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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, MD RELATOR BENJAMIN ZYMLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 014.575/2020-5 

 

ASSUNTO: EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL – COVID-

19. VACINA. ACORDO DE COOPERAÇÃO. 

 

 

 

 

 ROGÉRIO CARVALHO, brasileiro, divorciado, Senador da 

República (PT/SE), portador de cédula de identidade RG nº 

769178 SSP /SE, inscrito no CPF nº 411.687.205-91, com 

endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos 

Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, Ala Teotônio Vilela,  

Gabinete 12, CEP 70.165-900, Brasília/DF, 

sen.rogeriocarvalho@senado.leg.br; HUMBERTO SÉRGIO COSTA 

LIMA, brasileiro, divorciado, Senador da República (PT/PE), 

portador da carteira de identidade RG nº 1167257, inscrito 

no CPF/MF 152.884.554-49, com endereço funcional na 

Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado 

Federal, Anexo II, Bloco A,  Ala Teotônio Vilela,  Gabinete 

25, CEP 70.165-900, Brasília/DF, 
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sen.humbertocosta@senado.leg.br; JAQUES WAGNER, brasileiro, 

casado, Senador da República (PT/BA), portador da cédula de 

identidade nº 022.861.819 SSP/RJ e inscrito no CPF nº 

264.716.207-72, com endereço funcional no Senado Federal, 

Anexo 1, 23º Pavimento, CEP 70.165-900, Brasília/DF, 

sen.jaqueswagner@senado.leg.br; JEAN PAUL TERRA PRATES, 

brasileiro, casado, Senador da República (PT/RN), portador 

da cédula de identidade RG nº 003.132.090, inscrito no CPF 

nº 867.212.837-00; com endereço funcional no Senado Federal 

Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 03 CEP 70.165-900, 

Brasília/DF, sen.jeanpaulprates@senado.leg.br; PAULO RENATO 

PAIM, brasileiro, casado, Senador da República (PT/RS), 

portador de cédula de identidade RG nº 2587611, inscrito no 

CPF nº 110.629.750-49, com endereço funcional na Esplanada 

dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, 

Anexo I, 22º Andar, CEP 70.165-900, Brasília/DF, 

sen.paulopaim@senado.leg.br; PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA, 

brasileiro, em união estável, Senador da República (PT/PA), 

portador da carteira de identidade RG nº 2313776, inscrito 

no CPF nº 023.660.102-49, com endereço funcional na Esplanada 

dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, 

Anexo II, Bloco A, Ala Teotônio Vilela Gabinete 08, CEP 

70.165-900, Brasília/DF, sen.paulorocha@senado.leg.br; 

ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, casada, 

Senadora da República, portadora da cédula de identidade RG 

nº 1165140, inscrita no CPF/MF nº 123529934-15, com endereço 

funcional no Senado Federal Anexo 1, 8º Pavimento, CEP 

70.165-900, Brasília/DF, sen.zenaidemaia@senado.leg.br; 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, brasileiro, casado, Deputado 

Federal (PT/SP), portador de cédula de identidade RG n° 

17346675 SSP/SP, inscrito no CPF n ° 131.926.798-08, com 

endereço funcional na Esplanada dos Ministérios Praça dos 

Três Poderes,  Câmara dos Deputados,  Anexo IV,  Gabinete 

956, CEP 70.160-900, Brasília/DF, endereço eletrônico 

mailto:sen.zenaidemaia@senado.leg.br
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dep.alexandrepadilha@camara.leg.br;ERIKA KOKAY, brasileira, 

