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RESUMO 

 

ROTHBARTH, R. Vacinação: direito ou dever? A emergência de um paradoxo sanitário 

e suas consequências para a saúde pública. 2018. Dissertação – Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Embora programas de imunização tenham sido considerados eficientes e bem-sucedidos 

desde a década de 1970, o controle epidemiológico de doenças preveníeis por vacinas fez com 

que os benefícios da imunização se tornassem menos óbvios. Uma vez que referidas doenças 

parecem ter menos relevância e gravidade, os indivíduos não veem a prevenção contínua com 

o mesmo senso de urgência, comportamento este que gera um novo desafio aos executores de 

programas e políticas desta natureza. A cobertura reduzida de vacinas em uma população está 

inevitavelmente associada ao ressurgimento de doenças preveníeis em diversos países, com 

surtos potencialmente levando ao aumento de taxas de morbidade e mortalidade. Ao contrário 

da maioria das intervenções médicas, cujo benefício é restrito ao indivíduo, as vacinas têm 

como característica a extensão de benefícios também para toda uma comunidade. Nesse 

mesmo sentido, as evidências científicas demonstram que a eliminação e/ou erradicação de 

doenças está intimamente ligada com o conceito de imunidade coletiva. Por esta razão, a 

vacinação compulsória pode ser entendida como uma forma ética de justa de garantir a saúde 

– direito garantido constitucionalmente no Brasil - desde que coordenada de maneira 

estruturada, proporcionando o consentimento informado e esclarecido, assim como o 

engajamento e encorajamento da população, objetivando equilibrar os riscos e benefícios 

decorrentes desta inerente limitação à esfera de liberdades individuais. Ainda, com a intenção 

melhorar a execução dos programas de imunização atuais, este estudo sugere que o 

compartilhamento dos riscos sobre efeitos adversos decorrentes da política deve ser 

acompanhado de ferramentas de monitoramento e mecanismos de compensação aos 

indivíduos - na ocasião de danos decorrentes da obrigação coletiva de imunização. 

 

Palavras chave: vacinas; imunização; vacinação compulsória; efeitos adversos decorrentes 

de vacinação; programas de compensação 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ROTHBARTH, R. Vaccination: right or obligation? Consequences of an emerging 

paradox for public health. 2018. Dissertation – Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. Portuguese. 

 

As much as immunization programs have been considered effective and successful since the 

1970s, epidemiological control of vaccine-preventable diseases has made the benefits of 

immunization less obvious. Once such diseases seem to have less relevance and severity, 

individuals do not see continuous prevention with the same sense of urgency, a behavior that 

creates a new challenge for the executors of programs and policies of this nature. Reduced 

vaccine coverage in a population is inevitably associated with the resurgence of preventable 

diseases in several countries, with outbreaks potentially leading to increased morbidity and 

mortality rates. Unlike most medical interventions, whose benefit is restricted to the 

individual, vaccines have the characteristic of extending its benefits to an entire community. 

Moreover, scientific evidence establishes that the elimination and /or eradication of diseases is 

linked with the concept of collective immunity. Hence, compulsory vaccination can be 

understood as ethical and fair towards health - a constitutional right in Brazil - provided that it 

is coordinated in a structured manner, providing informed consent, as well as the commitment 

and encouragement of the population, aiming to balance the risks and benefits arising from 

this inherent limitation to the sphere of individual freedoms. Furthermore, aiming the 

improvement of current immunization programs, this study suggests that sharing risks on 

adverse effects arising from the policy should be followed by monitoring tools and 

compensation mechanisms in case of damages arising from mandatory immunization. 

 

 

Keywords: vaccines; immunization; compulsory vaccination; adverse effects of vaccination; 

compensation programs 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das formas de proporcionar o Direito à Saúde, garantido no Brasil 

constitucionalmente desde 1988
1
, é certamente através da implementação de políticas de 

prevenção de doenças
23

.  

No Brasil, configura-se como uma forma eficaz de prevenção a 

realização de Campanhas de Vacinação por parte do Estado (gênero) desde o início do 

século XX
4
.  A primeira ação de vacinação foi administrada como resposta à uma 

epidemia de varíola. O presidente da República à época (1904), Rodrigues Alves, 

coordenou através do higienista Osvaldo Cruz a vacinação em massa da população do 

Rio de Janeiro gerando um episódio histórico conhecido como "A Revolta da Vacina", 

caracterizado por manifestações e conflitos populares em rejeição à medida sanitária, 

fato que culminou com a suspensão da vacinação obrigatória.
5
 De maneira estruturada, 

no ano de 1973 foi criado o Programa de Nacional de Imunizações (PNI), com o 

objetivo de oferecer vacinas e prevenir doenças infectocontagiosas em caráter contínuo 

para a população brasileira. A partir da evolução do sistema de saúde brasileiro para um 

modelo universal, igualitário e equânime, o PNI vigora atualmente com substanciais 

modificações, principalmente no que tange às competências de regulação, fiscalização e 

operacionalização diluídas entre União, Estados e Municípios.  

Do ponto de vista epidemiológico, a vacina é considerada uma tecnologia 

médica com excelente custo-benefício e altíssimo grau de resolutividade para a saúde 

pública (Beutels et al, 2003; Drummond et al, 2007). É uma das ferramentas de maior 

                                                 
1
 Art. 196 da Constituição Federal de 1988. 

2
 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário: a proteção do direito à saúde no Brasil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 128 
3
 ADA, G. The immunology of vaccination.  In: PLOTKIN, A. S.; ORENSTEIN, W. A. (Ed.). 

Vaccines. 4. ed. Philadelphia: Saunders, 2004. 
4
 De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, “em verdade, o uso da vacina contra a varíola foi 

declarado obrigatório no Brasil para crianças em 1837 e para adultos em 1846. No entanto, tal 

resolução não era cumprida, pois a produção da vacina em escala industrial só foi possível a 

partir de 1884. Com as epidemias de febre amarela, varíola e peste ao início do século, em junho 

de 1904 Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para retornar a 

obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional”. In: FIOCRUZ 105 anos Disponível 

em: https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-1 Acesso em 12 jan 2018.  
5
 VIVEIRO, A. A revolta da vacina. Rev. Eletrônica Ciênc. Disponível 

em: http://cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_49/editorial_ed49.html. Acesso em 12 dez 2017.  

http://cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_49/editorial_ed49.html


 

 

sucesso no controle de doenças infectocontagiosas
6
 - perdendo apenas para o acesso à 

água potável
7
 (embora esta alternativa não seja imunizante). Os resultados em países 

pobres e emergentes são ainda mais satisfatórios, onde as condições sanitárias são 

deficientes e há escassez ou gerenciamento menos eficiente de recursos destinados aos 

serviços básicos de saúde
8
. Nos últimos 40 anos, as campanhas de vacinação, 

especialmente direcionadas à população infantil, contribuíram de forma substancial para 

o sucesso dos programas vacinais, levando diversos países, inclusive o Brasil, a 

controlar ou mesmo erradicar doenças com alto grau de mortalidade (SILVA et al, 

1999; UNICEF, 2013).  

A peculiaridade que torna uma estratégia de vacinação relevante e 

controversa no contexto de saúde pública tem um fundo utilitarista, estando diretamente 

ligada à sua abrangência coletiva. O objetivo máximo de um programa de imunização 

consiste em erradicar uma doença (ou um conjunto de doenças) de um determinado 

território, diminuindo ou extinguindo sua carga e consequentemente dificultando a 

contaminação de indivíduos não vacinados ou suscetíveis. Portanto, a imunização não 

pode se limitar a um indivíduo, mas sim de um grupo populacional. Logo, via de regra, 

uma política de vacinação é considerada eficaz quando pelo menos 80% do grupo é 

imunizado
9
.  

Na qualidade de ação preventiva, o desempenho eficiente do PNI 

depende de uma estruturação adequada nos três níveis do serviço de saúde com 

estratégias de vacinação contínuas que objetivem: i) a eliminação e erradicação de 

doenças infectocontagiosas através da imunização coletiva; ii) a prevenção do trânsito 

internacional de doenças infectocontagiosas e iii) o controle imediato de eventuais 

surtos e epidemias que porventura se concretizem. Nesse sentido, a participação da 

sociedade configura-se como elemento fundamental para o sucesso da ação, vez que a 

efetivação da política se dá em nível de atenção primária, tendo como requisito 

                                                 
6
 Starfield B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. Brasília: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura/Ministério da Saúde; 2002. 
7
 PLOTKIN, SL., PLOTKIN, SA. A short history of vaccination  In: Plotkin SA, Orenstein 

WA, Offit PA, editors. Vaccines. 5th ed. Philadelphia: Saunders & Elsevier; 2008. p. 1-16.  
8
 EHRETH, J., The global value of vaccination.  Vaccine 2003; 21: 596–600.  

9
 SMITH, Peter. Concepts of herd protection and immunity. In Procedia in Vaccinology vol 

2. 2010 134-139. Disponível em: https://ac.els-cdnº com/S1877282X10000299/1-s2.0-

S1877282X10000299-mainº pdf?_tid=7a9439db-b381-4872-ae69-

96556c9c0e64&acdnat=1527366944_0e9556ff1745a17bdb20067a5067ade1 Acessado em: 2 

jun de 2018. 



 

 

incondicional que o cidadão seja diretamente envolvido e atenda/participe das rotinas de 

imunização propostas.  Contudo, o declínio no número de diagnósticos de doenças 

imunopreveníveis - resultado de ações de imunização bem-sucedidas - sugere o 

crescimento de uma tendência de não imunização. A queda do número de casos 

registrados fez doenças como sarampo, caxumba, varíola, poliomielite e coqueluche 

abandonarem o status de epidêmicas, possivelmente dando uma falsa impressão de que 

se tornaram menos perigosas. Como consequência, a Organização Mundial da Saúde 

(“OMS”) alertou para o fato de que, nos últimos anos, os avanços na cobertura vacinal 

em escala global têm sido tímidos - quando não negativos
10

.  

O Plano Global de Vacinas elaborado pela OMS objetiva em 2020 um 

mundo livre de doenças evitáveis por vacinação, no entanto, ainda há um longo 

caminho para que este objetivo seja alcançado. No ano de 2015 especificamente, apenas 

1 das 6 metas de cobertura previstas para o ano foi considerada cumprida
11

. Durante 

todo o ano de 2017, 182 dos 194 estados-membros da OMS reportaram mais de 137.000 

casos de sarampo
12

. No continente europeu, foram identificados surtos de sarampo em 

15 dos 53 países-membros - tendo o número de casos mais que quadriplicado entre 

2016 e 2017, de 5.273 para 21.315 casos diagnosticados.
13

 

Em âmbito nacional, uma pesquisa domiciliar de 2007 demonstrou que 

crianças de famílias consideradas com maior nível socioeconômico e de escolaridade, 

apresentaram as menores taxas de cobertura vacinal em 10 das 27 capitais brasileiras, 

com diferenças estatísticas significantes.
14

 Para além de uma possível desídia no 

cuidado parental, emergiu um paradoxo sanitário: a atenção de uma parte residual – 

                                                 
10

 WORLD HEALTH ORGANIZATION, Ahead of World Immunization Week, UN warns 

global vaccination targets ‘far off track’. Disponível em: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50658#.VlSXPtKrTs2. Acessado em 14 nov. 

