
 

SHIS QL 4 Conjunto 2 Casa 15, CEP: 71610-225, Brasília – DF. 
 (61) 3321-0913 - Fax: 3322-2969 – www.barbosaedias.com.br - Correio Eletrônico: barbosaedias@barbosaedias.com.br 

- 1 - 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) MINISTRO (A) DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

PODEMOS, partido político com representação no Congresso Nacional, 

regulamente constituído perante o Tribunal Superior Eleitoral, devidamente inscrito no CNPJ 

sob o nº 01.248.362/0001-69, com sede no SAUS, Quadra 4, Bloco A, Salas 1005 a 1008, 

Ed. Victoria Office Tower, Asa Sul - Brasília/DF, neste ato representado por sua Presidente 

Nacional e representante legal, Deputada Federal Renata Hellmeister de Abreu, 

brasileira, casada, inscrita no RG SSP-SP sob o nº 34.770.259-4 e no CPF sob o nº 

306.696.888-00, e no interesse também do parlamentar filiado ao Partido, senador Romário 

de Souza Faria, PODE/RJ vem, respeitosamente, por seus advogados, com fundamento no 

artigo 102, § 1º1, da Constituição da República de 1988 e arts. 1º2 e 2º3, I4, da Lei nº 9.882/99, 

propor  

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

com pedido de medida liminar 

 

a fim de que seja declarado o descumprimento dos preceitos fundamentais 

consagrados na Constituição da República: art. 5º (direito à vida), art. 6º (direito à saúde), 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 

                                                           
1 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) 

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
2 Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público. 
3 Art. 2o Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: 

I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; 
4Art. 2º Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: I - os legitimados para a ação 

direta de inconstitucionalidade (...); 
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e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação), no direito à 

proteção e à segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, 

conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais (art. 11 da 

Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPCD) e  no direito 

de acesso à saúde sem discriminação e em condições de igualdade (art. 25 da CDPCD); bem 

assim aos princípios da dignidade humana (art. 1º, II da Constituição da República de 1988 - 

CR/88 e art. 3º da CDPCD), da igualdade/ isonomia (art. 5º da CR/88 e art. 30, “d” e “e”  da 

CDPCD), da não discriminação (art. 3º, b da CDPCD), da acessibilidade (art. 227, II da 

CR/88 e  art. 9º da CDPCD), pelo Ministério da Saúde, por meio das diretrizes estabelecidas 

em seu Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ao não 

contemplar, além daquelas com impedimentos graves ou severos, todo o segmento das 

demais pessoas com deficiência como prioritário e em grau de equivalência aos demais 

grupos que já estão sendo vacinados e seus cuidadores/acompanhantes/responsáveis. 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO POLÍTICO 

 

Primeiramente, considera-se inequívoca a legitimidade ativa do PODEMOS para agir 

em sede de controle constitucional, uma vez que é Partido Político regularmente constituído 

perante o Tribunal Superior Eleitoral e possui representação no Congresso Nacional, nos 

termos da Lei 9.882/1999, artigo 2º, inciso I c/c do artigo 103, inciso VIII, da Constituição 

da República. 

Segundo a jurisprudência desse c. Supremo Tribunal Federal, a guarda da 

Constituição pelo c. STF pode e deve ser provocada por aqueles assim legitimados pela 

Constituição (art. 103, CRFB), e nas palavras do Min. Marco Aurélio “a legitimação de 

partido político (art. 103, VIII) existe para possibilitar que os representantes do povo 

acessem e provoquem o STF a exercer a guardada Constituição. Essa legitimação de partido 

político é importante porque permite que tanto a representação majoritária (maiorias) 

quanto à representação minoritária (minorias) tenha acesso ao STF. Ou seja, possibilita que 

as maiorias provoquem o STF, mas também propicia que as minorias se façam presentes e 

audíveis.”5 

                                                           
5 ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-031  DIVULG 18-02-2016  PUBLIC 19-02-2016. 
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Dessa forma, os partidos políticos possuem a denominada legitimidade ativa universal 

para a provocação do controle de constitucionalidade, daí resultando a legitimidade do 

PODEMOS para a propositura da presente ação. 