bancária, portadora da CI nº 626183 SSP/DF e do CPF mº 

224.411.071-00, atualmente no exercício do mandato de 

Deputada Federal (PT/DF), com endereço profissional na 

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete nº 203 e endereço 

eletrônico dep.erikakokay@camara.leg.br; JORGE JOSÉ SANTOS 

PEREIRA SOLLA, brasileiro,  casado, Deputado Federal 

(PT/BA), portador do RG nº 01.759.713.74, inscrito no CPF 

sob o nº 195.307.735-87, com domicílio funcional situado na 

Praça dos Três Poderes, Anexo III, Gabinete 571,Brasília/DF, 

endereço eletrônico dep.jorgesolla@camara.leg.br CEP 70.160-

900; e JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (ZECA DIRCEU), 

brasileiro, solteiro, Deputado Federal (PT/PR), portador de 

cédula de identidade RG n° 6 298 974 2 SSP/PR, inscrito no 

CPF n ° 030.988.719-46, com endereço funcional na Esplanada 

dos Ministérios Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados,  

Anexo IV,  Gabinete 613, CEP 70.160-900, Brasília/DF, 

endereço eletrônico dep.zecadirceu@camara.leg.br, vêm 

perante Vossa Excelência, no âmbito do Processo de 

Fiscalização das ações do Poder Executivo Federal no 

enfrentamento da Covid-19, em trâmite neste E. Tribunal sob 

registro nº 014.575/2020-5, por imperativo do múnus público 

que desempenham, e  com amparo na Constituição Federal, em 

especial  nos arts. 37, caput, 71, incisos IV e XI, 198 a 

200, na Lei nº 8.443/1992, em especial nos arts. 1º, I a IX 

e XVI, 5º, 53 a 61, bem como na Lei nº 8.080/1990 e na Lei 

nº 10.973/2004, solicitar a atuação deste Tribunal, em prol 

do interesse público e defesa por ações irrestritas de 

promoção, prevenção e proteção à saúde, ante os recentes e 

relevantes fatos, adiante descritos, amplamente divulgados 

na mídia, tocantes à postura do Poder Executivo Federal 

quanto à participação da República Federativa do Brasil em 

pesquisas científicas para o desenvolvimento  de vacina para 

o combate ao vírus SARS CoV-2 e, portanto, mais eficaz 

mailto:dep.alexandrepadilha@camara.leg.br
mailto:dep.erikakokay@camara.leg.br
mailto:dep.jorgesolla@camara.leg.br
mailto:dep.zecadirceu@camara.leg.br
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enfrentamento do Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente da pandemia da Covid-

19, como se passa a expor: 

 

I – DOS FATOS e DA ORDEM JURÍDICO CONSTITUCIONAL DE TUTELA 

À SAÚDE COLETIVA. 

 

1.  Mais que sabido por esta Corte, paira sobre o 

mundo, especialmente nas esferas governamentais e nas 

comunidades científicas, a busca ampla e irrestrita por 

mecanismo(s) eficaz(es) ao fim da pandemia causada pelo 

coronavírus SARS CoV-2, sabendo-se cientificamente que, em 

sede de contaminação viral, um dos meios mais eficientes é 

a imunização populacional, através de vacina. Essa a busca 

mais relevante a marcar a humanidade não apenas no ano de 

2020, como já o Século 21. Salvar e proteger a integralidade 

da saúde e resgatar a economia, como fatores inerentes de 

vida, devem ser os propósitos imperativos de todo e qualquer 

gestor público responsável.  

 

2.  Diante das circunstâncias sanitárias mundiais e 

segundo os vetores da nossa Constituição Federal, no campo 

da administração pública e da saúde coletiva, o interesse 

público prevalente é da eficiência (art. 37, caput) e de uma 

atuação absolutamente voltada à prevenção e redução de 

agravos como dever do Estado e da sociedade, segundo arts. 

196 a 200. No entanto, a postura do chefe maior do Poder 

Executivo Federal – o Presidente Jair Bolsonaro – mais uma 

vez se mostra na contramão dos deveres republicanos, como     

demonstram as notícias recém veiculadas nas mídias 

eletrônicas da imprensa nacional, e no âmbito de redes 

sociais – a exemplo do Twitter, do Facebook – inclusive 

institucionais:  
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2.1.  Segundo reportagens divulgadas, no dia de ontem 

20/10/2020, o Ministro de Estado da Saúde – General Eduardo 

Pazuello – sensível ao pleito de Governadores de 24 unidades 

da federação, considerando que o Estado de São Paulo já 

realizou aporte considerável nos insumos do laboratório 

chinês Sinovac Biotech que viabilizam e otimizam as pesquisas  

e testes vacinais em desenvolvimento com o Instituto 

Butantan1, e embasado em avaliações das unidades técnicas do 

Ministério2, anunciou assinatura de protocolo de intenções 

para aquisição de 46 (quarenta e seis) milhões de doses da 

referida vacina3 - V. Ofício 1296/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS4. 