2015. 
11

 Ibid. 
12

 Id., Global measles and Rubella Update – February 2017. Disponível em: 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active

/Global_MR_Update_February_2018.pdf?ua=1  Acessado em: 13 mai. 2018. 
13

 Id., Europe observes a 4-fold increase in measles cases in 2017 compared to previous 

year. Disponível em: http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-

releases/2018/europe-observes-a-4-fold-increase-in-measles-cases-in-2017-compared-to-

previous-year. Acessado em: 13 mai. 2018. 
14

 BARATA RB., RIBEIRO MCSA., MORAES JC., FLANNERY B, on behalf of the vaccine 

coverage survey 2007 group. Socioeconomic inequalities and vaccination coverage: results 

of an immunization coverage survey in 27 Brazilian capitals, 2007-2008. Journal of 

Epidemiology Community Health 2012; 66 (10); 8(5):332- 341. 



 

 

embora crescente – da sociedade não está mais focada no perigo das doenças 

imunopreviníveis, mas sim na segurança e eficácia das vacinas
15

.  

Esse movimento, comumente chamado de “antivacinação”, começou nos 

Estados Unidos e Europa, especialmente Reino Unido, na década de 1990 e vem 

ganhando espaço considerável na discussão da agenda política dos países, 

especialmente no norte americano - onde alguns estados permitem a recusa vacinal em 

razão de crenças morais, filosóficas ou religiosas
16

 
17

. No Brasil, indícios sugerem uma 

diminuição da participação popular das Campanhas de Vacinação, especialmente das 

classes sociais com maior poder aquisitivo
18

.
 
Há ainda um segundo posicionamento, 

menos radical, de pais que concordam com a imunização, porém discordam da 

quantidade de dosagens designada no Calendário Nacional de Imunização proposto pelo 

Ministério da Saúde. O indivíduo que se demonstra contrário à prática de vacinação 

compulsória encontra amparo legal no capítulo constitucional de Direitos e Garantias 

Fundamentais que preserva a intimidade
19

, assim como no princípio fundamental da 

República de Dignidade da Pessoa Humana
20

. 

Tal temática merece uma análise transdisciplinar, na medida em que fica evidente a 

existência de um conflito entre a garantia da saúde pública – constantemente desafiada 

pelas tendências de migração internacional e globalização
21

 
22

 
23

 e a noção de liberdade 

individual. Colocando no contexto brasileiro, a uma primeira vista a vacinação é 

caracterizada como uma extensão do direito à saúde, pois imuniza a população contra 

agentes infecciosos que podem vir a prejudicar um organismo saudável. Contudo, a Lei 

                                                 
15

 LARSON HJ., JARRET C., SCHULZ WS et al. Measuring vaccine hesitancy: the 

development of a survey tool. Vaccine. Vol.33:41, 2015. p. 65–75. 
16

 Center for Disease Control and Prevention (CDC). Acessado em 03/02/2017. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/vaccinationlaws.html 
17

 Omer SB et al. Vaccine refusal, mandatory immunization, and the risks of vaccine-

preventable diseases. N Engl J Med 2009; 360(19): 1981-1988. 
18

 COUTO, Maria Thereza; BARBIERI, Carolina Luísa Alves. Cuidar e (não) vacinar no 

contexto de famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo, SP, Brasil. In: Revista 

Ciência & Saúde Coletiva, 20 (1): p.105-114, 2015.  
19

 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5, X. 
20

 BRASIL, 1988. Art 1, III. 
21

 Council on Foreign Relations, Vaccine preventable outbreaks. Acessado em 05/12/2016. 

Disponível em: http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/index.html#map  
22

 SCHRECKER, Ted et al. Globalization and health: the need for a global vision. The 

Lancet, Volume 372, n. 9650 , p. 1670 – 1676. 
23

 Solomon R. Benatar descreve tendências de globalização como um mundo 

“desterritorializador, em que as fronteiras se tornam imprecisas e as vidas das pessoas 

geograficamente distantes são mais intimamente interligadas do que em qualquer outro 

momento” In GARRAFA, Volnei; PESSINI, Leo (orgs.). Bioética: poder e injustiça. São 

Paulo : Edições Loyola, 2003. 522p. 



 

 

n.º 6.259/1975, que regulamenta ações de vigilância epidemiológica e dispõe sobre o 

Programa Nacional de Imunizações, determina que o Ministério da Saúde possui a 

prerrogativa de determinar o caráter obrigatório de vacinas
24

. Ainda, que tais 

obrigatoriedades serão praticadas de modo sistemático e gratuito
25

 cuja responsabilidade 

pertence ao governo federal em conjunto com os entes correlatos nas esferas estadual e 

municipal. De acordo com a mesma lei, o cumprimento da obrigatoriedade das 

vacinações será comprovado através de um Atestado de Vacinação “a ser emitido pela 

autoridade sanitária competente”.  

O Poder Executivo à época, regulamentou a referida lei através do 

Decreto n.º 78.231/1976, reforçando que é considerada obrigatória “toda e qualquer 

vacina definida como tal pelo Ministério da Saúde”. O cenário jurídico descrito sugere 

um certo grau de discricionariedade ao agente governamental, embora desde 2011, a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (“CONITEC”) - que assessora a 

pasta na incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos no Ministério 

da Saúde - seja legalmente obrigada a fundamentar seus relatórios em evidências 

científicas sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança de um medicamento, 

produto ou procedimento em análise
26

. O mesmo Decreto também estipula em seu Art. 

29 que “é dever de todo o cidadão submeter-se, e os menores dos quais tenha guarda ou 

responsabilidade, à vacinação obrigatória”, menção esta que foi posteriormente 

revisitada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
27

. A Portaria n.º 1.533/2016 de 

autoria do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do 

Ministério da Saúde em sua Seção II - documento mais atualizado até o momento no 

que diz respeito ao Calendário Nacional de Vacinação (“CNV”), não faz referência à 

obrigatoriedade da imunização e nem estipula penalidades aplicáveis em caso de não 

conformidade com o CNV vigente.  

Na prática, a carteira de vacinação atualizada é considerada pré-requisito 

para matrículas escolares, no entanto, não existe lei federal regrando o tema, ficando a 

                                                 
24

 Art 3 - Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que 

definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. 
25

 Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito 

pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos 

Governos Federal, Estaduais e Municipais, em todo o território nacional.  
26

 BRASIL, Lei nº o 12.401 de 2011. Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 

dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS.  
27

 BRASIL, Lei nº  8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Art. 14. 



 

 

devida normatização a critério de entes estaduais e municipais. A obrigatoriedade de 

apresentação de um Certificado Internacional de Vacinação também pode ser 

considerada requisito necessário para ingresso em outros países. No âmbito de serviços 

de saúde, o Ministério do Trabalho estabelece que é obrigação do empregador fornecer 

gratuitamente programas de imunização ativa contra tétano, difteria e Hepatite B
28

.   

Portanto, se a vacinação possui caráter obrigatório – o que está 

consubstanciado no dispositivo constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei
29

, vislumbra- se também a caracterização 

de um dever, fato que confere um aspecto dualista ao tema em questão. Nesse sentido, o 

presente trabalho se propõe a refletir sobre os limites da autoridade estatal na 

consecução do objetivo de imunização compulsória, particularmente sob a perspectiva 

da epidemiologia jurídica, do direito administrativo e da bioética.  

Outro desdobramento que também se pretende analisar nesta dissertação 

diz respeito a responsabilização civil do ente estatal
30 

na ocorrência de efeitos adversos 

decorrentes de vacina fornecida pelo Estado. O status de obrigatoriedade de participação 

das campanhas de vacinação expõe o ente estatal a um questionamento de 

responsabilidade civil, sobre o ônus inerente ao risco assumido pelo indivíduo que 

cumpre a lei vigente.  

Trata-se de discussão necessária para o aprimoramento do atual 

Programa Nacional de Imunização, haja vista todos os procedimentos e medicamentos 

funcionam no campo da probabilidade, podendo acarretar danos graves ao corpo 

humano. Nesse sentido, com o intuito de oferecer sugestões de melhoria ao programa 

desenhado atualmente, tornou-se interessante estudar o tratamento jurídico dado ao 

tema da vacinação em outros países, especificamente o regime norte-americano. De 

certo, não se pode olvidar que os Estados Unidos da América possuem uma estrutura 

jurídica diferente da brasileira, adotando o sistema de Common Law. Outra diferença é 
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que o país confere amplo poder legislativo aos seus estados membros para regularem 

temas como o da vacinação. Contudo, a pesquisa bibliográfica realizada ao longo deste 

trabalho revelou que esse país representa uma parcela significativa da bibliografia 

disponível a respeito do tema proposte.  

Além disso, aspectos relacionados à segurança das vacinas e efeitos 

adversos decorrentes da imunização já foram amplamente discutidos no âmbito judicial 

das cortes americanas, razão pela qual o país desenhou um Programa Nacional de 

Compensação por danos decorrentes de vacinas (“National Vaccine Injury 

Compensation Program”). O assunto também passou a ser amplamente rediscutido no 

país, passando inclusive por modificações legislativas, em razão de subsequentes surtos 

de sarampo ocorridos desde o ano de 2015 e após seguidas declarações de seu atual 

presidente, Donald Trump, a respeito de efeitos adversos relacionados à vacina e a 

possível instauração de um Comitê Nacional para investigar aspectos relacionados à 

segurança vacinal. 

 



 

 

2 OBJETIVOS 

 

Entendo que o tema de vacinas pode ser comparado a um caleidoscópio 

de aspectos relevantes para a ciência médica, à exemplo: o papel de entidades privadas 

em estudos de pesquisa clínica; aspectos éticos na condução de pesquisa clínica 

envolvendo animais e seres humanos; utilização de vacinas em fase de pesquisa clínica 

por ocasião de epidemias; regulação de novas tecnologias médicas e inovação em saúde; 

limites e alcances de programas governamentais e seus respectivos custos para 

diminuição da disparidade no acesso à saúde - são tópicos sempre encorajadores e 

atuais. 