 

DO ATO DO PODER PÚBLICO IMPUGNADO 

 

A presente ação tem por escopo o reconhecimento do descumprimento de preceitos 

fundamentais pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19  

divulgado pelo Ministério da Saúde em seu sítio eletrônico 

(https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_elet

ronica-1.pdf) e já em fase de implementação por parte de Estados e Municípios,  segundo tais 

diretrizes.  

O plano estabelece três fases iniciais de vacinação, dispostas no Quadro 3 contido na 

página 42 do documento, desconsiderando as pessoas com deficiência nessa estratégia 

emergencial e preliminar de saúde pública, além daquelas com impedimentos graves ou 

severos. 

Daí, portanto, no que o ato do Poder Público desconsiderou as pessoas com 

deficiência, além daquelas com impedimentos graves ou severos, a presente ação visa a 

declaração de descumprimento pelo Ministério da Saúde, por meio das diretrizes 

estabelecidas em seu Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, 

dos seguintes preceitos fundamentais consagrados na Constituição da República: art. 5º 

(direito à vida), art. 6º (direito à saúde), 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), no direito à proteção e à segurança das pessoas com deficiência que 

se encontrarem em situações de risco, conflito armado, emergências humanitárias e 

ocorrência de desastres naturais (art. 11 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência - CDPCD) e  no direito de acesso à saúde sem discriminação e em condições 

de igualdade (art. 25 da CDPCD); bem assim aos princípios da dignidade humana (art. 1º, II 

da Constituição da República de 1988 - CR/88 e art. 3º da CDPCD), da igualdade/ isonomia 

(art. 5º da CR/88 e art. 30, “d” e “e”  da CDPCD), da não discriminação (art. 3º, b da CDPCD), 

da acessibilidade (art. 227, II da CR/88 e  art. 9º da CDPCD). 

 

https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf


 

SHIS QL 4 Conjunto 2 Casa 15, CEP: 71610-225, Brasília – DF. 
 (61) 3321-0913 - Fax: 3322-2969 – www.barbosaedias.com.br - Correio Eletrônico: barbosaedias@barbosaedias.com.br 

- 4 - 

DO CABIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 

 

A Arguição de Preceito Fundamental está prevista no art. 102, § 1º, da Constituição 

da República, regulamentada pela Lei nº 9.882/99 e aplicável contra atos comissivos ou 

omissivos dos Poderes Públicos que importem em lesão ou ameaça de lesão aos princípios e 

regras mais relevantes da ordem constitucional: 

Art. 1º A arguição prevista no § 1 º do art. 102 da Constituição Federal será proposta 

perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a 

preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.  

Por conseguinte, a ADPF exprime a preocupação do constituinte em aperfeiçoar a 

rede de ações, recursos e garantias que visam preservar a supremacia constitucional. Nessa 

ótica, a ADPF deve atacar lacunas e não substituir garantias e ações existentes ou concorrer 

com elas, para evitar que se torne mais complexo e instável o sistema de controle de 

constitucionalidade.6  

É importante frisar que, do ponto de vista doutrinário, há duas modalidades de ADPF, 

quais sejam: a autônoma, que representa uma típica modalidade de jurisdição constitucional 

abstrata, desvinculada de qualquer caso concreto e a incidental, que pressupõe a existência 

de uma determinada lide intersubjetiva, na qual tenha surgido uma controvérsia 

constitucional relevante. Nesse sentido, não há qualquer dúvida que a presente ADPF é do 

tipo autônoma.  

Segundo entendimento jurídico-constitucional, a arguição de descumprimento dirige-

se à defesa dos princípios fundamentais originários da Magna-Carta, iniciada por ação 

judicial de controle de constitucionalidade e utilizando um parâmetro distinto e circunscrito 

a esse instituto. 

