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Da: Presidência do Comitê Científico para o enfrentamento do novo coronavírus (Port. 370/2021/GR-UNIR)
Para: Procuradoria Federal na UNIR
Assunto:  retorno às atividades presenciais 

 

Senhora Procuradora.

 

Estamos elaborando um Plano de Biossegurança1 (atualizando a Car lha de Cuidados2 elaborada ano
passado, no início da pandemia) e encontra-se em tramitação no Consea o processo
(23118.003950/2021-15) que traz a proposta do novo Calendário Acadêmico, que deverá vigorar a
partir de 16 de novembro de 2021.

Nas reuniões realizadas para a discussão desses documentos têm surgido a indagação se é possível,
dentro da legislação vigente, exigir que servidores e estudantes apresentem comprovação de
imunização contra Covid-19 para serem autorizados a frequentar as aulas presenciais. Seria algo
parecido ao que as escolas do Ensino Fundamental exigem em relação ao cartão de vacinação das
crianças e, dentro do atual contexto, parecido à decisão judicial, a par r de um pedido do Governo do
Estado do Ceará, que passou a exigir das pessoas que chegam àquela  Unidade da

Federação3 comprovação de imunização ou negatividade em relação à doença.  

Pergunto:

1- Podemos exigir que servidores e estudantes atestem (via autodeclaração ou comprovante) que já
foram imunizados contra a Covid-19, ou seja, tomaram  as duas ou a dose única há pelo menos 14
dias? 

2- Tal exigência pode constar numa Resolução do Consea ou do Consun?

3- Caso não possa constar numa Resolução, é possível que faça parte da orientação do Plano de
Biossegurança? 

 

Prof. José Juliano Cedaro
Presidente Comitê Científico para Enfrentamento do novo Coronavírus no âmbito da UNIR

PORTARIA Nº 370/2021/GR/UNIR, DE 14 DE JUNHO DE 2021.
 
 
 
 
 
 
 

1- Portaria 368/GR-UNIR, de 14 de junho de 2021.
2-
 http://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Cartilha_de_Cuidados_COVID_19_604235932.pdf 
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 http://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Cartilha_de_Cuidados_COVID_19_604235932.pdf 
3- https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/passageiros-com-destino-ao-ceara-terao-de-
apresentar-teste-negativo-ou-comprovante-de-vacinacao-1.3121531 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente da Comissão, em
12/08/2021, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0737092 e o código CRC D177D780.

Referência: Proces s o nº 23118.008885/2021-14 SEI nº 0737092
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USP, Unicamp e Unesp vão exigir
vacinação completa no retorno
Segundo portaria, as aulas presenciais na USP recomeçam dia 4 de outubro apenas para
estudantes imunizados contra a covid com as duas doses
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USP retomará aulas presenciais de graduação
a partir do dia 4 de outubro
Docentes e servidores técnicos e administrativos já imunizados deverão voltar ao trabalho
presencial no próximo dia 23 de agosto

 Institucional (https://jornal.usp.br/editorias/institucional/) -  12/08/2021 -

 https://jornal.usp.br/?p=444749 (https://jornal.usp.br/?p=444749)

Por Adriana Cruz (https://jornal.usp.br/author/acruzusp-br/)
(https://www.facebook.com/sharer.php?
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Arte sobre foto Cecilia Bastos e ilustração Freepik

A USP deverá retomar as aulas de graduação de forma presencial a partir do próximo dia 4
de outubro para todos os alunos imunizados, isto é, que tenham recebido as duas doses
da vacina contra a covid-19 há, pelo menos, 14 dias.

No retorno presencial dos alunos de graduação deverão ser priorizadas as aulas práticas
(laboratoriais, de campo ou de exercícios) e demais atividades de�nidas pelas Unidades
de Ensino e Pesquisa, considerando a necessidade de eventuais repetições dessas
atividades, em virtude da existência de alunos que, pela idade, serão imunizados
posteriormente.

O segundo semestre letivo de 2021 terá início no próximo dia 16 de agosto, com aulas
teóricas oferecidas de maneira remota.

“O ponto fulcral para o retorno das atividades presenciais é a manutenção da saúde de
nossa comunidade, o que nos faz adotar uma postura mais conservadora e prudente.
Estabelecemos diretrizes básicas que devem ser seguidas, mas as peculiaridades de cada
Unidade de Ensino e Pesquisa devem ser levadas em consideração, demandando ajustes
e adaptações às diferentes realidades locais. Ressalto que as precauções obrigatórias,
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https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fjornal.usp.br%2Finstitucional%2Fusp-retomara-aulas-presenciais-de-graduacao-a-partir-do-dia-4-de-outubro%2F&text=USP%20retomar%C3%A1%20aulas%20presenciais%20de%20gradua%C3%A7%C3%A3o%20a%20partir%20do%20dia%204%20de%20outubro
https://pt-br.facebook.com/usponline
https://twitter.com/usponline
https://www.youtube.com/canalusp
https://pt.linkedin.com/school/universidade-de-s-o-paulo/
https://www.instagram.com/usp.oficial/
https://jornal.usp.br/podcast/diversas-6-nova-temporada-de-diversas-comeca-com-marisa-monte-e-bethania/
https://jornal.usp.br/podcast/brasil-latino-realidade-latino-americana-na-perspectiva-academica/
https://jornal.usp.br/podcast/usp-analisa-62-principios-de-direitos-humanos-ainda-encontram-dificuldades-de-aplicacao-nas-empresas/
https://jornal.usp.br/podcast/diversas-6-nova-temporada-de-diversas-comeca-com-marisa-monte-e-bethania/
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https://jornal.usp.br/podcasts/
https://jornal.usp.br/artigos/performance-memoria-incorporada/
https://jornal.usp.br/artigos/performance-memoria-incorporada/
https://www5.usp.br/
https://jornal.usp.br/fale-conosco/
https://jornal.usp.br/especiais/os-destaques-do-jornal-da-usp-direto-no-seu-celular/
https://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/
https://jornal.usp.br/newsletter-jornal-da-usp/
https://jornal.usp.br/podcasts
https://jornal.usp.br/radio/
https://www.youtube.com/channel/UCN1ihdoKXeixzYi7Hyp4WwQ
https://jornal.usp.br/
https://jornal.usp.br/
https://jornal.usp.br/home-ciencias/
https://jornal.usp.br/home-cultura/
https://jornal.usp.br/home-atualidades/
https://jornal.usp.br/home-universidade/
https://jornal.usp.br/home-institucional/
https://jornal.usp.br/radio/