Não obstante, o presente trabalho terá como objetivo geral responder o 

seguinte questionamento: a legislação atual permite que o Estado Brasileiro condicione 

a população à vacinação compulsória? Note-se de antemão que esse trabalho não 

pretende discutir com profundidade médico-científica aspectos relacionados aos efeitos 

adversos decorrentes das vacinas, embora o tópico seja certamente mencionado ao 

longo desta dissertação. Tem-se como marco-teórico nesse trabalho o entendimento 

consolidado (acadêmico, clínico e científico) no sentido de que efeitos adversos pós 

vacinais graves são predominantemente raros. Nesse mesmo sentido, que as vacinas 

disponíveis atualmente são consideradas seguras e eficientes, apresentado riscos 

infinitamente menores em sua aplicação do que o desenvolvimento natural de uma 

doença imunoprevenível. 

 Utilizando o método de pesquisa bibliográfica, dentro do escopo de 

trabalho destacam-se os seguintes objetivos específicos: a) estruturar um panorama 

completo e atual das normas jurídicas referentes à vacinação e autoridades sanitárias 

relacionadas no Brasil; b) analisar o movimento antivacinação e a vacinação 

compulsória em seu contexto bioético e jurídico; c) analisar a estrutura regulatória da 

política pública de vacinação Norte Americana, especificamente no que diz respeito à 

obrigatoriedade – ou não – de vacinação e com relação ao procedimento adotado pelo 

país na hipótese de um efeito adverso ao paciente; d) sugerir modificações estruturais de 

caráter regulatório, com o intuito de aprimorar a segurança jurídica do Programa de 

Imunização Brasileiro; e) realizar uma pesquisa jurisprudencial a respeito do tema, a 

fim de descobrir se há chamamento do judiciário para resolução de questões desta 

natureza. 



 

 

  



 

 

3 ASPECTOS CONCEITUAIS A RESPEITO DE VACINAS E IMUNIDADE 

COLETIVA 

  

O conceito imunopatológico de vacina pode ser definido como um 

processo imunológico pelo qual um organismo desenvolve uma proteção contra um 

agente infeccioso através de substâncias artificialmente inseridas no corpo humano. 

Imunização, por sua vez, pode ser conceituada como a capacitação de um organismo 

para identificar e eliminar organismos estranhos. As vacinas foram criadas para 

“ensinar” um sistema imunológico a reconhecer agentes agressores que podem provocar 

doenças, assim como para reagir, produzindo anticorpos capazes de combatê-los. Pode 

ser composta pelo próprio agente numa forma atenuada (ou morto), ou ainda outro 

agente que seja semelhante ao causador da doença. Inicialmente as vacinas foram 

criadas para combater agentes patogênicos – bactérias, vírus ou parasitas - contudo, o 

progresso científico estuda atualmente a utilização do mesmo mecanismo para combater 

outras doenças como mal de Alzheimer
31

 e até mesmo o vício em cocaína
32

. 

Importante ressaltar que vacinas não são classificadas como 

medicamentos, embora seus ciclos de desenvolvimento e pesquisa clínica sejam 

parecidos. Vacinas são administradas no intuito de prevenir doenças em indivíduos 

saudáveis, enquanto medicamentos objetivam tratar sintomas ou reações biológicas. De 

acordo com a Cartilha de Vacinas, emitida pela Organização Pan Americana de Saúde 

em 2003, “a vacina estimula o corpo a se defender contra os organismos (vírus e 

bactérias) que provocam doenças.” Na definição científica de Abul K. Abbas et al: 

“Vacina é um tipo de imunização ativa que tem por objetivo a indução da imunidade 

específica, impedindo a invasão dos microrganismos, eliminando aqueles que por 

ventura já ingressaram no hospedeiro, e também neutralizando suas toxinas.”
33
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Denomina-se imunização ativa porque o próprio organismo é o responsável pela 

produção de anticorpos e outros mecanismos de defesa.
34

  

Os componentes chamados de antigênicos, responsáveis pela formação 

dos anti-corpos, estão presentes no produto de 4 diferentes formas, a saber:  

a) vacinas bacterianas e virais: utilizam bactérias e vírus atenuados, é o 

caso das vacinas contra tuberculose, febre amarela, sarampo e poliomielite;  

b) vacinas de antígenos purificados: se utilizam de toxinas modificadas 

por agente químico ou pelo calor, chamados de agentes toxóides, caso das vacinas 

contra difteria e tétano;  

c) vacinas de antígenos sintéticos: são produzidas a partir de peptídeos 

sintéticos, caso da vacina contra meningite;  

d) vetores virais vivos: se caracterizam pela introdução de genes 

codificadores de antígenos microbianos num vírus não patogênico, caso da vacina 

contra Hepatite B.
35

  

Além do agente imunizante, via de regra, a vacina ainda possui outros 3 

componentes:  

a) um líquido de suspensão, normalmente água destilada ou uma solução 

salina fisiológica com proteínas e outros componentes originários dos meios de cultura;  

b) agentes conservantes, estabilizadores e antibióticos, incluídos na 

composição com intuito de evitar o crescimento de bactérias e fungos; e  

c) substâncias adjuvantes, normalmente derivados de alumínio, que 

amplificam o poder do agente imunizante em questão.
36

  

A quantidade destes subprodutos pode variar de acordo com a 

especificidade de cada vacina. Aqui, cabe mencionar preliminarmente que, a ausência 
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de informações científicas sobre a ação destes componentes não antigênicos a longo 

prazo no organismo humano é uma questão levantada pelos adeptos do movimento 

antivacina. 

O primeiro método de vacinação foi desenvolvido pelo médico inglês 

Edward Jenner, que no ano de 1796 inoculou material de pústula de varíola em uma 

criança de 8 anos, tendo obtido relativo sucesso na tentativa de imunização através 

desse e de experimentos posteriores, apesar de um alto índice de efeitos adversos.
37

 

Desde então, o raciocínio científico por trás do experimento de Jenner foi aprimorando, 

assim como a técnica biomédica para conter grandes epidemias de cólera, praga e febre 

tifoide durante os séculos XVIII e XIX. No século XX, o advento de pesquisas em 

culturas de tecidos humanos foi essencial para o aprimoramento e produção em larga 

escala de vacinas para doenças que permanecem atuais como tétano, difteria e febre 

amarela.
38

  

Feita uma breve conceituação científica sob o aspecto eminentemente 

patológico, a vacinação pode ser definida como uma ação preventiva, não podendo ser 

considerada uma espécie de tratamento, mas tão somente um produto biológico, cuja 

principal função é estimular uma resposta imunológica de um organismo, a fim de 

produzir anticorpos e impedir o desenvolvimento de organismos prejudiciais em seres 

humanos ou mesmo animais.
39

  

Com efeito, um artigo publicado na Revista Harvard Law Review
40

 

sugere que as vacinas podem servir à duas necessidades distintas. As vacinas 

classificadas como“ de necessidade médica” são as únicas defesas conhecidas, viáveis e 

eficazes contra uma determinada doenças (cite-se, à exemplo, vacinas contra sarampo, 

gripe, febre amarela e ebola). Por outro lado, as vacinas “de necessidade prática” são 

aquelas que contam com alternativas preventivas que na prática não são utilizadas por 

um número significativo de pessoas. É o caso de vacinas destinadas à prevenção de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (“DST’s”) como o Vírus do Papiloma Humano 
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(“HPV”), em que a vacinação compulsória não possui “necessidade médica” na medida 

em que um indivíduo pode se proteger através de alguma combinação de sexo seguro, 

abstinência e uso de métodos contraceptivos eficazes.
41

 

Outra definição indispensável para interpretação de políticas de 

vacinação se refere ao conceito de imunidade coletiva. O autor e professor de 

epidemiologia Peter Smith
42

 ensina que as vacinas são projetadas principalmente para 

proteger indivíduos vacinados contra uma doença infecciosa alvo, sendo este seu “efeito 

direto”.  

Contudo, a vacinação também tende a aumentar o nível de imunidade da 

população em que aquele determinado indivíduo habilitado se encontra, tornando outras 

pessoas imunes à infecção alvo, consequentemente diminuindo a força da doença e risco 

de infecção entre as pessoas não vacinadas daquela coletividade. A imunização coletiva 

é, nas palavras de Smith, um “efeito indireto” da vacinação, ou efeito protetor do 

rebanho (“herd protection” ou “herd immunity”). Smith ainda ressalta que este “efeito 

indireto” é relevante no contexto de programas de vacinação, uma vez que estes 

objetivam a eliminação e erradicação de doenças. Isso porque, através da imunização 

coletiva, a eliminação pode ser alcançada sem necessariamente vacinar 100% de um 

grupo populacional. Cabe aqui sugerir que o “efeito indireto” da vacinação vai além da 

imunidade coletiva - redução da morbidade e mortalidade infantil e adulta, além da 

geração de riqueza por pessoas saudáveis que não se afastam de suas atividades em 

razão das doenças preveníveis também são consequências indiretas de uma estratégia de 

vacinação bem-sucedida. 

Não obstante cobertura vacinal seja um aspecto relevante, Mark Doherty 

et all
43

 argumentam que a eficácia da vacina também é um fator importante a ser 

considerado em programas de vacinação, uma vez que esta estatística tende a aumentar 
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ou diminuir o nível de percentagem populacional de adesão necessário na concretização 

da imunização coletiva.  

Aqui é importante enfatizar a diferença entre eliminação e erradicação de 

doenças infectocontagiosas. Peter Smith conceitua que a eliminação de infecções pode 

ser definida como a “redução para zero da incidência de infecção causada por um agente 

específico em uma área geográfica definida como resultado de esforços deliberados e 

contínuos”. Erradicação, por sua vez, significa “redução permanente a zero da 

incidência mundial de infecção, causada por um agente específico, como resultado de 

esforços deliberados, em que medidas se tornam desnecessárias”.
44

  

Atualmente, cerca de 26 doenças infecciosas podem ser prevenidas 

através de vacina, via injeção ou oral. Uma dose pode, inclusive, ser útil para mais de 

uma doença, a versão mais comum desse tipo de vacina é a tetravalente, que protege 

contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela. No Brasil, o atual Calendário Nacional de 

Vacinação prevê 19 tipos de vacinas distribuídos em pelo menos 30 doses ao longo da 

vida. Com base na Lei nº 6.259/1975 e do Decreto nº 78.231/76, são consideradas 

obrigatórias no intuito de prevenir 20 doenças (Anexo I)
45

. As dosagens podem variar 

de acordo com critérios de faixa etária, gênero e região geográfica. Existem, ainda, 

parâmetros exclusivos para gestantes e um calendário diferenciado para povos 

indígenas.
46

  

A literatura científica pontua que em certas situações, a vacinação pode 

ser contraindicada, em caráter permanente ou temporário. Tais situações recaem 

essencialmente sobre indivíduos alergênicos à proteína do ovo, antibióticos – em 

especial neomicina, mulheres no primeiro trimestre de gestação e indivíduos com 

comprometimento do sistema imunológico, a exemplo: pessoas infectadas pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), doenças neoplásicas ou que estejam utilizando drogas 

imunossupressoras – comumente utilizadas em tratamentos de quimioterapia e 

radioterapia.
47
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Embora o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde seja 

considerado o documento oficial que estrutura todas as iniciativas do PNI, a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (“SBP”), entidade filiada à Associação Médica Brasileira 

(“AMB”) e representante científica da especialidade, também costuma divulgar um 

calendário próprio de vacinação que apresenta substanciais diferenças em relação ao 

apresentado pelo Ministério da Saúde.  