Para Dirley da Cunha Jr.7, a Lei nº 9.882/99 circunscreveu o conceito de 

“descumprimento”, restringindo-o apenas aos atos emanados pelo poder público, sendo eles 

de cunho meramente normativos ou não, incluindo também as omissões. Vale ressaltar, nesse 

sentido, que só existirá de fato descumprimento para efeitos de arguição em causa somente 

por meio de atos de ação ou omissão do poder público que violarem ou desconsiderarem 

algum princípio fundamental constitucional. 

                                                           
6 Dirley da Cunha Jr., Direito Constitucional, p.380. 
7 Dirley da Cunha Jr., Direito Constitucional, p.380. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10688723/artigo-102-da-constituição-federal-de-1988
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Esse é precisamente o caso das diretrizes de aplicação das vacinas contra a Covid-19 

emanadas pelo Ministério da Saúde no documento supracitado. Ao não incluir todo o 

segmento das pessoas com deficiência em suas fases iniciais, prevendo a vacinação apenas 

daquelas com impedimentos mais graves ou severos, a autoridade sanitária federal deixa de 

cumprir o preceito fundamental de proteger a saúde e a vida de um contingente populacional 

de extrema vulnerabilidade, indivíduos que já sofrem com as barreiras físicas arquitetônicas 

ambientais de comunicação mas principalmente atitudinais decorrentes da discriminação e 

do preconceito em um País que, a despeito de avanços legislativos como a Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei nº 13.146/15), ainda impõe inúmeros obstáculos ao exercício de seus direitos e 

garantias fundamentais.  

Nesses casos, essa c. Suprema Corte admite a impugnação por intermédio de arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, posto que cumpridos três requisitos principais: 

a) ameaça ou violação de preceito fundamental; b) ato do Poder Público capaz de provocar a 

lesão e c) ausência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

 

Quanto à violação de preceito fundamental, válida a lição do Min. Gilmar Mendes, 

quando do voto proferido na Medida Cautelar na ADPF n° 33:8 

 

É o estudo da ordem constitucional no seu contexto normativo e nas suas 

relações de interdependência que permite identificar as disposições 

essenciais para a preservação dos princípios basilares dos preceitos 

fundamentais em um determinado sistema. Tal como ensina J. J. Gomes 

Canotilho em relação à limitação do poder de revisão, a identificação do 

preceito fundamental não pode divorciar-se das conexões de sentido 

captadas do texto constitucional, fazendo-se mister que os limites materiais 

operem como verdadeiros 'limites textuais implícitos' (...) Nessa linha de 

entendimento, a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas 

quando se verificar possível afronta a um princípio fundamental, tal como 

assente na ordem constitucional, mas também a regras que confiram 

densidade normativa ou significado específico a esse princípio.  

 

Percebe-se, então, que ocorre a violação de preceito fundamental quando existe um 

ataque a um princípio fundante em um sistema normativo, sejam eles preceitos explícitos ou 

implícitos.  

 

Nesse contexto é que se insere a presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, tendo em vista que não se pode admitir ato do Poder Público quando há 

                                                           
8 ADPF 33, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 7/12/2005, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: DJ 27-10-2006 PP-00031 EMENT VOL-02253-01 PP-00001. 
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inequívoco descumprimento pelo Ministério da Saúde, por meio das diretrizes estabelecidas 

em seu Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, dos preceitos 

fundamentais consagrados na Constituição da República: art. 5º (direito à vida), art. 6º 

(direito à saúde), 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), no direito à proteção e à segurança das pessoas com deficiência que se 

encontrarem em situações de risco, conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência 

de desastres naturais (art. 11 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência - CDPCD) e  no direito de acesso à saúde sem discriminação e em condições de 

igualdade (art. 25 da CDPCD); bem assim aos princípios da dignidade humana (art. 1º, II da 

Constituição da República de 1988 - CR/88 e art. 3º da CDPCD), da igualdade/ isonomia (art. 