 

2.2.  Logo após essa divulgação, o Presidente Jair 

Bolsonaro foi às redes sociais e à imprensa e declarou que 

não vai comprar a vacina desenvolvida pela empresa chinesa 

Sinovac Biotech, pois “não vai gastar um bilionário aporte 

financeiro num medicamento que sequer ultrapassou a fase de 

testes” e que “o povo brasileiro não será cobaia de ninguém”,  

desautorizando o Ministro de Estado da Saúde5, além de acusa-

lo de “traição”, segundo veiculado na imprensa6.  

                                                           
1 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www.metropoles.com/saude/doria-garante-46-milhoes-de-

doses-da-vacina-contra-covid-19-ate-dezembro 

2 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www.metropoles.com/saude/compra-da-coronavac-nao-esta-
descartada-afirma-ministerio-da-saude 
 
3 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www.metropoles.com/saude/governo-anuncia-compra-de-46-

milhoes-de-doses-de-vacina-chinesa-contra-covid-19 

 
4 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/no-congresso-doria-
pede-que-bolsonaro-respeite-seu-ministro-da-saude-e-posa-com-
coronavac,a02cda0b4b676dd05fd2bf806d777d37osxp5y23.html 
 
5 Fonte (acesso em 21/10/2020):  https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-sobre-
vacina-chinesa-o-povo-brasileiro-nao-sera-
cobaia?utm_source=push&utm_medium=push&utm_campaign=push 
 
6 Fontes (acesso em 21/10/2020): https://www.metropoles.com/brasil/apos-bolsonaro-atacar-vacina-
chinesa-pazuello-vira-alvo-de-fritura-na-web 

https://www.metropoles.com/saude/doria-garante-46-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-covid-19-ate-dezembro
https://www.metropoles.com/saude/doria-garante-46-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-covid-19-ate-dezembro
https://www.metropoles.com/saude/compra-da-coronavac-nao-esta-descartada-afirma-ministerio-da-saude
https://www.metropoles.com/saude/compra-da-coronavac-nao-esta-descartada-afirma-ministerio-da-saude
https://www.metropoles.com/saude/governo-anuncia-compra-de-46-milhoes-de-doses-de-vacina-chinesa-contra-covid-19
https://www.metropoles.com/saude/governo-anuncia-compra-de-46-milhoes-de-doses-de-vacina-chinesa-contra-covid-19
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/no-congresso-doria-pede-que-bolsonaro-respeite-seu-ministro-da-saude-e-posa-com-coronavac,a02cda0b4b676dd05fd2bf806d777d37osxp5y23.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/no-congresso-doria-pede-que-bolsonaro-respeite-seu-ministro-da-saude-e-posa-com-coronavac,a02cda0b4b676dd05fd2bf806d777d37osxp5y23.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/no-congresso-doria-pede-que-bolsonaro-respeite-seu-ministro-da-saude-e-posa-com-coronavac,a02cda0b4b676dd05fd2bf806d777d37osxp5y23.html
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-sobre-vacina-chinesa-o-povo-brasileiro-nao-sera-cobaia?utm_source=push&utm_medium=push&utm_campaign=push
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-sobre-vacina-chinesa-o-povo-brasileiro-nao-sera-cobaia?utm_source=push&utm_medium=push&utm_campaign=push
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-sobre-vacina-chinesa-o-povo-brasileiro-nao-sera-cobaia?utm_source=push&utm_medium=push&utm_campaign=push
https://www.metropoles.com/brasil/apos-bolsonaro-atacar-vacina-chinesa-pazuello-vira-alvo-de-fritura-na-web
https://www.metropoles.com/brasil/apos-bolsonaro-atacar-vacina-chinesa-pazuello-vira-alvo-de-fritura-na-web
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2.3.  O Presidente da República tem se posicionado 