como o uso de máscaras, a higienização constante das mãos, o distanciamento social de
um metro e evitar atividades que possam provocar aglomerações, devem ser seguidas”,
explica o reitor da USP, Vahan Agopyan.

Vahan Agopyan – Foto Marcos Santos/USP Imagens

Segundo Agopyan, “o grande diferencial de uma universidade de pesquisa como a USP na
formação dos alunos é oferecer o ensino num ambiente de pesquisa, situação que está
prejudicada desde março do ano passado, quando suspendemos as atividades
presenciais em função da pandemia”.

 

Atenção para o calendário
16 de agosto

– início do semestre letivo da graduação com aulas teóricas remotas 
– retomada das atividades presenciais de educação básica

23 de agosto

– retorno do trabalho presencial de docentes e servidores técnicos e administrativos

imunizados*

Universidade para tod
(https://jornal.usp.br
para-todos/)
12/08/2021
Por Vahan Agopyan, re

Escritório USP Mulhe
cinco anos: proposta
quinquênio
(https://jornal.usp.br
usp-mulheres-comple
propostas-para-o-pro
12/08/2021
Por Maria Arminda do 
coordenadora do Escri

co po ada )

(https://jornal.usp.br
/institucional/univer
sidade-para-todos/)

(https://jornal.usp.br
/artigos/escritorio-
usp-mulheres-
completa-cinco-
anos-propostas-
para-o-proximo-
quinquenio/)

Todos os Artigos
(https://jornal.usp.br/editorias/artigos/)

\\ MAIS LIDAS
(https://jornal.usp.br/universida
de/e-books-gratuitos-da-usp-
ensinam-italiano-para-
brasileiros/) E-books
gratuitos da USP

ensinam italiano para brasileiros
(https://jornal.usp.br/universidade/e-
books-gratuitos-da-usp-ensinam-
italiano-para-brasileiros/)

(https://jornal.usp.br/institucion
al/universidade-para-todos/)
Universidade para todos
(https://jornal.usp.br/ins
titucional/universidade-

para-todos/)

(https://jornal.usp.br/ciencias/in
seto-introduzido-na-agricultura-
para-controlar-pragas-e-
achado-na-natureza-pela-
primeira-vez/) Inseto

introduzido na agricultura para controlar
pragas é achado na natureza pela
primeira vez
(https://jornal.usp.br/ciencias/inseto-
introduzido-na-agricultura-para-
controlar-pragas-e-achado-na-
natureza-pela-primeira-vez/)

(https://jornal.usp.br/institucion
al/usp-retomara-aulas-
presenciais-de-graduacao-a-
partir-do-dia-4-de-outubro/)
USP retomará aulas

presenciais de graduação a partir do dia
4 de outubro
(https://jornal.usp.br/institucional/usp-

retomara-aulas-presenciais-de-
graduacao-a-partir-do-dia-4-de-
outubro/)

(https://jornal.usp.br/ciencias/p
essoas-ativas-respondem-
melhor-a-vacina-contra-a-
covid-19/) Pessoas ativas
respondem melhor à

vacina contra a covid-19
(https://jornal.usp.br/ciencias/pessoas-
ativas-respondem-melhor-a-vacina-
contra-a-covid-19/)
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4 de outubro

– retomada das atividades presenciais dos cursos de graduação com alunos
imunizados*

* que tenham tomado as duas doses da vacina ou dose única há 14 dias

Após o dia 4 de outubro, as aulas teóricas poderão continuar sendo remotas ou de modo
misto (parte dos alunos presente e os demais remotos), a critério da unidade.

Na pós-graduação, o retorno presencial deve priorizar as atividades de pesquisa. O
oferecimento das disciplinas, os exames e as defesas podem continuar de maneira
remota neste ano, seguindo as orientações do Conselho de Pós-Graduação.

Em relação às atividades de educação básica na Universidade, como as creches, a Escola
de Aplicação e o Colégio Técnico de Lorena, por terem regulamentação própria
estabelecida pelo Conselho Estadual de Educação, devem ser retomadas presencialmente
no dia 16 de agosto.

Os docentes e servidores técnicos e administrativos já imunizados deverão voltar ao
trabalho presencial no próximo dia 23 de agosto. Aqueles que ainda não estiverem
imunizados nessa data deverão retornar ao trabalho presencial conforme atinjam a sua
imunização, isto é, que tenham tomado a segunda dose ou dose única da vacina há, pelo
menos, 14 dias.