5º da CR/88 e art. 30, “d” e “e”  da CDPCD), da não discriminação (art. 3º, b da CDPCD), 

da acessibilidade (art. 227, II da CR/88 e  art. 9º da CDPCD). 

 

Por fim, no que tange ao instituto da subsidiariedade, entende-se que a presente ADPF 

é a única forma de desconstituir o ato impugnado por dois motivos principais: a) a ADPF tem 

efeitos erga omnes e vinculantes que, no caso específico, não seriam alcançados por nenhuma 

outra figura processual e b) exigir o esgotamento de todas as instâncias processuais esvaziaria 

a própria razão de ser da ADPF. 

 

Nesse sentido, entendimento do Min. Gilmar Mendes na ADPF n° 76:9 

 

(...) Não se pode admitir que a existência de processos ordinários e 

recursos extraordinários deva excluir, a priori, a utilização da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Até porque o instituto assume, 

entre nós, feição marcadamente objetiva. Nessas hipóteses, ante a 

inexistência de processo de índole objetiva, apto a solver, de uma vez por 

todas, a controvérsia constitucional, afigurar-se-ia integralmente 

aplicável a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É que 

as ações originárias e o próprio recurso extraordinário não parecem, as 

mais das vezes, capazes de resolver a controvérsia constitucional de forma 

geral, definitiva e imediata. A necessidade de interposição de um sem 

número de recursos extraordinários idênticos poderá, em verdade, 

constituir-se em ameaça ao livre funcionamento do STF e das próprias 

Cortes ordinárias.(...) 

 

Assim, percebe-se que a presente ADPF é a medida mais adequada para garantir a 

                                                           
9 ADPF 76, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 13-2-06, DJ de 20-2-06. 
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efetividade, amplitude e imediatidade da tese aqui firmada, consoante art. 4º, § 1º, da Lei nº 

9.882/99. 

 

DO DESCUMPRIMENTO PELO  MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DAS DIRETRIZES 

ESTABELECIDAS EM SEU PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19, DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS: ART. 5º (DIREITO À VIDA), ART. 6º 

(DIREITO À SAÚDE), 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), NO DIREITO À 

PROTEÇÃO E À SEGURANÇA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SE ENCONTRAREM EM 

SITUAÇÕES DE RISCO, CONFLITO ARMADO, EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS E OCORRÊNCIA 

DE DESASTRES NATURAIS (ART. 11 DA CONVENÇÃO DA ONU SOBRE OS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CDPCD) E  NO DIREITO DE ACESSO À SAÚDE SEM 

DISCRIMINAÇÃO E EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE (ART. 25 DA CDPCD); BEM ASSIM AOS 

PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 

- CR/88 E ART. 3º DA CDPCD), DA IGUALDADE/ ISONOMIA (ART. 5º DA CR/88 E ART. 30, “D” 

E “E”  DA CDPCD), DA NÃO DISCRIMINAÇÃO (ART. 3º, B DA CDPCD), DA ACESSIBILIDADE 

(ART. 227, II DA CR/88 E  ART. 9º DA CDPCD) 

 

De acordo com os dados apresentados no Relatório Mundial de 2011 sobre as pessoas 

com deficiência elaborado pela OMS, estima-se que mais de um bilhão de pessoas no mundo 

convivem com alguma forma de impedimento (físico, mental, intelectual ou sensorial), dentre 

as quais, 200 milhões experimentam limitações funcionais consideráveis. Só no Brasil, quase 

24% da população (quase 46 milhões de brasileiros) apresentam-se como pessoas com 

deficiência. 

A nossa atual Carta Magna consagrou, em seu art. 23, no título da Organização do 

Estado, a competência concorrente da União em “cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantias das pessoas portadoras de deficiência”. 