incisivamente contra a possibilidade de o Brasil – para além 

de acordos já estabelecidos – firmar cooperação para pesquisa 

entre empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para 

transferência de tecnologia do imunizante – vulgarmente 

referenciado como “CoronaVac” – ao Instituto Butantan 

(fundação pública dentre as maiores produtoras de 

imunobiológicos do Brasil) para viabilizar avanços nas 

pesquisas já em desenvolvimento para imunização do 

coronavírus causador da Covid-19. E esse posicionamento 

diverge, inclusive, do seu órgão gestor e técnico – o 

Ministério da Saúde. Uma desautorização desprovida  respaldo 

científico contundente na medida em que: (a) a empresa 

biofarmacêutica Sinovac Biotech apresenta estágio avançado 

no desenvolvimento – já em fase de testagem – de vacina para 

a Covid-197; e (b) o Instituto Butantan8 também apresenta 

progressos com resultados promissores, segundo parâmetros 

científicos mundiais (Comitê Internacional de Avaliação e 

Segurança).  

 

2.4.  As falas do Presidente Jair Bolsonaro trazem 

inseguranças institucionais no âmbito do próprio governo e 

                                                           
https://www.brasil247.com/brasil/pazuello-pode-cair-por-causa-da-vacina-chinesa-para-bolsonaro-ele-
quer-aparecer-como-o-
mandetta?amp=&utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=push-notification 

https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1712207/toda-e-qualquer-vacina-esta-

descartada-diz-bolsonaro-apos-polemica-com-

doria?utm_source=notification.pt&utm_medium=push&utm_campaign=1712207 

 

7 Fonte (acesso em 21/10/2020): 
 https://exame.com/ciencia/vacina-chinesa-da-covid-19-tem-bons-resultados-em-testes-iniciais/ 
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/10/butanta-vacina-da-sinovac-e-que-tem-menos-
efeitos-colaterais-entre-testadas.html 
 
 
8 Fonte (acesso em 21/10/2020): http://vacinacovid.butantan.gov.br/ 

 

https://www.brasil247.com/brasil/pazuello-pode-cair-por-causa-da-vacina-chinesa-para-bolsonaro-ele-quer-aparecer-como-o-mandetta?amp=&utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=push-notification
https://www.brasil247.com/brasil/pazuello-pode-cair-por-causa-da-vacina-chinesa-para-bolsonaro-ele-quer-aparecer-como-o-mandetta?amp=&utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=push-notification
https://www.brasil247.com/brasil/pazuello-pode-cair-por-causa-da-vacina-chinesa-para-bolsonaro-ele-quer-aparecer-como-o-mandetta?amp=&utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=push-notification
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1712207/toda-e-qualquer-vacina-esta-descartada-diz-bolsonaro-apos-polemica-com-doria?utm_source=notification.pt&utm_medium=push&utm_campaign=1712207
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1712207/toda-e-qualquer-vacina-esta-descartada-diz-bolsonaro-apos-polemica-com-doria?utm_source=notification.pt&utm_medium=push&utm_campaign=1712207
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1712207/toda-e-qualquer-vacina-esta-descartada-diz-bolsonaro-apos-polemica-com-doria?utm_source=notification.pt&utm_medium=push&utm_campaign=1712207
https://exame.com/ciencia/vacina-chinesa-da-covid-19-tem-bons-resultados-em-testes-iniciais/
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/10/butanta-vacina-da-sinovac-e-que-tem-menos-efeitos-colaterais-entre-testadas.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/10/butanta-vacina-da-sinovac-e-que-tem-menos-efeitos-colaterais-entre-testadas.html
http://vacinacovid.butantan.gov.br/
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insegurança à população9, pois induzem a um entendimento de 

que, diversamente de outras pesquisas, a do Instituto 

Butantan a partir dos insumos da vacina desenvolvida pela 

empresa biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech, não esteja 

observando protocolos de pesquisa científica mundialmente 

estabelecidos que as instituições no Brasil e no mundo estão 

obrigadas a cumprir para validade de futuros registros e 

distribuição. Apenas, essa parece revelar-se como mais uma 

das diversas oportunidades de se alcançar a imunização da 

Covid-19, cuja certeza somente se pode alcançar com 

colaboração, inclusive internacional. A testagem na 

população brasileira é que vai indicar as reações favoráveis, 

conforme perfil biológico do nosso povo, de modo a alcançar 

a segurança necessária.   