Chama atenção o número de dosagens propostas pera o primeiro ano de 

vida de um bebê, enquanto o calendário do Ministério da Saúde estabelece o número de 

19 dosagens necessárias ao processo de imunização ao longo dos primeiros 12 meses de 

vida, a SBP por sua vez, sugere 32 dosagens, quase o dobro. Embora não tenha sido 

possível obter da sociedade médica um posicionamento oficial sobre a disparidade das 

recomendações da entidade privada, representantes extraoficiais da SBP pontuaram de 

maneira informal que as doses extras são recomendadas para proteção de um único 

indivíduo, independente de estar inserido em uma comunidade em que a imunidade 

coletiva (ou do rebanho) encontra-se atingida. O argumento parece ser razoável, embora 

não tenham sido identificadas ao longo deste trabalho, evidências científicas disponíveis 

que garantam ou comprovem uma maior eficácia e segurança do calendário divulgado 

pela entidade médica em detrimento do calendário divulgado pela autoridade sanitária. 

Neste ponto, cabe notar que o calendário proposto pela SBP não possui 

nenhum caráter vinculativo ou compulsório – como é o caso do calendário proposto 

pelo PNI – seja aos médicos associados, seja aos pacientes. Isso porque, como será 

explorado ao longo do trabalho, o caráter compulsório das vacinas assim estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde necessita atender pressupostos legais e formais para 

consolidação de sua validade. 

 

3.1 PESQUISA CLÍNICA ENVOLVENDO VACINAS 

 

Para que a vacina seja oferecida através do Sistema Único de Saúde, 

assim como para sua comercialização por clínicas privadas, como os medicamentos, as 

vacinas passam por uma sequência de protocolos clínicos que determinarão dados sobre 

a segurança e eficácia do produto. A primeira etapa envolve Pesquisas & 

Desenvolvimento (P&D), em torno da identificação de antígenos naturais ou sintéticos 

que podem ajudar a prevenir ou tratar uma doença. Como mencionado anteriormente, 

tais antígenos podem ser obtidos a partir de partículas semelhantes a vírus, toxinas ou 



 

 

bactérias enfraquecidas, ou ainda, outras substâncias derivadas de patógenos. Na fase 

chamada pré-clínica, ocorrem avaliações preliminares a respeito da segurança da vacina 

candidata e sua imunogenicidade, ou a capacidade de provocar uma resposta imune. São 

utilizados sistemas de cultura de tecidos ou de células e testes em animais, comumente 

ratos e macacos. Essa etapa objetiva investigar possibilidades de respostas celulares em 

seres humanos e auxiliam na determinação da dose inicial que torne o produto 

investigacional eficaz, bem como seu método de administração. Ambos estágios são 

eminentemente exploratórios por natureza. Deste ponto em diante a regulação e 

supervisão do produto aumentam na medida em que sujeitos de pesquisa clínica são 

envolvidos no projeto. 

Para execução de testes clínicos, a regulação atual demanda a elaboração 

de um protocolo de pesquisa clínica, que deve ser aprovado por um Comitê de Ética em 

Pesquisa (“CEP”) ou pelo próprio Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (“CONEP”). 

Ademais, é necessária a submissão de um Dossiê de Desenvolvimento Clínico 

(“DDCM”) perante a ANVISA. Na Fase Clínica I, avalia-se a vacina candidata e a 

extensão da resposta imunológica que o produto oferece. O teste envolve um pequeno 

grupo de pessoas. De acordo com o Colégio de Médicos da Philadelphia nos Estados 

Unidos, quando o público-alvo da vacina é de crianças, os testes iniciais em adultos 

seguem gradualmente para a diminuição da idade dos indivíduos até atingir-se o alvo
48

. 

Havendo resultado promissores, na Fase II, aumenta-se o grupo de sujeitos de pesquisa 

e investiga-se a imugenicidade do produto, os parâmetros de dosagem, métodos e 

cronograma de administração. A Fase III envolve um grupo de milhares de pessoas. 

Através de estudos randomizados e duplo-cegos avalia-se a segurança das vacinas em 

um grande grupo de pessoas, além da eficácia da vacina na prevenção de um patógeno 

em relação à um placebo ou vacina similar disponível. É o momento onde também se 

identificam, por exemplo, efeitos colaterais raros que podem não ter aparecido antes, em 

razão do grupo reduzido de participantes das fases anteriores.
49

  

Após a obtenção de resultados científicos positivos quanto à sua eficácia 

e segurança, um pedido de registro para comercialização do produto é submetido aos 
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órgãos reguladores de cada país. Posteriormente, estudos em Fase IV objetivam 

confirmar os resultados obtidos nas fases anteriores na população geral, também se 

investiga os efeitos do produto investigacional a longo prazo. No Brasil, ações relativas 

à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer 

problemas relacionados ao uso de fármacos, denominadas ações de farmacovigilância
50

 

competem à ANVISA, agência regulatória brasileira responsável por normatizar, 

controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços para a saúde, dentre eles, os 

imunobiológicos.
51

  

Especialmente no que tange às vacinas, o registro em território nacional 

ficará sujeito à comprovação da eficácia, inocuidade e esterilidade do produto, bem 

como sua finalidade imunoterápica, dessensibilizante e pirogênica. Parâmetros de 

concentração, identidade, estabilidade, assim como condições de conservação do 

produto também são analisadas pela ANVISA no momento de registro do produto
52

. 

Para ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, a vacina também deve ser 

submetida a uma análise por parte da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias do SUS (“CONITEC”), normalmente auxiliada pelo Comitê Técnico 

Assessor de Imunizações (“CTAI”) 
53

.  

 

3.2 EFEITO ADVERSO PÓS VACINAL  

 

Entende-se por evento adverso pós vacinal ou pós-vacinação
54

 (“EAPV”) 

qualquer ocorrência clínica posterior e indesejável em um indivíduo que tenha sido 

administrado com um imunobiológico. Este pode estar relacionado:  
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a) à composição da vacina – por exemplo reversão do vírus atenuado
55

;  

b) aos indivíduos vacinados;  

c) à técnica usada na administração do produto;  

d) à uma interação medicamentosa; ou ainda 

e) à coincidência com outros agravos.  

Embora o lapso temporal seja um fator incerto, podendo acontecer 

imediatamente ou meses após a administração da vacina, os EAPV podem ser esperados 

ou inesperados, tendo em vista a natureza e características do imunológico, bem como o 

conhecimento já disponível pelas evidências científicas. Entre os esperados, 

classificam-se: febre, dor e edema local. Eventos mais graves, como convulsões febris, 

episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia, dentre outros, são inesperados
56

.  

A ocorrência de um EAPV implica na necessidade de criteriosa 

investigação, visando diagnóstico diferencial e tratamento sintomático quando 

necessário. Quando aventada uma associação causal à vacina, o Manual de Vigilância 

Epidemiológica de Efeitos Adversos Pós-Vacinação
57

 elaborado pelo Ministério da 

Saúde define três fatores básicos para investigação:  

1) Com relação à vacina: inclui o tipo (viva ou não viva), a cepa, o meio 

de cultura dos microrganismos, o processo de inativação ou atenuação, os 

agentes adjuvantes, estabilizadores ou substâncias conservadoras e o lote 

da vacina;  

2) Com relação ao vacinado: idade, sexo, número de doses e datas das 

doses anteriores da vacina, eventos adversos às doses prévias, doenças 

concomitantes, doenças alérgicas, autoimunidade, deficiências 

imunológicas; e  
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vacina no Brasil, 1995 a 2001. Rev Panam Salud Publica. 2005;18(1):21–4. p. 21. 

56
 BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos 

Pós-Vacinação. 2a edição, 2008. 
57

 BRASIL, Ibid. 2014. 



 

 

3) Com relação à administração da vacina: agulha e seringa utilizadas, 

local de inoculação e via de inoculação (intradérmica, subcutânea ou 

intramuscular).  

Ainda de acordo com o Manual, a classificação dos EAPV se subdivide 

quanto i) ao tipo de manifestação, se local ou sistêmica e ii) à gravidade, se houve 

necessidade de hospitalização por pelo menos 24 horas ou prolongamento de 

hospitalização já existente; disfunção significativa e/ou incapacidade persistente 

(sequela); anomalia congênita; risco de morte ou que tenha resultado em óbito.  

Os objetivos da vigilância de EAPV são, essencialmente:  

i) regulamentar o reconhecimento e o procedimento no caso de 

EAPV; 

ii) identificar eventos adversos sérios, novos e/ou raros; 

iii) estabelecer ou descartar uma relação causal entre o efeito adverso 

identificado e a vacina administrada; 

iv) identificar lotes mais reativos do que o estimado; 

v) detectar, corrigir e prevenir erros programáticos ou operacionais 

do PNI; 

vi) atualizar contraindicações e análises de riscos e benefícios; e 

vii) estimar taxas de incidência de EAPV. 

Desde 1991, a Organização Mundial da Saúde (“OMS”) recomenda a 

vigilância dos eventos adversos após a imunização. A partir de 2000, o Ministério da 

Saúde do Brasil implementou um Sistema de Informação para Vigilância de Eventos 

Adversos após a Imunização (SI-EAPV). Considerando a relevância desta ação de 

farmacovigilância, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), introduziu os 

EAPV’s na Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória
58

, ou seja, os 

profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como os responsáveis por 

organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino, são 
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obrigados a comunicar aos gestores do SUS a ocorrência de casos suspeitos ou 

confirmados dos agravos relacionadas no Anexo I da referida Portaria.  