Tal competência não se esgota, por suposto, na disponibilidade ordinária de 

mecanismos e instrumentos de atendimento sanitário primário ou de natureza acessória. Tal 

assertiva constitucional impõe ao poder público federal a tomada de medidas que garantam a 

proteção e segurança desses brasileiros e brasileiras, inclusive diante de sua maior 
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vulnerabilidade socioeconômica e das limitações funcionais, que, em interação com diversas 

barreiras, obstruem sua sobrevivência em igualdade de condições com as demais pessoas. 

É fato que as pessoas com deficiência em nosso País enfrentam maior dificuldade de 

acesso à saúde em razão da dificuldade de locomoção, falta de autonomia, inacessibilidade 

dos transportes público e de informação, dentre outras barreiras atitudinais e ambientais.  

Para garantir acesso à saúde sem discriminação e em condições de igualdade, o art. 

25 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD - (que 

apresenta status de norma constitucional)10, obriga aos Estados Partes reconhecerem “que as 

pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, 

sem discriminação baseada na deficiência”, e que “tomarão todas as medidas apropriadas 

para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde”. Em seu artigo 1º, a 

CDPD define pessoa com deficiência como aquela com impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. 

Em complemento, o art. 11 da referida Convenção obriga aos Estados Partes adotarem 

“todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com 

deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito 

armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais.”  

O direito à saúde e atendimento prioritário da pessoa com deficiência – que envolve 

também prioridade de vacinação - é também um desdobramento do princípio da dignidade 

humana (art. 1º, II CR/88 e art. 3º, a da CDPCD), princípio da igualdade/isonomia 

(preconizado no art. 5º da CR/88 e no art. 30 “d” e “e” da CDPCD), no princípio da não 

discriminação (art. 3º, b da CPCD) e no princípio da acessibilidade (art. 227, II da CR/88 e 

art. 9º da CDPCD). 

                                                           
10 Mediante o Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, promulgado pelo Poder Executivo federal por 

meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção da 

ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem assim seu Protocolo Facultativo, que reconhece a 

competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para receber e analisar comunicações 

submetidas por pessoas ou grupos de pessoas narrando violações ao referido tratado internacional. A Convenção 

assumiu status de emenda constitucional em virtude da aprovação por quórum qualificado pelo Congresso 

Nacional, conforme previsto no § 3º, do artigo 5º, da Constituição (inclusão feita pela EC 45/2004). Além do 

compromisso junto à ONU firmado pela União valer para todos os entes da Federação e para os três Poderes, o 

texto da Convenção constitui parâmetro de controle de constitucionalidade, sendo que a não observância de 

seus preceitos enseja mora internacional do Estado brasileiro. Ao Executivo cabe a implementação de medidas 

necessárias ao cumprimento das obrigações previstas; ao Legislativo, compatibilizar a legislação com os novos 

compromissos; e ao Judiciário, aplicar e assegurar a obediência ao tratado, conforme o seu status de emenda 

constitucional. 
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Deve-se ter em mente que a pessoa com deficiência tem as mesmas necessidades e 

direitos que qualquer outra, contudo, diante das barreiras, da falta de acessibilidade e 

inclusão, da desigualdade de oportunidades, encontra maior número de obstáculos para sua 

fruição. Nesse passo, para que esse grupo específico de indivíduos possa ter acesso ao direito 

à saúde em condições de igualdade com os demais, revela-se elemento crucial a prioridade 

de atendimento, que engloba prioridade também de vacinação.   

Em acréscimo, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. º 13.146/2015) prevê o direito ao 

atendimento prioritário às pessoas com deficiência, sobretudo com a finalidade de proteção 

e socorro em quaisquer circunstâncias e em todas as instituições e serviços de atenção ao 

público (art. 9º), inclusive, entende-se, no caso específico da pandemia do novo coronavírus, 

o recebimento prioritário de vacinas, cuidados intensivos em salas de UTI e no uso de 

respiradores. Em seu art. 4º, a LBI assegura também que toda pessoa com deficiência tem 

direito a igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 

de discriminação. 