 

3.  Fato é que, ainda não há, dentre as pesquisas mais 

avançadas para a vacina contra o coronavírus SARS CoV-2, 

dados que viabilizem seus registros e autorizações para 

distribuição e comercialização, inclusive, em escala 

mundial. Todas as pesquisas estão em fases de testagem. 

Todavia, há diversas pesquisas bastante promissoras, dentre 

as quais segundo noticiário científico, a da biofarmacêutica 

Sinovac Biotech, tal como a Sputnik, desenvolvida pela 

Rússia, assim como no Reino Unido.  

 

3.1.  Portanto, não se alcança motivação adequada à 

ordem jurídica constitucional e legal – que, como dito, 

preconiza a eficiência na busca de meios para enfrentamento 

de doenças -, nem mesmo aos tratados e convenções 

internacionais firmados pelo Brasil, em especial o 

Regulamento Sanitário Internacional, a justificar que o 

                                                           
9 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/bolsonaro-
sabia-da-compra-de-vacinas-mas-recuou-apos-pressao-de-apoiadores-em-redes-sociais.shtml 
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/bolsonaro-sabia-da-compra-de-vacinas-mas-recuou-apos-pressao-de-apoiadores-em-redes-sociais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/bolsonaro-sabia-da-compra-de-vacinas-mas-recuou-apos-pressao-de-apoiadores-em-redes-sociais.shtml
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Governo Federal se prive de investir em tantos quantos e 

quais sejam os mecanismos possíveis e mais prontos para a 

superação desse contágio e seus desdobramentos.  

 

3.2.  O Governo Federal firmou acordos e disponibilizou 

recursos vultosos para duas pesquisas – cujo relevo também 

não se nega: (a) pesquisa desenvolvida pela Universidade de 

Oxford (Reino Unido) em parceria com o Laboratório 

AstraZeneca que no Brasil agrega a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), conforme recurso de R$ 1,9 bilhão autorizado pela 

Medida Provisória nº 994, de 202010; e (b) participação no 

consórcio internacional da Organização Mundial de Saúde – 

Covax Facility - com aporte de recursos de R$ 2 bilhões 

(sendo que destes, R$ 830 milhões são custo de adesão, ou 

seja, recurso sem contrapartida) –, por meio da Medida 

Provisória nº 1004, de 2020, estratégia que acompanha nove 

estudos clínicos de possíveis imunizantes. É de se notar: 

também essas pesquisas apresentam vulnerabilidades11, o que 

é normal, uma vez que se está “em pesquisa”, em 

“investigação”. Sucede que, diante de fatores ainda incertos 

que envolvem as pesquisas e as vacinas que se anunciam, não 

cabe ao Estado Brasileiro restringir possibilidades, mas sim 

aderir ao máximo de alternativas viáveis e consistentes. E, 

mais, cabe prestigiar suas instituições de pesquisa. Tanto 

quanto a Fiocruz, o Instituto Butantan é meritório e 

referencial em pesquisas e produção de imunobiológicos. 

                                                           
10 Fontes (acesso em 21/10/2020): 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/07/publicada-medida-provisoria-que-abre-
credito-para-vacina-contra-covid-19 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/143910 
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-medida-provisoria-garante-producao-de-
vacina#:~:text=A%20proposta%20prev%C3%AA%20um%20cr%C3%A9dito,%2C%20em%20Bras%C3%ADl
ia%20(DF). 
 