O não cumprimento desta obrigatoriedade enseja comunicação dos fatos 

aos conselhos profissionais e ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas 

punitivas cabíveis. Válido destacar também que, via de regra, as doenças 

imunopreveníveis também são consideradas na lista da Lista Nacional de Agravos de 

Notificação Compulsória. Nos termos da Lei nº 6259/1975, em decorrência dos 

resultados, parciais ou finais, das investigações, dos inquéritos ou levantamentos 

epidemiológicos necessários para averiguação das doenças, é uma obrigação da 

autoridade sanitária adotar medidas de controle imediatas para o controle da doença, no 

que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente.
59

 

Ainda, nos termos Resolução RDC ANVISA nº 4 /2009, que estabelece 

as normas de farmacovigilância para registo de medicamentos para uso humano 

distribuídos ou comercializados no Brasil, os detentores de registro deverão notificar 

imediatamente qualquer evento adverso envolvendo óbito ou risco de morte que tenha 

ocorrido no território nacional, fixando o prazo máximo de sete dias a partir da data do 

conhecimento da informação do evento adverso.
60

 

Reconhecendo a importância do tema, buscou-se dados oficiais relativos 

à incidência de efeitos adversos graves e não graves decorrentes da aplicação de vacinas 

no âmbito do PNI. Em contato com o Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis do Ministério da Saúde (“DEVIT/MS”), a Coordenação Geral do 

Programa Nacional de Imunização (“CGPNI”) informou que tais dados não estavam 

disponíveis na plataforma do departamento de informática do Sistema Único de Saúde 

do Brasil (“DATASUS”) por questões de confidencialidade, em razão de os dados 

estarem descritos no banco de dados em questão de forma nominal. 

Não obstante, a CGPNI gentilmente cedeu uma estatística geral dos 

EAPV’s mapeados nos últimos quatro anos (2014-2017), considerando 45 tipos de 

imunobiológicos distribuídos pelo Ministério da Saúde – entre vacinas, soros e 
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imunoglobinas.
61

 

TABELA 1 – ESTATÍSTICA DE NOTIFICAÇÕES SOBRE EFEITOS 

ADVERSOS E ERROS DE IMUNIZAÇÃO CEDIDA PELA COORDENAÇÃO 

GERAL DO PROGRAMA NAICONAL DE IMUNIZAÇÃO (CGPNI/MS) 

Ano de notificação EANG
62

 EAG
63

 EI
64

 TOTAL 

2014 8.141 1.008 37 9.186 

2015 8.942 1.412 1.727 12.081 

2016 9.455 2.099 3.183 14.737 

2017 12.481 2.371 5.667 20.519 

Fonte: SIPNI/SIEAPV/DATASUS/MS
65

 

É possível sugerir que há uma iniciativa em curso para o aperfeiçoamento 

do sistema de acompanhamento de EAPV’s, na medida em que o número de 

notificações sofreu um drástico aumento (mais do que dobrou) entre 2014 e 2017, 

embora o número de doses aplicadas tenha sido estimado em 300 milhões pelo Governo 

Federal desde 2014
66

.  

Outro ponto relevante diz respeito ao aumento do número de Erros de 

Imunização notificados nesse período, definido pelo Ministério da Saúde como o evento 

evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de imunobiológicos, ou causar 
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dano a um paciente enquanto vacina está sob o controle de profissionais de saúde
67

.  

De acordo com a 3º edição do Manual de Vigilância Epidemiológica de 

Efeitos Adversos Pós Vacinação, os Erros de Imunização podem estar relacionados à 

aos seguintes fatores
68

: i) produção da vacina com o descumprimento de normas de 

Boas Práticas de Fabricação, acarretando possíveis desvios de qualidade e aumento da 

reatogenicidade do produto; ii) operação inadequada da rede de frios, onde acontece o 

transporte, armazenamento, distribuição, controle da temperatura  e das características 

do produto, o que pode acarretar alterações no aspecto do produto e comprometer sua 

eficácia e segurança; ou ainda iii) manuseio e administração inadequado das vacinas, 

como a diluição incorreta dos imunológicos, uso de agulhas inadequadas para injeção, 

via de administração equivocada ou administração de vacinas fora do prazo de validade. 

Não foi possível apurar com a Coordenação quantos Erros de Imunização 

desencadearam Efeitos Adversos Graves e Não Graves. 

 

4 O MOVIMENTO ANTIVACINA  

 

O autor Leonardo Secchi define um problema como a discrepância entre 

o status quo e uma situação ideal possível. Já um problema público é a diferença entre o 

que é e aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública.
69

 

Ao contrário da maioria das intervenções médicas, que normalmente 

possuem caráter individual, a vacinação é um componente central dos esforços de saúde 

pública. Como mencionado anteriormente, isso se deve, em grande parte, à maior 

eficiência e benefícios decorrentes de altas as taxas de vacinação nas comunidades 

resultando em imunização coletiva. A justaposição do benefício coletivo sobre a 

autonomia individual, somada ao fato de que a maioria das doses vacinais é prevista em 

idade infantil e a remota possibilidade de se calcular quais indivíduos seriam 

prejudicados por doenças imunopreveníveis em razão da vacinação, tornam a 

formulação de políticas públicas de vacinação um desafio indissociável da bioética. 
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Questões sensíveis à bioética são identificados em todas as etapas do 

ciclo de vida da vacina, desde a sua criação com testes clínicos em seres humanos até a 

fase pós-vacinal como a precificação de vacinas para países emergentes. A vacinação, 

apesar de ser um procedimento com o objetivo de provocar uma reação benéfica no 

organismo, resulta também em um risco de reações adversas. Dessa forma, os 

programas de vacinação coletiva devem estar preparados para enfrentar implicações 

éticas considerando o conflito de interesses entre o direito individual de 

autodeterminação e a necessidade de uma cooperação coletiva que sustente a lógica de 

maior cobertura vacinal – qual seja, maior eficácia da imunização.  

Na contramão deste raciocínio, o Professor Fernando Aith, ao explorar a 

abrangência das normas jurídicas que regulam o chamado Direito Sanitário, explica que 

tais normas são produzidas com a intenção de disciplinar ações e serviços de interesse 

da saúde. Consequentemente, o Direito Sanitário possui a importante tarefa de intervir 

sobre condutas sociais, no sentido de reduzir o risco de doenças e outros agravos à 

saúde. Portanto, ao determinar que a saúde é um dever do Estado a ser garantido através 

de políticas públicas – Art. 196 da Constituição Federal - cabe também ao ente estatal 

estabelecer normas ou mesmo sanções que evitem condutas nocivas à coletividade. 

É possível afirmar que o primeiro questionamento com tom científico a 

respeito da confiabilidade e segurança das vacinas ocorreu no ano de 1998, após a 

revista Lancet publicar um artigo
70

 de autoria de Andrew Jeremy Wakefield e outros 11 

pesquisadores, sugerindo que a elevada carga de antigênicos da vacina contra sarampo, 

rubéola e caxumba (chamada de tríplice ou “MMR”), poderia gerar efeitos adversos de 

inflamações intestinais e Transtorno do Espectro Autista em crianças. Com base em 

estudos de caso de oito crianças, o artigo sugeriu que o vírus causador do sarampo 

poderia estar ligado a inflamações intestinais, que por sua vez pode desempenhar um 

papel no transtorno do espectro autista. 

Diversas pesquisas foram conduzidas desde então no intuito de 

comprovar, ou não, o vínculo entre vacinas e autismo, mas a hipótese levantada padece 

de evidências científicas conhecidas e robustas. Em 2004, a revista Lancet se retratou do 

estudo, declarando que lamentava ter publicado o artigo
71

. No mesmo ano, 10 dos 12 
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autores iniciais ratificaram as interpretações refletidas na publicação
72

. Em 2010, a 

revista retratou oficialmente o artigo
73

 e, após dois anos e meio de contraditório e 

defesa, o Conselho Médico Geral (“GMC”) britânico caçou a licença médica de Andrew 

Jeremy Wakefield, John Angus Walker-Smith e Simon Harry Murch por terem agido de 

forma antiética e desonesta, trazendo uma má reputação para a profissão.  

No curso das apurações disciplinares, o GMC analisou uma série 

alegações envolvendo o caso, dentre elas: i) que Wakefield havia submetido 11 crianças 

a exames invasivos, como punções lombares e colonoscopias desnecessárias; ii) que tais 

procedimentos foram realizados sem a permissão de um Comitê de Ética em Pesquisa 

Clínica e desrespeitando os preceitos éticos estabelecidos pela Associação Britânica de 

Pediatria; iii) que as amostras utilizadas no estudo haviam sido colhidas de amigos do 

seu filho durante sua festa de aniversário, pagando à época 5 libras para cada criança; 

iv) que em 1997 Wakefield criou uma empresa (“Immunospecifics Biotechnologies 

Ltd”) com o objetivo de produzir uma nova vacina específica para sarampo, utilizando 

uma terapia de Fatores de Transferência (“Transfer Factor”); v) que Wakefield 

experimentou a nova vacina em algumas crianças que participaram de seu estudo, sem 

ter obtido a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa Clínica para tanto.
74

 

O Painel foi composto pelo GMC para determinar se os envolvidos 

detinham as aptidões necessárias para prática médica (“Fitness to Practice Panel”), 

baseados nos padrões estabelecidos à época pela Associação Britânica de Pediatria e 

pelo Código de Conduta da Profissão Médica local. Foi observado que, em 1996, os 

hospitais do NHS tinham Comitês de Ética em Pesquisa independentes, portanto, se 

um(a) médico(a) desejasse realizar um projeto de pesquisa envolvendo pacientes do 

NHS ou os registros desses pacientes, teria que buscar a aprovação ética do comitê - 
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neste caso, o órgão relevante era o Sub-Comitê de Práticas Éticas do Hospital Real Free 

Hampstead - NHS. Fato é que, embora o artigo discrepante tenha sido baseado em um 

estudo clínico envolvendo apenas 11 crianças, dúvidas em torno da segurança das 

vacinas, especialmente da MMR, tornaram-se tema de debate na mídia.  

Desde então, outros estudos clínicos foram conduzidos com o intuito de 

investigar a suposição de Wakefield. Uma das pesquisas com maior amostragem foi 

elaborada através dos registros de sinistros de um grande banco de dados de planos de 

saúde nos Estados Unidos da América (Optum Research Database)
75

. Os participantes 

incluíram crianças continuamente vinculadas a um plano de saúde, desde o nascimento 

até pelo menos 5 anos de idade, entre 2001 e 2012. Todas tinham um irmão mais velho. 

Dentre os resultados, constatou-se que, dos 95.727 participantes no 

estudo, cerca de 1 por cento (994) foram diagnosticadas com autismo durante o seu 

período de acompanhamento do estudo. Dentre os que tinham um irmão mais velho 

com características de Transtorno do Espectro Autista (“TEA”) (1.929), 

aproximadamente 7% dos pacientes desenvolveram traços da mesma condição. Essa 

diferença na prevalência de autismo - entre crianças com ou sem um irmão mais velho 

afetado pelo autismo - é consistente com estudos anteriores. Nesta grande amostra de 

crianças seguradas com irmãos mais velhos, o recebimento da vacina MMR não foi 

associado ao aumento do risco de TEA, independentemente de irmãos mais velhos 

possuírem a doença. A pesquisa conclui que não é possível indicar nenhuma associação 

prejudicial entre o recebimento da vacina MMR e TEA, mesmo entre crianças que já 

apresentam maior risco desenvolver a doença em razão de seus irmãos terem 

desenvolvido o mesmo transtorno.  