Durante a atual pandemia conflagrada pela disseminação do novo coronavírus, foram 

escassas e pontuais as medidas tomadas pelo Governo Federal voltadas para a proteção e 

segurança desse importante segmento de nossa população.  Medidas aparentemente simples, 

como o uso obrigatório de máscaras transparentes na comunicação com as pessoas com 

deficiência auditiva, contempladas em Projeto de Lei de autoria do Senador Romário 

(PODE-RJ), não encontraram guarida ou eco no Poder Executivo Federal, que se manteve 

distante na atenção diferenciada a esses brasileiros e brasileiras. 

O Ministério da Saúde apresentou, em 16 de dezembro de 2020, as estratégias do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) contra a COVID-19 estabelecendo diretrizes a 

serem seguidas pelos demais entes federativos. Embora reconheça o grau de vulnerabilidade 

social do grupo das pessoas com deficiência, não inclui todo o segmento nas três fases iniciais 

de vacinação repassadas e modeladas para aplicação por parte dos Estados e Municípios. 

Referido documento entendeu como prioritários para a vacinação as seguintes 

populações: trabalhadores da área da saúde, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, 

população idosa (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, 

comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, população em situação de rua, 

morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de 

órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; 
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obesidade grau III, trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente 

severa11, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de 

privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de 

carga, população privada de liberdade.  

Percebe-se que o governo condiciona a prioridade de vacinação a um determinado 

grupo de pessoas com deficiência: pessoa com deficiência permanente e severa, em 

violação ao art. 5º da CR/88 e art. 4º da CDPCD, que obriga aos Estados Partes assegurar e 

promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para 

todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência.  

Além disso, na formatação do quadro disposto na página 43 do documento, as pessoas 

com deficiência não foram contemplaram na fase inicial da campanha de vacinação. 

Na hierarquia inicial estabelecida pelo Ministério da Saúde, portanto, estão à frente 

das pessoas com deficiência (mesmo aquelas, na definição do Ministério da Saúde, 

"severas"): (i) Trabalhadores de Saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou 

mais institucionalizadas; população indígena aldeado em terras demarcadas aldeada, povos e 

comunidades tradicionais ribeirinhas; (ii) Pessoas de 60 a 74 anos; (iii) Morbidades: Diabetes 

mellitus; hipertensão arterial grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; 

anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40). 

O PNI vai também de encontro à Recomendação do CNS nº 073 de 22 de dezembro 

de 2020 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que recomendou ao Ministério da Saúde que 

amplie a lista de grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19, incorporando “pessoas 

com deficiência, não somente com deficiência permanente severa”.  

No mesmo sentido, o mesmo órgão (CNS), por meio da Recomendação do CNS nº 

031 de 30 de abril de 2020, considerou que as pessoas com deficiência podem ter maior 

risco de contrair a COVID-19 em razão de obstáculos à implementação de medidas básicas 

de contenção da doença, tais como: 1. pias e lavatórios de mãos fisicamente inacessíveis ou 

                                                           
11 De acordo com o PNI, “para fins de inclusão na população alvo para vacinação, serão considerados indivíduos 

com deficiência permanente severa aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: 1 - Limitação 

motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. 2 - Indivíduos com grande 

dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza de aparelho auditivo). 3- Indivíduos com grande dificuldade ou 

incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos 

óculos ou lente). 4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades 

habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.” 
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dificuldade física em esfregar as mãos adequadamente; 2. dificuldade em manter o 

distanciamento social devido a necessidades adicionais de apoio por se encontrar em 

instituições de saúde, residências terapêuticas e inclusivas, em serviços de acolhimento 

institucional, centros de acolhida ou Instituições de Longa Permanência para Idosos, ou 

necessidade de assistência de terceiros ou de atendente pessoal para direcionamento, 

transferências ou atividades básicas da vida diária; 3. necessidade de se apoiar em objetos 

para obter informações sobre o ambiente ou para apoio físico; 4. dificuldades no acesso aos 

cuidados de saúde e a informações de saúde pública; 5. problemas de saúde preexistentes 

relacionados à função respiratória e do sistema imune, doenças cardíacas ou diabetes; 6. uso 

de tecnologias assistivas como bengalas, muletas e cadeira de rodas e outros.   