A portaria que dispõe sobre o retorno das atividades presenciais na USP será publicada no
Diário O�cial no dia 13 de agosto.

Protocolos devem ser seguidos

 – uso de máscara
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– higienização constante das mãos

– distanciamento social de um metro
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 Anterior
Universitários auxiliam mais de 100 famílias em Ribeirão
Preto na prevenção à covid-19
(https://jornal.usp.br/universidade/universitarios-
auxiliam-mais-de-100-familias-em-ribeirao-preto-na-
prevencao-a-covid-19/)

Próximo
Universidade para todos

(https://jornal.usp.br/institucional/universidade-para-
todos/)

(http://www.usp.br/uspvida)

Política de uso  
A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do

autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em

sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão

mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas

como USP Imagens e o nome do fotógrafo.

 CONTEÚDO REL ACIONADO

– evitar atividades que possam provocar aglomerações

(https://jornal.usp.br/institucional/con
selho-universitario-aprova-tabela-de-

vagas-para-o-vestibular-de-2021/)

Conselho Universitário aprova
tabela de vagas para o Vestibular

de 2021
(https://jornal.usp.br/institucional

/conselho-universitario-aprova-
tabela-de-vagas-para-o-

vestibular-de-2021/)

(https://jornal.usp.br/ciencias/volta-
as-aulas-mascaras-mal-utilizadas-

podem-elevar-em-1000-os-casos-de-
covid-19/)

Volta às aulas: máscaras mal
utilizadas podem elevar em 1000%

os casos de covid-19
(https://jornal.usp.br/ciencias/volt

a-as-aulas-mascaras-mal-
utilizadas-podem-elevar-em-1000-

os-casos-de-covid-19/)

(https://jornal.usp.br/institucional/usp
-anuncia-plano-para-o-retorno-

gradual-das-atividades-presenciais/)

USP anuncia plano para o retorno
gradual das atividades presenciais
(https://jornal.usp.br/institucional

/usp-anuncia-plano-para-o-
retorno-gradual-das-atividades-

presenciais/)

JORNAL DA USP (https://jornal.usp.br/)

(https://pt-br.facebook.com/usponline) (https://twitter.com/usponline) (https://www.youtube.com/canalusp) (https://pt.linkedin.com/school/universidade-de-s-o-paulo/)   

Sugestões de reportagens (http://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/)
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Rua da Reitoria, 374 – Cidade Universitária – 05508-220 – São Paulo – SP – Brasil 

Tel.: (55-11) 3091-3500 / 3091-3501 

GABINETE 
DO 

REITOR 

 

PORTARIA GR Nº 7670 , DE 12 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na Universidade de São Paulo. 

 

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 42, I, do Estatuto, e considerando que: 

1. o interesse maior da Universidade é a proteção da vida e da saúde de toda a 

comunidade; 

2. as atividades desenvolvidas dentro dos diversos campi são bem diferenciadas 

e complexas, razão pela qual diretrizes generalizadas demandarão ajustes e 

adaptações às diferentes realidades locais; 

3. tanto os alunos como os professores e servidores técnicos e administrativos 

estão exaustos pelas demandas decorrentes das atividades remotas; 

4. o afastamento de alunos dos campi é prejudicial, principalmente para os que 

necessitam do apoio institucional; 

5. o grande diferencial de uma universidade de pesquisa como a USP é oferecer 

o ensino num ambiente de pesquisa, situação esta que não está ocorrendo 

regularmente desde março do ano passado, o que pode resultar num possível 

prejuízo à formação dos nossos alunos; 

6. as aulas práticas, tanto as laboratoriais, as de campo, como as visitas/viagens 

didáticas, são parte integrante da formação do estudante e estão bastante 

prejudicadas ou vêm sendo substituídas por outras atividades; 

7. a eventual redução do trabalho laboratorial ou de campo dos alunos de pós-

graduação não é desejável para a manutenção dos prazos de conclusão dos 

programas; 

8. além das pesquisas relativas ao combate da pandemia, que vêm sendo 

conduzidas num ritmo muito intenso, há outros estudos em andamento, 

importantes para a sociedade, que por conta da restrição das atividades não 

estão se desenvolvendo no ritmo previsto; 

9. com o avanço da vacinação, diversas atividades estão sendo retomadas nos 

municípios onde estão localizados os campi da USP; 

10. na Universidade, várias Unidades, notadamente as vinculadas à área da saúde, 

já retomaram, presencialmente, quase todas as suas atividades; 
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11. no momento, a maior parte dos docentes e dos servidores técnicos e 

administrativos tomaram pelo menos a primeira dose de uma das vacinas 

disponíveis, que uma boa parte deles já recebeu a segunda dose e, ainda, que 

parte do alunado também teve essa oportunidade. 

Ponderando, ainda, que as diretrizes a seguir mencionadas: 

1. podem ser alteradas num curto espaço de tempo, conforme o comportamento 

da pandemia; 

2. podem ser adequadas às condições locais, pelos Dirigentes das Unidades; 

3. devem observar, enquanto perdurar a pandemia e para garantir a proteção da 

vida e da saúde das pessoas, os protocolos de biossegurança, em particular o 

uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social de um metro e 

evitar atividades que possam provocar aglomerações, baixa a seguinte 

 

P O R T A R I A: 

 

Artigo 1º – Todas as atividades de Educação Básica na Universidade de São Paulo, 

por terem regulamentação própria estabelecida pelo Conselho Estadual de Educação, 

devem ser retomadas presencialmente no dia 16 de agosto próximo. 