É importante pontuar que nos Estados Unidos, as suspeitas entorno das 

vacinas voltaram-se diretamente aos fabricantes de vacina. Naquele país, o debate 

contou com um segundo componente, qual seja, suspeitas sobre a toxicidade de um 

adjuvante utilizado na vacina MMR, o Timerosal, embora não existam evidências que 
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apoiassem a afirmação
76

 vários estados norte-americanos proíbem vacinas contendo a 

substância por questões que a Onora O’neill chamaria de confiança pública
77

. 

 Considera-se que o sarampo e outras doenças tenham ressurgido 

no Reino Unido – posteriormente em outros países como Estados Unidos e Brasil -

 devido ao receio dos pais em aplicarem a vacina tríplice em seus filhos: as taxas de 

vacinação deixaram de aumentar e surtos da doença tornaram-se mais comuns depois da 

publicação do artigo inglês.78 Nos Estados Unidos e na Europa o movimento é 

relativamente forte - muito porque a vacinação é feita em clínicas privadas e fica a 

cargo dos pais, o que de certa forma ameniza a responsabilidade dos agentes de saúde e 

seu trabalho de conscientização.  

A controvérsia sobre a vacina contra o Vírus do Papiloma Humano 

(“HPV”) para reduzir o câncer do colo do útero, aprovada pela primeira vez pelo FDA
79

 

em 2006, oferece outra ilustração. Grupos religiosos conservadores opuseram-se à 

estratégia utilitarista de intervenção preventiva que tornou a vacinação contra o HPV 

obrigatória para meninas pré-adolescentes nos Estados Unidos, sob o argumento de que 

a vacinação contra uma Doença Sexualmente Transmissível (“DST”) poderia enviar 

uma mensagem de tolerância para sexo pré-adolescente.
80

 

Pessoas que não querem se submeter a esse risco inerente ao processo de 

imunização adotam as mais variadas justificativas. O Professor Guido Levi - médico 

infectologista e Membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de 

Imunizações do Ministério da Saúde, em seu livro Recusa de Vacinas expõe as 

principais causas de recusa de vacinação. São elas: a) religiosos; b) filosóficos; c) medo 

de efeitos adversos e d) orientação médica. Nesse mesmo sentido ainda existem os 

médicos que são total ou parcialmente contrários aos programas de vacinação, suas 

dosagens e períodos. 

Em termos estatísticos, o risco de efeitos adversos das vacinas é 

consideravelmente inferior ao risco de adquirir doenças imunopreveníveis. Além disso, 
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argumenta-se que no campo epidemiológico a imunidade coletiva é de maior interesse 

público do que as reações adversas individuais. A ocorrência de algum evento adverso 

após a vacinação (por exemplo, doenças ou sintomas leves ou graves) pode ser 

realmente causada pela vacina, pois como todo procedimento não são totalmente isentas 

de riscos. Com grande frequência, entretanto, o que ocorre é uma associação temporal 

entre o sintoma ou a doença e a aplicação da vacina, sem relação de causa e efeito.  

Como explicado anteriormente, as vacinas são constituídas por agentes 

infecciosos atenuados ou inativados ou por algum de seus produtos ou componentes 

que, apesar do aprimoramento dos processos utilizados em sua produção e purificação, 

podem induzir a reações indesejáveis. A ocorrência destes efeitos varia de acordo com 

as características do produto utilizado e as peculiaridades do organismo que o recebe. 

Alguns eventos adversos são observados com frequência relativamente alta, depois da 

administração de algumas vacinas; no entanto, as manifestações que ocorrem são 

geralmente benignas e transitórias (febre e dor local decorrente da aplicação da vacina 

tríplice DTP, por exemplo) – ainda que a vacina tenha sido administrada corretamente. 

Existem ainda reações consideradas graves, com o aparecimento de 

sequelas como paralisia, debilitação ou culminando com o óbito, porém o 

estabelecimento de uma relação de causalidade entre a vacina e o efeito é muitas vezes 

incerto.
81

 Havendo associação temporal entre a aplicação da vacina e a ocorrência de 

determinado evento adverso, considera-se possível a existência de vínculo causal entre 

os dois fatos. É, portanto, indispensável criteriosa avaliação clínica e laboratorial desses 

casos, para estabelecimento rigoroso do diagnóstico etiológico, com a finalidade de que 

o evento adverso, a sequela ou mesmo o óbito não sejam atribuídos à vacina, sem 

fundamentação científica. No Brasil, o Sistema Nacional de Vigilância de Eventos 

Adversos Pós-Vacinação é o órgão que orienta a notificação e a investigação desses 

casos.
82

 

Nos programas de vacinação infantil compulsória, o interesse social pela 

proteção coletiva é considerado mais importante do que a própria imunidade individual, 
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uma vez que quanto mais indivíduos forem vacinados, maior será a imunidade coletiva. 

Entretanto, a vacinação compulsória esbarra em um conflito moral de equidade social, 

pois aqueles que não foram vacinados, também se beneficiam da proteção coletiva, mas 

não se submetem aos riscos de serem acometidos por reações adversas.
83

 

Nos últimos anos, sites que fornecem informações não científicas, 

enganosas e alarmantes sobre segurança de vacinas foram disseminados na rede 

mundial da internet. Reconhecendo essa situação, a OMS iniciou, em 2003, o Vaccine 

Safety Net Program (“VSN”), com o objetivo de criar uma rede digital de informações 

confiáveis e científicas sobre segurança e confiabilidade das vacinas
84

. 
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5 O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO BRASILEIRO NO ÂMBITO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

Dentre outras iniciativas contempladas na Constituição Federal vigente, 

uma delas é a previsão de tratamento universal, equânime e igualitário quando se trata 

de Direito à Saúde. Dentro deste contexto, o Sistema Único de Saúde (“SUS”) deve ser 

interpretado como uma política pública de Estado, definida inicialmente por Maria 

Paula Dallari Bucci
85

 como “um programa de ação governamental que visa coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados”
86

. O SUS é conceituado por 

Cipriano Vasconcellos e Dário Pasche
87

 como: 

 

 

“o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à 

efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em ação os 

princípios e diretrizes desta política. Compreende um conjunto 

organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e aglutina o 

conjunto das organizações públicas de saúde existente nos âmbitos 

municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados de saúde 

que o integram funcionalmente para a prestação de serviços aos 

usuários do sistema, de forma complementar, quando contratados ou 

conveniados para tal fim.” 
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Ainda segundo os mesmos autores, o SUS não se resume a um sistema de 

prestação de serviços assistenciais. Em razão da incorporação jurídico-legal que o 

direito à saúde sofreu, o SUS é um sistema amplo e complexo que tem a 

responsabilidade de coordenar e articular ações promocionais que englobem a 

prevenção, tratamento, cura e reabilitação de doenças. Essa característica acaba por 

tornar o sistema muito mais universal do que qualquer subsistema de natureza privada, 

que na maioria das vezes atua tão somente no campo de assistência 

(VASCONCELLOS, 2006:533). 

Importante esclarecer que a instituição da saúde como direito social e 

dever estatal operou uma mudança radical no padrão anterior de política social. Até a 

década de 1980, período chamado de reforma sanitária, pessoas de alta renda pagavam 

diretamente pelos seus custos com saúde enquanto a classe média, por sua vez, pagava 

por planos de saúde. Trabalhadores com carteira assinada dispunham dos serviços do 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), no entanto, 

pessoas que não se encontravam em situação de trabalho regular (à época cerca de 50% 

da população) não contavam com auxílio estatal, dependendo diretamente de 

instituições filantrópicas e entidades beneficentes.
88

  

Nesse contexto e considerando os princípios, objetivos e diretrizes 

dispostos na Lei n.º 8.080/1990 que regem o Sistema Único de Saúde, o Programa 

Nacional de Imunizações integra esta política de Estado na medida em que é peça 

fundamental nas ações de vigilância epidemiológica previstas. Criado no ano de 1973, o 

PNI foi consequência de um conjunto de medidas que visavam redirecionar a atuação 

governamental no setor de saúde – especialmente às áreas rurais - ajustando-se aos 

objetivos e diretrizes do Programa Ampliado de Imunizações proposto à época pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS).
89

  

O avanço no desenvolvimento e produção em escala industrial de 

imunizantes, somado ao êxito das Campanhas de Vacinação em escala nacional e 

mundial contra a varíola nas décadas de 1950 e 1960, demonstraram que ações de 

vacinação em massa tinham o poder de controlar e erradicar doenças 
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infectocontagiosas
90

. Para citar alguns momentos históricos no contexto brasileiro: no 

ano de 1980 aconteceu a 1ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite, com 

a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. Em 1990, o PNI 

passou a trabalhar em articulação com entidades de defesa dos direitos da criança –

 Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Pastoral da Criança, Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) e Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). No início do 

século XXI foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde, responsável pelas ações 

nacionais de vigilância, prevenção e controle de doenças – inclusive pelo gerenciamento 

do Programa Nacional de Imunizações no âmbito do Ministério da Saúde.91 

Um ponto desafiador para um programa de vacinação é certamente a 

tarefa de garantir um fornecimento de vacinas a um custo razoável, de maneira contínua 

e eficaz para uma população.  À título exemplificativo, GOSTIN (2008, p. 385) conta 

que, das vinte e seis empresas estavam licenciadas para produção e fornecimento de 

vacinas nos Estados Unidos em 1967, menos da metade permanecia no mercado em 

2008. Ou seja, os fabricantes de vacinas acabaram por oligopolizar a indústria, criando o 

risco de grave escassez e ocasionalmente limitando a produção de determinada vacina a 

apenas um fornecedor. Nesse sentido, é louvável a iniciativa adotada em território 

brasileiro, no sentido de criar uma estratégia nacional para produção e fornecimento de 

vacinas, essencialmente através da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantã. De 

acordo com o governo brasileiro, 8 tipos de vacina que constam no calendário oficial de 

vacinação são fabricados localmente, outros 3 são desenvolvidas com tecnologia 

brasileira. Essa estratégia permite, inclusive, a exportação da produção excedente para 

outros 71 países através da Organização Mundial de Saúde (“OMS”), a Organização 

Pan-Americana da Saúde (“OPAS”) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(“Unicef”).
92
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Durante as décadas de 1970 e 1990, o desenvolvimento do Programa 

Nacional de Imunizações (“PNI”) e do Programa Nacional de Auto-Suficiência em 

Imunobiológicos (“Pasni”) criaram condições necessárias e suficientes à estruturação de 

um mercado maduro para as vacinas
93

. Atualmente, o objetivo principal do PNI é 

coordenar as ações de imunização que se caracterizavam, até́ então, pela 

descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura.
94

 A 

elaboração de uma legislação específica sobre imunizações e vigilância epidemiológica, 

também contribuiu em grande medida para o fortalecimento institucional do PNI.  