 
11 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://exame.com/ciencia/brasileiro-que-participava-de-testes-da-
vacina-de-oxford-da-covid-19-morre/ 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/07/publicada-medida-provisoria-que-abre-credito-para-vacina-contra-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/07/publicada-medida-provisoria-que-abre-credito-para-vacina-contra-covid-19
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/143910
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-medida-provisoria-garante-producao-de-vacina#:~:text=A%20proposta%20prev%C3%AA%20um%20cr%C3%A9dito,%2C%20em%20Bras%C3%ADlia%20(DF)
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-medida-provisoria-garante-producao-de-vacina#:~:text=A%20proposta%20prev%C3%AA%20um%20cr%C3%A9dito,%2C%20em%20Bras%C3%ADlia%20(DF)
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-medida-provisoria-garante-producao-de-vacina#:~:text=A%20proposta%20prev%C3%AA%20um%20cr%C3%A9dito,%2C%20em%20Bras%C3%ADlia%20(DF)
https://exame.com/ciencia/brasileiro-que-participava-de-testes-da-vacina-de-oxford-da-covid-19-morre/
https://exame.com/ciencia/brasileiro-que-participava-de-testes-da-vacina-de-oxford-da-covid-19-morre/
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3.3.  Nesse sentido, cumpre lembrar que a Lei nº 10.973, 

de 2004 preconiza o incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica, ao desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 

23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição 

Federal. E, ainda mais especificamente, no seu art. 1º, 

parágrafo único12 estabelece como princípio a cooperação 

entre os entes públicos para o desenvolvimento de pesquisas 

essenciais ao desenvolvimento científico, social e 

direcionado à redução de desigualdades, o que se alcança 

viabilizando a mais ampla cobertura de imunização 

populacional. É de se dizer, quanto mais a indústria de saúde 

nacional, e pública, possa ter acesso e desenvolver 

pesquisas, tanto mais se reverterá à superação de 

iniquidades, estas tão agravadas no nosso país, pela 

pandemia. 

 

3.4.  Todas essas pesquisas ainda estão cumprindo as 

etapas científicas que viabilizem segurança mínima para que 

                                                           

12 Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004:  

 Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 
213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão observar os seguintes princípios:  

I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento 
econômico e social;   II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal 
finalidade;  III - redução das desigualdades regionais;  IV - descentralização das atividades de ciência, 
tecnologia e inovação em cada esfera de governo, com desconcentração em cada ente federado;  V - 
promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre 
empresas; [...]  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
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seja possível concretizar o acesso à população13, sendo certo 

que a ANVISA já recebeu protocolos e autorizou diversas 

pesquisas clínicas em etapas diferentes no Brasil. E, por 

evidente, qualquer que seja, ou sejam, as vacinas possíveis, 

somente poderão ser aplicadas no Brasil, cumpridas as normas 

sanitárias, os protocolos de registro junto à ANVISA e 

Ministério da Saúde e o programa de imunização, segundo a 

legislação sanitária pátria 14.  

 

4.  O que se traz a essa E. Corte, com devida venia, 

tem por intuito reivindicar que a atuação do Poder Executivo 

na execução da política de enfrentamento da Covid-19 esteja 

norteada não por parâmetros ideológicos gratuitos (e que, 

inclusive possam afetar relações internacionais relevantes 

para o Brasil), mas pelo interesse público e pelo princípio 

da eficiência da administração pública. Ideologias privadas 

cabem na seara pública tão somente nos termos e limites da 

lei, segundo o Estado Democrático de Direito. É de 

responsabilidade do Governo Federal, segundo a Constituição 

Federal de 1988, notadamente nos arts. 198 a 200, e a Lei 

8080/1990, articulado com estados e municípios construir 

alternativas para o desenvolvimento, produção, aquisição e 

distribuição de vacinas que poderão salvar milhares de vidas. 

A soma de esforços e de recursos será fundamental para 

encontrar a saída para essa pandemia, com maior dinamicidade.  