 

Artigo 2º – O segundo semestre letivo de 2021 da Graduação, conforme decisão 

do Conselho de Graduação da Universidade, começará no próximo dia 16 de agosto, com 

as aulas teóricas inicialmente oferecidas de maneira remota. 

 

Artigo 3º – O retorno das atividades presenciais de graduação será obrigatório 

para todos os alunos imunizados, a partir do dia 4 de outubro próximo, devendo-se 

observar os protocolos de biossegurança e as regras definidas pela Pró-Reitoria de 

Graduação e pela Unidade. 

§ 1º – No retorno presencial dos alunos de graduação, dever-se-á priorizar as aulas 

práticas (laboratoriais, de campo ou de exercícios) e demais atividades definidas pela 

Unidade, considerando a necessidade de eventuais repetições dessas atividades, em 

virtude da existência de alunos que, pela idade, serão imunizados posteriormente. 

§ 2º – No tocante às aulas teóricas, poderão continuar sendo remotas ou de modo 

misto (parte dos alunos presentes e os demais remotos), a critério da Unidade. 
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Artigo 4º – O retorno presencial das atividades de pós-graduação deve priorizar 

as atividades de pesquisa. O oferecimento das disciplinas bem como os exames e as 

defesas podem continuar de maneira remota neste ano, seguindo as orientações do 

Conselho de Pós-Graduação. 

 

Artigo 5º – Todos os docentes e servidores técnicos e administrativos já 

imunizados deverão voltar ao trabalho presencial no próximo dia 23 de agosto, 

apresentando a respectiva comprovação de vacinação à chefia imediata. 

§1º – Os servidores referidos no caput deste artigo que ainda não estejam 

imunizados em 23 de agosto próximo deverão retornar ao trabalho presencial, conforme 

atinjam a sua imunização. 

§2º – Os docentes e servidores técnicos e administrativos que não se vacinaram 

por decisão própria não poderão retornar ao trabalho presencial, para não prejudicar as 

demais pessoas da comunidade. Excepcionalmente, terão eles até sete dias úteis, após a 

publicação desta Portaria, para iniciar a imunização e seguir as diretrizes aqui elencadas. 

A comprovação do cumprimento desta orientação evitará a incidência de medidas legais 

cabíveis. 

§3º – Casos omissos e específicos relativos a este artigo devem ser notificados 

pelas chefias correspondentes ao DRH, para orientação. 

 

Artigo 6º – Todas as atividades da Universidade que porventura ainda não estejam 

funcionando deverão ser retomadas a partir do próximo dia 23 de agosto. 

 

Artigo 7º – Para efeitos do disposto nos artigos anteriores, entende-se por 

imunizadas as pessoas que tenham tomado a segunda dose ou dose única, conforme o 

caso, da vacina há pelo menos 14 dias. 

 

Artigo 8º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Reitoria da Universidade de São Paulo, 12 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vahan Agopyan 

Reitor 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

GABINETE

 
PARECER n. 00058/2021/GAB/PFUNIR/PGF/AGU

 
NUP: 23118.008885/2021-14
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS
 

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. COMITÊ CIENTÍFICO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO

CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DA UNIR. RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS. EXIGÊNCIA DE
COMPROVANTE DE IMUNIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS: NORMAS PELO ESTADO E
MUNICÍPIO.

 
 
1. O Comitê Científico para Enfrentamento do novo Coronavírus no âmbito da UNIR formalizou as

seguintes consultas:
 
1- Podemos exigir que servidores e estudantes atestem (via autodeclaração ou comprovante) que já foram

imunizados contra a Covid-19, ou seja, tomaram  as duas ou a dose única há pelo menos 14 dias? 
2- Tal exigência pode constar numa Resolução do Consea ou do Consun?
3- Caso não possa constar numa Resolução, é possível que faça parte da orientação do Plano de

Biossegurança? 
 
 
2. Os questionamentos se referem a exigência de comprovação de imunização (duas doses) pela

comunidade acadêmica para retorno as atividades presenciais tendo como parâmetro a obrigatoriedade de vacinação de
crianças e a decisão judicial proferida no Estado do Ceará para se exigir no desembarque  a comprovação de vacinação ou
o teste negativo para o Covid-19 realizado em 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

 
 
RELATÓRIO
 
3. Os autos se encontram instruídos com:
 
a) Noticia veiculada na Revista Exame sob o título: USP, UNICAMP E UNESP VÃO EXIGIR

VACINAÇÃO COMPLETA NO RETORNO;
b) Notícia veiculada no site do Jornal da USP: USP RETOMARÁ AULAS PRESENCIAIS DE

GRADUAÇÃO A PARTIR DE 04 DE OUTUBRO e,
c) PORTARIA GR Nº 7670 , DE 12 DE AGOSTO DE 2021, do Reitor da USP, de retorno as atividades

presenciais de graduação para os imunizados.
 
4. É o relatório.
 
 
FUNDAMENTAÇÃO
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5. O exame desta Procuradoria Federal em execução junto a esta Universidade Federal de Rondônia se dá

nos termos do art. 11 c/c artigo 18 da Lei Complementar nº 73/93 – Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, e do art.
10, § 1º, da Lei nº 10.480/2002, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou
orçamentária e de conveniência e oportunidade, considerando a delimitação legal de competência institucional deste
Órgão.