Também a Recomendação do CNS nº 019 de 06 de abril de 2020 do CNS 

determinou ao Ministério da Saúde que priorizem as pessoas com deficiência em suas 

ações, como a vacinação contra gripe, considerando a condição de, muitas vezes, 

imunodepressão dessa população, e os impactos da mudança abrupta de rotina às pessoas 

com deficiência intelectual, autismo e outras condições que afetam a autonomia na 

comunicação em seu sistema imunológico. 

Cumpre ressaltar que o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e 

o Cidadania, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

756,  pediram liminar para que o presidente da República fosse obrigado a adotar todos os 

procedimentos administrativos indispensáveis para que a União possa, com a segurança 

científica, técnica e administrativa necessárias, providenciar a aquisição das vacinas e 

medicamentos que forem aprovados pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem 

quaisquer “valorações estranhas e contrárias aos parâmetros e princípios constitucionais”.  

Na referida ADPF, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down 

(FBASD) ingressou como amiga da corte requerendo “a garantia de prioridade nos 

respectivos planos de imunização às pessoas com deficiência, sem qualquer graduação (leve, 

moderada ou severa), e seus cuidadores/acompanhantes/responsáveis, de acordo com a 

faixa etária indicada pelo fabricante da vacina e a retirada do texto do Plano Nacional de 

Vacinação o adjetivo severa, uma vez que não se pode graduar deficiência”.  

A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski, que deferiu a admissão da 

Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down - FBASD como amiga da Corte, 

bem assim a imediata comunicação ao Ministério da Saúde para que contemple a 
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possibilidade de incluir pessoas com deficiência nas primeiras fases do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.  

É forçoso ressaltar que não se trata aqui de busca de qualquer privilégio ou do não 

reconhecimento das necessidades de todos os demais indivíduos contemplados no PNI. Em 

absoluto. O que se busca na presente ADPF é o reconhecimento prático e tempestivo dos 

direitos de todas as pessoas com deficiência à equiparação a todos esses brasileiros e 

brasileiras com equivalente vulnerabilidade social à disseminação e evolução dessa terrível 

doença que assola todo o Planeta. 

 

DO PEDIDO LIMINAR. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA 

 

A Lei nº 9.882/99 prevê a possibilidade de concessão de medida cautelar na arguição 

de descumprimento, mediante decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal. Em 

caso de extrema urgência ou de perigo de lesão grave, ou ainda durante o período de recesso, 

a liminar poderá ser concedida pelo próprio relator (art. 5º e § 1º). 

É fato que essa c. Corte, no estrito comprimento de suas competências e atendimento 

às demandas, tem exercido, com especial atenção e exemplar cuidado, o controle 

constitucional dos atos do Poder Executivo ligados ao controle da pandemia causada pelo 

novo coronavírus.  

Assim, por tudo o que foi exposto, requer seja deferida liminar para determinar ao 

Ministério da Saúde que, além daquelas com impedimentos graves ou severos, inclua e 

garanta nas diretrizes estabelecidas em seu Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19 todo o segmento das demais pessoas com deficiência como 

prioritário e em grau de equivalência aos demais grupos que já estão sendo vacinados e seus 

cuidadores/acompanhantes/responsáveis. 

Precipuamente, deve-se observar que, por se tratar de situação em que o perigo na 

demora para a concessão da tutela definitiva satisfativa pode ocasionar danos irreparáveis ao 

referido segmento das pessoas com deficiência, fica indubitavelmente caracterizada a 

possibilidade do pedido de tutela de urgência satisfativa em caráter antecedente, conforme 

estabelece o CPC em seu art. 294, § único: 
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Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Desta forma, observa-se que o novo Código Processual Civil estabeleceu alguns 

requisitos para que a tutela provisória de urgência satisfativa seja concedida, notadamente, a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou ilícito. Por seu turno, a 

probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito ou realizado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito.  

