposto, requer-se seja deferida a tutela de 

urgência, inaudita altera pars, determinando-se a imediata suspensão 

da NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS e, 

por conseguinte, mantendo-se a orientação nacional para vacinação do 

grupo etário de 12 a 17 anos, conforme aprovado e recomendado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 18 de setembro de 2021. 

 

 

Rafael de Alencar Araripe Carneiro 

OAB/DF 25.120 

Felipe Santos Correa 

OAB/DF 53.078 

 

 

Caio Vinícius Araújo de Souza 

OAB/DF 59.109 

Rafael Batista Marquez 

OAB/DF 23.597 
 