 
6. Primeiramente, cabe frisar que a decisão judicial (processo nº 0810956-78.2021.4.05.8100) referida

sobre a exigência de comprovação de vacinação ou a apresentação de teste negativo ao desembarcar no Estado do Ceará
se encontra suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Suspensão de Liminar nº 0809390-
47.2021.4.05.0000:

 
[...]
Ressalta a ocorrência de ofensa à ordem jurídico-administrativa, forte em que a decisão violaria o
princípio da separação dos poderes, já que cabe ao Poder Executivo a elaboração de políticas
públicas,notadamente as políticas de saúde e de combate à pandemia, além do potencial efeito
multiplicador da medida.
[...]
Na realidade, consoante se vê, os fundamentos adotados pela decisão para adoção das medidas
sanitárias restritivas nos embarques nos voos com destino ao Estado do Ceará são genéricos, não
indicando, e de forma objetiva, qual a omissão das autoridades administrativas in concreto
sanitárias competentes que justificaria a sua implementação em detrimento das medidas que já
estão sendo tomadas no âmbito dos aeroportos e no exercício da competência administrativa
comum de cada ente federado (art.23, II e IX, da CF/88).
Ao contrário, ao determinar que o embarque nos voos com destino ao Estado do Ceará e
desembarque de voos particulares provenientes de outros Estados do país sejam apresentados
comprovantes de vacinação ou resultado negativo de exame antígeno ou RT-PCR, a decisão
institui, na prática, um protocolo próprio a ser observado na matéria em substituição à
competência da agência de regulação e de outras administrativas.
Com efeito, substituem-se de forma indevida as ações de ordem técnico-administrativas
promovidas pelas autoridades competentes, exigindo uma série de outras medidas sem que fossem
apresentados motivos que justificassem a excepcionalidade e a eficácia de sua adoção, com
potencial apto a causar grave lesão à economia e à saúde públicas, conforme retratado pelos
requerentes.
Cabe o destaque, por exemplo, dos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº. 456, de
17 de dezembro de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual já
dispõe sobre as medidas a serem adotadas nos aeroportos e aeronaves no âmbito da situação de
emergência decorrente do novo coronavírus, dentre as quais o uso de máscaras e medidas de
distanciamento (arts. 3º e segs.).
Não há notícia - pelo menos, a inicial subscrita pelo Estado do Ceará não relata com
especificidade - de que a administração estadual está cumprindo a exigência que pretende impor à
administração federal no que concerne ao transporte coletivo intermunicipal, o qual, ao que
parece, não se cerca das mesmas cautelas atualmente praticadas no setor aéreo.
Ademais, uma pulverização de decisões nesse sentido - sem a demonstração de um erro manifesto
pelas autoridades administrativas competentes - poderá conduzir a que todos os juízes federais,
em cuja área de jurisdição situar-se um terminal aeroportuário, estabeleçam, ao seu talante, um
regramento sobre a matéria, o que é capaz de embaraçar sobremodo a ordem administrativa, sem
contar numa invasão à competência estatuída legislativamente em favor da administração. [...]

 
7. No que pertine a vacinação de crianças, a Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências estabelece:
 
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a

prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para
pais, educadores e alunos.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades
sanitárias.

Parecer  (0744460)         SEI 23118.008885/2021-14 / pg. 13



24/08/2021 SAPIENS

https://sapiens.agu.gov.br/visualizador?nup=23118008885202114&chave=9d2e8195&tarefaId=114845012 3/4

§ 1 o É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.257, de 2016) (g,n,)

 
8. O tema foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.267.879 - São Paulo,  Supremo Tribunal

Federal:
 
                          Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral.

Vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Ilegitimidade da recusa dos pais em vacinarem
os filhos por motivo de convicção filosófica.
1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou
que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como obrigatórias pelo
Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas.
2. A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o mundo
estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras
doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e as autoridades públicas. Em
inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados
casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia (como a varíola e a poliomielite). As vacinas
comprovaram ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade.
3. A liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art. 5º, VI e VIII) e se expressa no
direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal de
vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em
outros direitos e valores constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência precisa ser
ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos (arts. 5º e 196), bem como com a proteção
prioritária da criança e do adolescente (art. 227).
4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está
prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional
de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais
foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de
enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na
mesma linha.
5. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância
sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam
a medida, entre os quais:
a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade
(dignidade como valor comunitário);
b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas
individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e
c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a
saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança).
6. Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a
obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância
sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua
aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado,
Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se
caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou
responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”.(ARE 1267879, Relator: ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, DJe-064, publicado em 08-04-2021)"

 
 
9.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 6586 e

nº 6587  que a vacinação é compulsória e a competência concorrente dos Estados e suplementar dos Municípios para
implementar medidas sanitárias em decorrência do COVID-19:

 
“(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do

usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a
restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela
decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas
de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana
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e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as
vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de
competência”. Vencido, em parte, o Ministro Nunes Marques. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 17.12.2020
(Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

 
 
10. Deste modo, para o retorno as atividades presenciais deve-se observar as orientações emanadas no

âmbito federal, estadual e municipal. Nesta linha, a Instrução Normativa ME nº 109/2020, Portaria Interministerial
MEC/MS nº 5, de 4 de agosto de 2021, dos Ministérios da Educação e da Saúde, a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de
agosto de 2021, do Conselho Nacional de Educação, e o Despacho ME/GM s/º, do Ministro da Educação, de 4 de agosto
de 2021, homologando o Parecer CNE/CP nº 6/2021, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação - CP/CNE.