Assim, a tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos 

que deixem evidentes o perigo que a demora da prestação jurisdicional representa para a 

efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. 

A continuidade da vacinação sem contemplar a inclusão de todo o segmento das 

pessoas com deficiência em suas fases iniciais, como está posta atualmente, pode causar 

danos irreversíveis àqueles que se expuserem ao contágio da doença causada pelo novo 

coronavírus, fruto de sua vulnerabilidade social e maior risco de contrair a COVID-19 em 

razão de obstáculos à implementação de medidas básicas de contenção da doença. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer: 

 

a) o conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade; 

 

b) na forma do art. 5º da Lei nº 9.882/1999, o deferimento de medida liminar para, 

até o julgamento em definitivo da ação, determinar ao Ministério da Saúde que, 

além daquelas com impedimentos graves ou severos, inclua e garanta nas 

diretrizes estabelecidas em seu Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19, e logo nas primeiras fases, todo o segmento das 

demais pessoas com deficiência, bem assim seus 

cuidadores/acompanhantes/responsáveis, como prioritário e em grau de 
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equivalência aos demais grupos que já estão sendo vacinados; 

 

c) sejam solicitadas informações às autoridades responsáveis pela prática do ato 

questionado (art. 6º da Lei nº 9.882/1999);  

 

d) decorrido o prazo das informações, seja determinada a oitiva do Exmo. 

Procurador-Geral da República (art. 7º parágrafo único da Lei nº 9.882/1999);  

 

e) após o devido processo legal, no mérito, seja julgado integralmente procedente o 

pedido inicial da ação para declarar o descumprimento pelo Ministério da Saúde, 

por meio das diretrizes estabelecidas em seu Plano Nacional de Operacionalização 

da Vacinação contra a Covid-19, dos preceitos fundamentais consagrados na 

Constituição da República: art. 5º (direito à vida), art. 6º (direito à saúde), 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), no direito à proteção e à segurança das pessoas com deficiência que 

se encontrarem em situações de risco, conflito armado, emergências humanitárias 

e ocorrência de desastres naturais (art. 11 da Convenção da ONU sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência - CDPCD) e  no direito de acesso à saúde sem 

discriminação e em condições de igualdade (art. 25 da CDPCD); bem assim aos 

princípios da dignidade humana (art. 1º, II da Constituição da República de 1988 

- CR/88 e art. 3º da CDPCD), da igualdade/ isonomia (art. 5º da CR/88 e art. 30, 

“d” e “e”  da CDPCD), da não discriminação (art. 3º, b da CDPCD), da 

acessibilidade (art. 227, II da CR/88 e  art. 9º da CDPCD), bem assim determinar 

ao Ministério da Saúde que, além daquelas com impedimentos graves ou severos, 

inclua e garanta nas diretrizes estabelecidas em seu Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, e logo nas primeiras fases, 

todo o segmento das demais pessoas com deficiência, bem assim seus 

cuidadores/acompanhantes/responsáveis, como prioritário e em grau de 

equivalência aos demais grupos que já estão sendo vacinados; 
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f) por fim, requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado 

Joelson Dias, OAB/DF nº 10.441. 

 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

P. E. Deferimento. 

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. 

 

Joelson Dias 

OAB-DF 10.441 

 

Marcelli Pereira 

OAB-DF 33.843 

 

Ana Luísa Junqueira 

OAB/DF 36.454 

 

Carla Albuquerque Zorzenon 

OAB/DF 50.044 

 

Thyago Mendes 

OAB/DF 64.705 

 

Emerson Maia Damasceno 

OAB/CE 11.600 
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