Os dados oficiais informam que, em 2015, a estrutura do programa 

contava com aproximadamente 36 mil salas de vacinação, em todo território nacional, 

aplicando por ano cerca de 300 milhões de imunobiológicos
95

, incluindo-se soros, 

imunoglobinas e vacinas, inclusive produtos especiais para grupos em condições 

clínicas específicas, como portadores de HIV, disponíveis nos Centros de Referência 

para Imunobiológicos Especiais (“CRIE”).
96

 Estima-se que o investimento total do PNI 

no ano de 2016 tenha chegado em 3,9 bilhões de reais
97

, distribuídos entre Pesquisa & 

Desenvolvimento, fabricação, aquisição de laboratórios privados, distribuição dos 

insumos, publicidade e realização de campanhas. 

As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância 

em saúde, dentre as quais se incluem as ações de vacinação, estão definidas na Lei nº 

6.259/1975 que prevê uma gestão compartilhada entre a União Federal, os estados, 

Distrito Federal e municípios – seguindo a lógica de regionalização e hierarquia 

institucionalizadas posteriormente pela Lei n.º 8.080/1990. Objetivando uma articulação 
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interfederativa  efetiva, de acordo com a mesma lei, o Decreto n.º 7.508/2011
98

 e a 

Norma Operacional de Assistência à saúde (“SUS”)
99

, tais ações devem ser pactuadas 

nas Comissões Intergestores Tripartite (“CIT”) e Bipartite (“CIB”), tendo por base a 

regionalização, a rede de serviços e as tecnologias disponíveis em cada região.
100

  

Na esfera federal, o PNI possui uma Coordenação-Geral específica 

(CGPNI) dentro do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis 

(“DEVIT”) que integra a Secretaria de Vigilância em Saúde (“SVS”) do Ministério da 

Saúde. Constituem competências da esfera federal exercidas pelo Ministério da Saúde, 

na qualidade de responsável institucional
101

: 

 

a) coordenação do PNI mediante atualização das vacinas 

obrigatórias e do calendário nacional a cada biênio
102

, bem como 

elaboração das campanhas nacionais de vacinação e estratégias; 

b) estabelecimento de normas básicas para execução de vacinas;  

c) provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI 

(considerados insumos estratégicos) e; 
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d) centralização e gerenciamento dos dados do Sistema de 

Informação do PNI que integra o DATASUS
103

, incluindo a consolidação 

e a análise dos dados nacionais, bem como retroalimentação das 

informações à esfera estadual.  

 

São competências da esfera estadual, exercidas pelas Secretarias de 

Saúde de cada unidade federativa, na qualidade de responsáveis institucionais: 

 

a) a coordenação do componente estadual do PNI designando os 

serviços de saúde responsáveis pelo atendimento de cada localidade; 

b) o provimento de seringas e agulhas (considerados insumos 

estratégicos secundários); e  

c) a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a 

consolidação e a análise dos dados em nível municipal, a transferência 

dos dados ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos e a 

retroalimentação das informações à esfera municipal.  

 

Finalmente, as competências da esfera municipal são as de caráter mais 

prático, portanto incluem: 

 

a) coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do 

PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como 

campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de 

eventos adversos e óbitos associados à vacinação (ainda que 

temporariamente);  

b) gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, 

incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;  

c) descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas 

utilizados, conforme as normas técnicas estabelecidas; e  

d) gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o 

processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados 

provenientes das unidades notificantes, bem como a transferência dos 
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dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos 

âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às 

unidades notificadoras.  

 

No ano de 2006, foi instituída, também pelo governo federal, a Política 

Nacional de Atenção Básica
104

, definida como: 

 

 

Um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e 

vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 

integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, 

sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.  

 

 

Nesse contexto, papel prioritário é exercido pela Estratégia de Saúde da 

Família (“ESF”), cujo objetivo principal é organizar e fortalecer o primeiro nível de 

atenção, estruturando os serviços oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (“UBS”) e 

orientando a prática profissional de atenção à família. No contexto da vacinação, as 

equipes de ESF exercem a verificação da caderneta e a situação vacinal de determinada 

população regional, bem como seu encaminhamento às UBS para início ou 

complementação do esquema vacinal, conforme o Calendário de Vacinação previsto 

pelo Ministério da Saúde. Ainda, a atualização do Sistema de Informação do PNI em 

nível municipal é uma das condições estabelecidas na legislação para o repasse de 

recursos federais destinados ao Programa de Atenção Básica (“PAB”). 

Tamanha é a estrutura e o investimento depositado pelo governo 

brasileiro nas Campanhas de Vacinação que as doenças imunopreveníveis com vacinas 

obrigatórias poderiam estar controladas ou mesmo erradicadas, não fosse o fato de que, 

assim como diversas outras ações envolvendo saúde coletiva, é indispensável a 

participação ativa da comunidade.  
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6 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E INFRALEGAIS DO DIREITO/DEVER 

DE IMUNIZAÇÃO  

 

De acordo com as lições do Professor Fernando Aith, as normas jurídicas 

no campo do Direito Sanitário têm como condão a regulação de ações e serviços de 

interesse da saúde. Espera-se, através dessa disciplina a i) redução dos riscos de doenças 

e de outros agravos à saúde e ii) o estabelecimento das condições necessárias para 

assegurar o acesso universal, igualitário e equânime à saúde, através de serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde.
105

 

Nesta mesma linha, o Professor americano Lawrence Gostin aponta que o 

objetivo do Direito Sanitário (“Public Health Law”) é a obtenção dos melhores padrões 

de saúde física e mental de uma população através da justiça social. De acordo com o 

Professor, a intersecção entre saúde pública e direito se materializa com: 

 

 

o estudo dos poderes e deveres legais do Estado, em colaboração 

com entidades interessadas (como por exemplo: profissionais de 

saúde, empresas do setor, comunidade, mídia e academia 

científica), na busca por i) assegurar a saúde de uma população, 

identificando, prevenindo e melhorando o acesso à assistência e 

ainda, ii) limites do poder do Estado para interferências sobre a 

autonomia, privacidade, liberdade, propriedade ou outros interesses 

legalmente protegidos dos indivíduos
106

 (tradução livre da autora) 

 

 

O direito à saúde, por sua vez, é, nas palavras de DALLARI (2010, p. 

67), “produto de uma evolução histórica”. De fato, em decorrência de um significativo 

progresso civilizatório da humanidade foi sedimentada a noção de saúde como direito 

humano, universal e fundamental. Por tratar-se também de um direito social (subespécie 

do direito fundamental), a saúde foi amplamente tratada na Constituição Federal de 

1988. Além disso, a Ordem Constitucional da Saúde é parte do Sistema de Seguridade 
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Social e, por esta razão, encontra dispositivos igualmente pertinentes no Título da 

Ordem Social. 

Além disso, conforme ensina a Professora Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, o Estado exerce na área de saúde atividades de serviço público, fomento e polícia 

administrativa, também entendida como regulação
107

. Do começo, o Art. 196 da 

Constituição Federal, delimita o direito à saúde de forma explícita e evidencia que a 

responsabilidade do Estado, no que tange a esse direito, inclui necessariamente uma 

prestação positiva: 

 

 

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. (grifo da autora) 

 

 

Em seguida, o legislador constituinte delimitou as funções que cabem ao 

Estado, definindo como de relevância pública as ações e serviços de saúde
108

. Essas 

ações incluem dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, tarefa que na 

prática é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (“ANVISA”) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”) – 

ambas instituídas como agências reguladoras – em escala municipal, estadual e federal. 

O artigo seguinte define parâmetros e diretrizes pertinentes para operacionalização deste 

direito, que foram posteriormente revisitados na Lei nº 8.080/1990: 

 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II 

– atendimento integral, com prioridade para as atividades 

                                                 
107

 DI PIETRO, Maria Sylvia Z. Abrangência e limites da atividade de ordenação da 

administração pública em matéria de saúde. In BRASIL. Ministério da Saúde.Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da Dengue: amparo legal à execução das 

ações de campo – imóveis fechados, abandonados ou com acesso não permitido pelo morador / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 2. ed. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2006. p. 83. 
108

 BRASIL, 1988. Art. 197. 



 

 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – 

participação da comunidade. (grifo autora) 

 

 

Ao mesmo tempo, as bases normativas para realização de ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica também são encontradas na Constituição 

Federal,
109

 assim como na Lei Federal nº 8.080/1990, que define vigilância 

epidemiológica como:  

 

 

um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 

e controle das doenças ou agravos.
110

 

 

 

A Lei nº 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, reforça a competência do Ministério da Saúde para determinação de ações de 

vigilância sanitária em casos específicos que impliquem em riscos à saúde da 

população.
111

 Logo, é importante notar que o poder de polícia conferido a autoridades 

sanitárias visa em última instância, atender à interesses públicos. Sobre o tema de 

segurança sanitária, leciona o Professor Fernando Aith: 

 

 

Embora os comportamentos individual e coletivo sejam 

importantes para a proteção da saúde e redução dos riscos a que 

todos estão submetidos, cabe efetivamente ao Estado assumir 

um papel fundamental na adoção das medidas possíveis e 

necessárias para evitar a existência, no ambiente social, de 

riscos de doenças e outros agravos à saúde da população. 
Quando isso não for possível, compete ao Estado adotar as 

medidas cabíveis para reduzir os efeitos causados (AITH, 2007). O 

princípio da segurança sanitária permeia, por essa razão, todo o 

Direito Sanitário brasileiro e constitui um dos seus principais 

alicerces.
112

 (grifo da autora) 
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Eis, portanto, que a saúde possui no plano formal bases jurídicas sólidas, 

tanto em âmbito constitucional e infraconstitucional, especialmente no que diz respeito 

à responsabilidade do Estado em fornecer os instrumentos necessários para prevenção e 

manutenção da saúde.  

Sua evidente positivação é uma via dupla, respalda tanto a titularidade 

dos entes responsáveis pela implementação de políticas públicas, quanto os cidadãos, 

quando recorrem ao sistema judiciário para discutirem a qualidade da saúde enquanto 

serviço público
113

. A vacinação, enquanto atividade preventiva, está implicitamente 

definida no texto constitucional como uma forma de garantir e preservar a saúde e o 

bem-estar da população brasileira. Desnecessário, portanto, explorar quaisquer teorias 

que defendam ou entendam pelo não fornecimento de vacinas pelo Estado Brasileiro, 

especialmente em um contexto desenhado pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, 

seu status mandatório não goza da mesma solidez.  