 
11. No âmbito do Estado de Rondônia o último Decreto n. 26.134, de 17 de junho de 2021, manteve o

estado de calamidade em todo território estadual (art. 1º), as medidas para a liberação de eventos (art. 3º) e a retomada das
aulas a critérios dos gestores municipais, observadas as diretrizes estabelecidas pela Agencia Estadual de Vigilância
Sanitária - AGEVISA ((art. 12).

 
 
CONCLUSÃO
 
12. Diante do exposto, responde-se:
 
1- Podemos exigir que servidores e estudantes atestem (via autodeclaração ou comprovante) que já foram

imunizados contra a Covid-19, ou seja, tomaram  as duas ou a dose única há pelo menos 14 dias? 
2- Tal exigência pode constar numa Resolução do Consea ou do Consun?
R.: Não. A exigência de comprovação de vacina não está prevista em lei.
 
3- Caso não possa constar numa Resolução, é possível que faça parte da orientação do Plano de

Biossegurança? 
R.: Não se pode exigir a imunização ou a sua comprovação. No plano de orientação poderá constar como

demonstração de sua importância para a erradicação do vírus, incentivando a vacinação.
 
13. Ao Suporte para devolução ao consulente, com urgência.
 
 
Porto Velho, 23 de agosto de 2021.
 
 

MAIZA BARBOSA MALTEZ
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23118008885202114 e da chave de acesso 9d2e8195

 

Documento assinado eletronicamente por MAIZA BARBOSA MALTEZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 707369369 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MAIZA BARBOSA MALTEZ. Data e Hora: 23-08-
2021 23:54. Número de Série: 113677890140625321103082394998863827848. Emissor: AC OAB G3.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

VICE-REITORIA

  

DESPACHO

  

Processo nº 23118.008885/2021-14

 

  

Da: Presidência do Comitê Científico para o enfrentamento do novo coronavírus (Port. 370/2021/GR-UNIR)
Para:  Magnifica Reitora (A/c.: Gabinete da Reitoria)
Assunto:  retorno às atividades presenciais 
 
 

Senhora Reitora:

 

Encaminho para ciência o parecer 0744460 da Procuradoria Federal na UNIR a respeito da consulta
feito pelo Comitê, qualificado em epígrafe, se haveria amparo legal para eventual exigência
de comprovação de imunização contra Covid-19 para quem for desenvolver  a vidades de forma
presencial.

 

 

Prof. José Juliano Cedaro
Presidente Comitê Científico para Enfrentamento do novo Coronavírus no âmbito da UNIR

PORTARIA Nº 370/2021/GR/UNIR, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente da Comissão, em
25/08/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES

  

DESPACHO

  

Processo nº 23118.008885/2021-14

 

  

À Procuradoria Federal, 

 

Considerando o tempo decorrido entre a consulta realizada em agosto/2021 pelo
Comitê Científico para enfrentamento do novo Coronavírus no âmbito da UNIR e ainda:

- A autonomia universitária preceituada na cons tuição federal e a premissa de que as
universidades, como produtoras e disseminadoras de conhecimento cien fico, devem basear suas
decisões nas evidências apontadas pela ciência, culminaram com a recente exigência de passaporte
vacinal por diversas instituições federais de ensino superior;

- O aumento de casos de COVID-19 no mês de janeiro/2022, bem como o agravamento
da pandemia em Rondônia, conforme dados da Calculadora para critérios para o retorno de a vidades
presenciais  por meio da noticia veiculada no link: https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/20356;

- A Lei estadual nº 5.179/2021, sancionada em dezembro de 2021 pelo governo do
estado de Rondônia, que versa sobre o tema no território estadual.

Diante do novo contexto, da legislação estadual e dos precedentes u lizados por outras
IFES, solicito nova manifestação desta Procuradoria acerca do tema, abrangendo, dentre outras
informações que julgar necessárias, se é possível exigir que servidores e estudantes atestem que já
foram imunizados contra COVID-19.

 

Atenciosamente, 

 

Conselheira Marcele Regina Nogueira Pereira

Presidente dos Conselhos Superiores

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Presidente,
em 26/01/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0868672 e o código CRC F95F4A47.

Referência: Proces s o nº 23118.008885/2021-14 SEI nº 0868672
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

GABINETE

 
PARECER n. 00009/2022/GAB/PFUNIR/PGF/AGU

 
NUP: 23118.008885/2021-14
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

 
EMENTA. Administrativo. PARECER n. 00058/2021/GAB/PFUNIR/PGF/AGU. Inexistência de lei para

exigir a vacinação. PARECER n. 00025/2021/NCOR/DEPCONSU/PGF/AGU. Supremo Tribunal Federal - Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 756. DESPACHO n. 00022/2022/GAB/DEPCONSU/PGF/AGU,
de 20 de janeiro de 2022. Decisão de Gestão. Mantido os termos do PARECER n. 00058/2021/GAB/PFUNIR/PGF/AGU.