 

4.1.  Portanto, a bem de superar uma ameaça tão gravosa, 

de consequências lastimáveis que precisam ser detidas, a 

ciência avança com resultados promissores. Recomendam as 

                                                           
13 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/veja-em-que-estagio-esta-
cada-vacina-testada-para-covid-19-no-mundo-0920 
 
14 Fonte (acesso em 21/10/2020): https://www.cartacapital.com.br/saude/entenda-o-

processo-de-aprovacao-de-uma-vacina-da-covid-19-pela-anvisa/ 

 

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/veja-em-que-estagio-esta-cada-vacina-testada-para-covid-19-no-mundo-0920
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/veja-em-que-estagio-esta-cada-vacina-testada-para-covid-19-no-mundo-0920
https://www.cartacapital.com.br/saude/entenda-o-processo-de-aprovacao-de-uma-vacina-da-covid-19-pela-anvisa/
https://www.cartacapital.com.br/saude/entenda-o-processo-de-aprovacao-de-uma-vacina-da-covid-19-pela-anvisa/
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boas práticas de gestão governamental a antevisão e a adoção 

prévia de medidas que podem ser mais um caminho de eficácia 

e prontidão no atendimento aos governados. Essa garantia 

virá com tantas adesões a vacinas contra o coronavírus SARS 

CoV-2 quanto possíveis, de modo que, mais uma possibilidade 

de parceria é prenúncio de maior alcance de imunidade, por 

viabilizar maior acesso quantitativo – em doses - à 

vacinação. O Brasil não pode vulnerar seu atributo timoneiro 

de imunização alcançado com o Programa Nacional de 

Imunização-PNI. Enfrentamos tantos vírus, com nobre 

protagonismo (veja-se a epidemia da AIDS), não se mostra 

legítimo fecharmos possibilidades científicas, sem qualquer 

sentido técnico. 

 

II – PEDIDOS: 

5.  Oportuno ressaltar que a atuação do Poder 

Executivo quanto aos acordos para pesquisas da vacina já 

foram objeto de sensível provocação a esta Corte de parte do 

Ministério Público do Tribunal de Contas da União – Processo 

nº 026.802/2020-1 – tendo Vossa Excelência, como relator 

adotado o  encaminhamento de atuação fiscalizatória da Secex-

Saúde em sede de processo de fiscalização mais amplo (este 

no qual ora nos manifestamos), ressaltando, contudo, 

conforme deliberação colegiada nos termos do Acórdão 

2.141/2020 que: 

1.6.4.2. a matéria poderá ser submetida novamente a 

este Tribunal caso sejam apresentados fatos concretos 

que afrontem os princípios da legalidade, legitimidade, 

economicidade, eficiência e efetividade que devem 

nortear as despesas públicas; 

5.  A se considerar esses novos e relevantes fatos e 

considerado o quanto exposto, pede-se a este Tribunal que, 

no exercício de suas competências vislumbre como pertinentes 
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à fiscalização e controle das ações de enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 - averiguando, por evidente, os 

requisitos essenciais para a pesquisa científica - a 

recomendação ao Poder Executivo Federal de retomar o acordo 

de parceria com os entes subnacionais (estados) para aporte 

de recursos para aquisição das vacinas desenvolvidas pela 

empresa Sinovac Biotech e a parceria com o Instituto 

Butantan.  

5.1.  Cabe suscitar, inclusive, de pleito em caráter 

cautelar, nos termos que autoriza o art. 276 da Lei Orgânica 

deste Tribunal, a se ponderar que cada dia perdido em um 

pesquisa científica implica retardos nos seus resultados, e 

ponderando  que foram alocados ao Ministério da Saúde 

consideráveis dotações de crédito extraordinário para tal 

combate, que devem ser aplicados não apenas nas ações de 

recuperação como, de modo mais acentuado, na prevenção (que 

efetivamente trará contenção e superação da pandemia). 

6.  Solicita-se, por fim, a habilitação nos autos dos 

peticionários como partes interessadas, em caso de 

admissibilidade da presente manifestação, tendo em vista a 

legitimidade prevista no art. 74, § 2º da Constituição 

Federal e art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal. 

 

Termos em que, pedem deferimento.  

Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. 
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