 
 
1. Trata-se de consulta formulada pela Magnifica Reitora, na qualidade de Presidente dos Conselhos

Superiores nos seguintes termos:
 
Considerando o tempo decorrido entre a consulta realizada em agosto/2021 pelo Comitê Científico para

enfrentamento do novo Coronavírus no âmbito da UNIR e ainda:
- A autonomia universitária preceituada na constituição federal e a premissa de que as universidades,

como produtoras e disseminadoras de conhecimento científico, devem basear suas decisões nas evidências apontadas pela
ciência, culminaram com a recente exigência de passaporte vacinal por diversas instituições federais de ensino superior;

- O aumento de casos de COVID-19 no mês de janeiro/2022, bem como o agravamento da pandemia em
Rondônia, conforme dados da Calculadora para critérios para o retorno de atividades presenciais  por meio da noticia
veiculada no link: https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/20356;

- A Lei estadual nº 5.179/2021, sancionada em dezembro de 2021 pelo governo do estado de Rondônia,
que versa sobre o tema no território estadual.

Diante do novo contexto, da legislação estadual e dos precedentes utilizados por outras IFES, solicito
nova manifestação desta Procuradoria acerca do tema, abrangendo, dentre outras informações que julgar necessárias, se é
possível exigir que servidores e estudantes atestem que já foram imunizados contra COVID-19.

 
2. Esta Consultoria já expressou entendimento acerca da impossibilidade de se exigir passaporte de

vacinação proferida pelo PARECER n. 00058/2021/GAB/PFUNIR/PGF/AGU ante a inexistência de ato legislativo
aprovado pelo Congresso Nacional.

 
3. Na mesma linha do entendimento, a Consultoria Jurídica do Ministério da Educação emitiu o Parecer

nº 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, assim ementado:
 
"EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA O RETORNO ÀS ATIVIDADES

EDUCACIONAIS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ENTENDIMENTO DO STF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DOS ÓRGÃOS
AUTÔNOMOS E DAS ENTIDADES VINCULADAS"

 
4. O Ministro de Educação aprovou o sobredito Parecer pelo DESPACHO DE 29 DE DEZEMBRO DE

2021:
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Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, o Ministro de Estado da

Educação aprova o Parecer nº 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU (3065063), da Consultoria Jurídica junto ao
Ministério da Educação, e consolida o seguinte entendimento:

(I) Não é possível às Instituições Federais de Ensino o estabelecimento de exigência de vacinação contra
a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais, competindo-lhes a implementação
dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de
2021.

(II) A exigência de comprovação de vacinação como meio indireto à indução da vacinação compulsória
somente pode ser estabelecida por meio de lei, consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF
nas ADI nº 6.586 e ADI nº 6.587.

(III) No caso das Universidades e dos Institutos Federais, por se tratar de entidades integrantes da
Administração Pública Federal, a exigência somente pode ser estabelecida mediante lei federal, tendo em vista se tratar de
questão atinente ao funcionamento e à organização administrativa de tais instituições, de competência legislativa da
União.

 
 
5. Devido a divergência de entendimento no âmbito das Consultorias, a questão foi submetida a

Procuradoria Geral-Federal que, na mesma data em 29 de dezembro de 2021, emitiu o PARECER n.
00025/2021/NCOR/DEPCONSU/PGF/AGU de que “as autarquias e fundações públicas federais não possuem
competência para promover, exclusivamente por ato administrativo interno, a exigência de apresentação de comprovante
de vacinação contra o SARSCOV-2 como requisito para acesso às suas dependências, ante a necessidade de lei formal,
em sentido estrito, para imposição de restrições ao exercício de direitos", veja-se:

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RETORNO PRESENCIAL DE SERVIDORES E ESTUDANTES ÀS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS AO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS
DAS INSTITUIÇÕES, POR ATO ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE VACINAÇÃO
CONTRA O CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme decidido pelo STF na ADI 6586, o caráter compulsório da vacinação, estabelecido em lei,
não impõe, por óbvio, a condução coercitiva ou forçada de qualquer indivíduo para a realização do ato, mas tem o efeito
de viabilizar a adoção, pelo Poder Público, de restrições indiretas voltadas a assegurar a efetividade dessa medida
protetiva, tais como, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência a determinados lugares
para os que optarem por não se vacinar, desde que tais medidas estejam previstas em lei, ou sejam dela decorrentes;

2. Eventual adoção de medidas indiretas de restrição a exercícios de direitos, ainda que voltadas a
assegurar a eficácia da vacinação contra o coronavírus, não deriva diretamente de ato interno emanado de entidade
administrativa, por constituir matéria que sujeita à esfera de atuação concorrente das próprias entidades políticas (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) que integram a Federação;

3. Com base nas decisões proferidas pelo STF a respeito da matéria, cabe aos entes políticos, sempre de
forma coordenada, e sob o critério da predominância do interesse, a competência para legislar e adotar medidas sanitárias
de combate à pandemia;

4. Necessidade de edição de lei formal, em sentido estrito, para imposição de restrições ao exercício de
direitos. Princípio da reserva legal. Competência legislativa concorrente dos entes federativos para defesa da saúde.

5. Embora as entidades federais não estejam imunes à observância das legislações gerais de caráter
estadual e municipal em vigor nas localidades em que estão situadas, há uma particularidade a ser ressaltada e diz respeito
à regulamentação federal da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e os servidores públicos federais,
bem como com as demais pessoas submetidas a relações especiais de sujeição administrativa, tal como é o caso dos
alunos das referidas instituições.

6. A autonomia das universidades, mesmo as relativas às atividades-meio (administrativa, financeira e
patrimonial), deve ser compreendida como veículo ou instrumento de realização de sua autonomia-fim (autonomia
didática e científica), não havendo como se extrair do conteúdo do princípio constitucional da autonomia universitária
autorização para dispor sobre questões diretamente afetas ao combate à pandemia e à proteção da saúde coletiva.

7. Fundamentação jurídica que se espraia para as demais entidades integrantes da Administração Indireta.
Proposta de enunciado no sentido de que: "As autarquias e fundações públicas federais não possuem competência para
promover, exclusivamente por ato administrativo interno, a exigência de apresentação de comprovante de vacinação
contra o SARSCOV-2 como requisito 29/12/2021 19:51 https://sapiens.agu.gov.br/documento/737237359
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/737237359 2/12 para acesso às suas dependências, ante a necessidade de lei formal,
em sentido estrito, para imposição de restrições ao exercício de direitos"

 
 
6. Por meio das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 6.586/DF e 6.587/DF, Relator Ministro Ricardo

Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal foi provocado acerca da vacinação, decidido a Corte que a vacinação é
compulsória ante o seu consentimento  e a possibilidade de se efetivar medidas indiretas (V):

 
EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA

CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE
REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À
SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO
DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE,
INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU
DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES
INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS
VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E
JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública,
com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade
de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis.

II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar
quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e
integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou
administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.

III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima,
desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020,
especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao
tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e
moral dos recalcitrantes.

IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e
definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo
coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes
é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal.

V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não
significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio
de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência
de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e
análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e
contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv)
atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente;
e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.(g.n.)

 
 
7. O Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 756

suspendeu os efeitos do Despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação acima transcrito, por decisão
do Ministro Ricardo Lewandowski, ainda pendente de deliberação pelo Tribunal Pleno.
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8. Em razão dos efeitos desta decisão, que reflete na matéria objeto do PARECER n.
00025/2021/NCOR/DEPCONSU/PGF/AGU, o DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA DA PGF proferiu o
DESPACHO n. 00022/2022/GAB/DEPCONSU/PGF/AGU, de 20 de janeiro de 2022, devidamente aprovado, concluindo
pela "manutenção dos efeitos do PARECER n. 00025/2021/NCOR/DEPCONSU/PGF/AGU, com a ressalva no
sentido de que as IFES sejam representadas pela PGF, em decorrência de sua competência legal, quando
necessário e nos termos sugeridos desse despacho, em face do atos que praticarem com base nos fundamentos da
decisão provisória proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADPF nº 756."

 
9. Significa dizer que se a IFES adotar o passaporte vacinal com base na decisão vigente proferida

na ADPF nº 756 e em caso de demanda judicial ou extrajudicial será representada pela Procuradoria-Geral
Federal.

 
10. Pelo exposto, se mantém incólume o PARECER n. 00058/2021/GAB/PFUNIR/PGF/AGU.
 
11. A SECPFUNIR para juntada no respectivo SEI o  DESPACHO n.

00022/2022/GAB/DEPCONSU/PGF/AGU, de 20 de janeiro de 2022, constante na sequencial 4 deste NUP e submeter a
Presidente dos Conselhos Superiores.

 
Porto Velho, 03 de fevereiro de 2022.
 
 

MAIZA BARBOSA MALTEZ
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23118008885202114 e da chave de acesso 9d2e8195

 

Documento assinado eletronicamente por MAIZA BARBOSA MALTEZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 813169793 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MAIZA BARBOSA MALTEZ. Data e Hora: 03-02-
2022 19:56. Número de Série: 113677890140625321103082394998863827848. Emissor: AC OAB G3.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES

  

DESPACHO

  

Processo nº 23118.008885/2021-14

 

  

À Comissão nomeada pela Portaria 69/2022/GR/UNIR, 

 

Considerando a portaria 69/2022/GR/UNIR, de 03/02/2022 (0876140) encaminho
parecer n. 00009/2022/GAB/PFUNIR/PGF/AGU (0876854) para conhecimento e demais providências. 

 

À Presidência do Comitê Cien fico para Enfrentamento do novo Coronavírus no
âmbito da UNIR,

Para conhecimento.

 

Atenciosamente, 

 

Conselheira Marcele Regina Nogueira Pereira

Presidente dos Conselhos Superiores

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
08/02/2022, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0879403 e o código CRC 7D803721.

Referência: Proces s o nº 23118.008885/2021-14 SEI nº 0879403
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E-mail - 0880365

Data de Envio: 
  09/02/2022 10:53:23

De: 
  UNIR/Secretaria Geral dos Conselhos Superiores <secons@unir.br>

Para:
    neiva.araujo@unir.br
    viviansusidenf@unir.br
    Marcus Vinícius Xavier <marcusoliveira@unir.br>

Assunto: 
  Processo 23118.008885/2021-14 para conhecimento 

Mensagem: 
  Prezados, 

Considerando o despacho 0879403 da Presidência dos conselhos superiores, encaminhamos documentos do
processo 23118.008885/2021-14 para conhecimento. 

Atenciosamente, 
Maira Ciorlin
SECONS

Anexos:
    Requerimento_0737092.html
    Informacao_0738508_USP__Unicamp_e_Unesp_vao_exigir_vacinacao_completa_no_retorno___Exame.pdf
    Informacao_0738509_USP_retomara_aulas_presenciais_de_graduacao_a_partir_do_dia_4_de_outubro___Jornal_da_USP.pdf
    Informacao_0738510_portaria_gr7670_retorno.pdf
    Parecer_0744460_parecer_covid.pdf
    Despacho_0745492.html
    Despacho_0868672.html
    Parecer_0876854_parecer6.pdf
    Despacho_0879403.html
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