 

6.1 SANÇÕES APLICÁVEIS À NÃO VACINAÇÃO 

 

De fato, existem três normas federais que determinam ser obrigatório ao 

cidadão acompanhar o Calendário de Vacinação divulgado pelo Ministério da Saúde, 

são elas a Lei nº 6.259/1975
114

; o Decreto nº 78.231/1976
115

;  e a Lei nº 8.069/1990 que 
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define o Estatuto da Criança e do Adolescente
116

. Existem ainda, Portarias Ministeriais 

do Ministério da Saúde regrando o tema que são constantemente atualizadas, uma vez 

que os Calendários de Vacinação são divulgados através dessa espécie de ato 

administrativo. A mais recente até o momento é a Portaria de Consolidação n.º 5/2017, 

que refletiu exatamente todos os dispositivos da Portaria MS/SVS nº 1.533/2016 sem 

fazer menção à obrigatoriedade.  

Anteriormente, Portaria MS/SVS nº 597/2004
117

 condicionou a exibição 

de Atestados de Vacinação para fins de: a) matrículas em creches, pré-escolas, ensino 

fundamental, ensino médio e universidades; b) alistamento militar; e c) recebimento de 

benefícios sociais concedidos pelo Governo. Sua revogação, entretanto, tornou tais 

condicionamentos inócuos, uma vez que as Portarias seguintes (nº 1.602/2006; nº 

3.318/2010; nº 1.498/2013) não estipularam a mesma previsão.  

Ainda assim, é necessário delimitar que uma Portaria, enquanto formato 

de um instrumento jurídico possui suas limitações. Hely Lopes Meirelles em seu Curso 

de Direito Administrativo Brasileiro define Portaria como “ato administrativo interno 

pelo qual o chefe de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou 

especiais aos seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos 

secundários.”
118

  

Por Portaria também se iniciam sindicâncias e processos administrativos, 

assemelhando-se à denúncia do processo penal. Logo, as Portarias, como demais atos 

administrativos internos, não atingem nem obrigam aos particulares, pela manifesta 

razão de que os cidadãos não estão sujeitos nem integram o poder hierárquico da 

Administração Pública. Portanto, em que pese o inexorável valor jurídico que o ato 

possui, apesar de produzir efeitos com certa celeridade, uma vez que não é apreciada 

pelo Poder Legislativo, carece de legitimidade para ampliar, restringir ou modificar 

direitos e obrigações. 
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Voltando ao Decreto nº 78.231/1976, o documento faz menção em suas 

Disposições Finais que a inobservância das obrigações estabelecidas naquela Lei 

constituiria uma infração a saúde pública119, sujeitando o infrator às penalidades 

previstas no Decreto-Lei nº 785/1969, revogado pela Lei nº 6.437/1977, que atualmente 

define as condutas consideradas infrações à legislação sanitária nacional e estabelece 

sanções, dentre outras providências. Analisando o diploma atual supramencionado, 

vislumbra-se dentre as infrações sanitárias o ato de “opor-se à exigência de provas 

imunológicas ou à sua execução pelas autoridades sanitárias.”120 Fica definido no 

mesmo dispositivo que eventual infração dessa natureza sujeita o infrator à penalidade 

de advertência e/ou multa, que pode variar entre R$ 2.000 e R$ 1.500.000,00.  

Para imposição de pena e graduação, a autoridade sanitária deverá 

considerar i) as circunstâncias agravantes e atenuantes do fato; ii) a gravidade do fato, 

tendo em vista as consequências para saúde pública; e iii) os antecedentes do infrator 

quanto às normas sanitárias
121

. Consideram-se circunstâncias agravantes para a infração 

tipificada:  

i) ser o infrator reincidente;  

ii) o infrator coagir outrem para a execução material da infração;  

iii) ter a infração consequências calamitosas à saúde pública;  

iv) se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator 

deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo; e  

v) ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé.  

 

Dentre as circunstâncias atenuantes, pode-se alegar:  

i)  a errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, 

quanto patente a incapacidade do agente para entender o caráter ilícito do fato;  

ii) no infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar 

ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado;  

iii) ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do 

ato; e  

iv) ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve. 
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Finalmente, com relação à gravidade da infração, serão consideradas 

leves aquelas em que o infrator for beneficiado por alguma circunstância atenuante; 

grave, quando for verificada a existência de uma circunstância agravante e gravíssima, 

caso mais de uma circunstância agravante seja computada.
122

  

Não obstante, há que se concordar com o posicionamento do Professor 

Carlos Ari Sundfled ao apontar aqui a ineficácia da sanção estabelecida
123

. De acordo 

com o Título II (“do Processo”) da Lei Federal, as infrações sanitárias serão apuradas 

via processo administrativo, mediante lavratura de auto de infração e notificação do 

indivíduo infrator. Subsistindo ainda a configuração de infração sanitária (a recusa 

vacinal), será expedido um edital fixado com o prazo de 30 dias para o seu cumprimento 

– podendo este prazo ser “reduzido ou aumentado, em casos excepcionais, por motivos 

de interesse público”. Eventual desobediência prevê a possibilidade de “execução 

forçada” e multa diária, sem prejuízo de outras penalidades. Neste ponto, é inevitável 

pensar sobre as consequências negativa que uma execução forçada teria face à 

publicidade de uma política de saúde como a de vacinação – esta situação poderia 

inclusive gerar uma desconfiança e revolta desnecessária em certas camadas da 

sociedade.  

Com efeito, parece difícil vislumbrar qualquer eficácia nesta alternativa, 

vis a vis o objetivo proposto de proteção à saúde pública. A imposição de multa parece 

ser igualmente ineficaz, especialmente em território brasileiro onde a existência de 

disparidades socioeconômicas é argumento recorrente. 

É importante considerar ainda, que pelo menos uma dose de todas as 

vacinas consideradas obrigatórias pelo Ministério da Saúde, são concedidas durante os 

períodos de infância e adolescência dos indivíduos. Aqui, cabe informar o tratamento 

indiretamente concedido ao tema em âmbito constitucional: 

 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo da autora)
124

 

 

 

Neste dispositivo é interessante reconhecer duas questões. A primeira, 

que a “especial proteção do Estado”
125

 e da mínima intervenção estatal na família
126

 

concedida à família esbarra nas garantias enunciadas acima, dentre elas o direito à 

saúde. Em segundo lugar, no conflito entre a saúde pública e a liberdade do jovem, 

admite-se a prevalência da garantia da saúde pública, conforme dispõe Art. 27 do 

Decreto nº 78.231/1976, sobre obrigatoriedade de vacinação conforme estabelecido pelo 

Ministério da Saúde. 

No âmbito infraconstitucional, também importa o tratamento dado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente
127

, que é o diploma legal responsável por zelar 

pelos direitos da criança de do adolescente (leia-se de 0 a 18 anos de idade). Referida 

norma de forma inequívoca estabelece que “É obrigatória a vacinação das crianças nos 

casos recomendados pelas autoridades sanitárias”, isto é, conforme estabelecido pelo 

Ministério da Saúde. Por conseguinte, o mesmo diploma estabelece que: “Descumprir, 

dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela 

ou guarda, bem como determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar” 

sujeita os responsáveis legais ao pagamento de multa de três a vinte salários mínimos de 

referência - aplicando-se o dobro em caso de reincidência
128

. Isto é, atualmente, ao 

divergir do calendário de vacinação oficial, o(s) representante(s) do poder familiar 

pagará(ão) ao Estado entre de R$ 2.862,00 e R$19.080,00 a título de multa. Aqui, 

válidas as mesmas considerações elaboradas acima sobre a eficácia das sanções 

propostas na lei sanitária mais ampla. 

Resta oportuno ressaltar que o alcance das penalidades descritas acima 

não invalida eventual decisão judicial provocada Ministério Público, uma vez que 

compete à referida autoridade as tarefas de: i) instaurar sindicâncias, requisitar 

diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para 
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apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude; ii) 

zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e 

adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; iii) impetrar 

mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou 

tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e 

ao adolescente”.
129

 

Nesse sentido é pertinente a reflexão da Professora Sueli Dallari, a 

respeito do tema, quando comenta sobre Vigilância Sanitária, Direito e Cidadania: 

 

 

(...) o Judiciário contemporâneo vive uma situação, em certa 

maneira, esquizofrênica: tendo recebido a função de preservar a 

supremacia da lei na organização social, ele deve, agora, decidir 

qual a lei que deve prevalecer, entre as várias que dispõem sobre a 

mesma matéria de modos diferentes e algumas vezes opostos; ou, 

em muitas oportunidades, ignorar o dever de estrita observância da 

legalidade para convalidar ações da Administração tendentes à 

instauração de situação mais justa, não diretamente previstas em 

lei.
130

 

 

 

A despeito das competências descritas acima, os atuais níveis de 

cobertura vacinal sugerem que as referidas instituições não vêm sendo acionadas, na 

medida em que se nota uma queda significativa nas taxas de vacinação nacional (cf. 

Anexo II). Ademais, um conflito entre a soberania estatal e o poder familiar não pode 

ser descartado, na medida em que a legislação atual se impõe à possibilidade de 

convicções diversas por parte dos responsáveis legais sobre vacinação e outros direitos 

elencados nas legislações pertinentes.  

Resta o consenso até o momento de que a vacinação é revestida de 

caráter jurídico dualista, é um direito e um dever. Esse mesmo caráter é conferido ao 

exercício do voto no Brasil, por exemplo, como comenta o Professor Dalmo Dallari:  

 

 
A constatação desses dois aspectos, ou seja, de que o povo deve ter 

a possibilidade de escolher seus governantes e de que tal escolha 

corresponde a uma necessidade do Estado, suscitou uma polêmica 

em torno da natureza do voto, ou sufrágio, sustentando uns que 
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trata de um direito, enquanto que, para outros, existe apenas uma 

função, havendo ainda quem preferisse ver no sufrágio apenas a 

expressão de um dever eleitoral. A opinião absolutamente 

predominante é a de que se trata de um direito e de uma função, 

concomitantemente.
131

  

 

 

Logo, para além da tradução simbólica do que seja um Estado 

Democrático de Direito, quem não comparece às eleições ou não justifica seu voto no 

prazo de 30 dias perante um Juiz Eleitoral, fica sujeito a multa de 3 a 10 por cento do 

salário mínimo nacional nos termos do Art. 7 do Código Eleitoral
132

. Ainda, sem a 

prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou 

devidamente, não poderá o eleitor: a) inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou 

função pública, investir-se ou empossar-se neles; b) receber vencimentos, remuneração, 

salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou para estatal, bem 

como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer 

natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público 

delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; c) participar de 

concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; d) obter empréstimos 

nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, 

nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de 

crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas 

entidades celebrar contratos; e) obter passaporte ou carteira de identidade; f) renovar 

matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; e g) 

praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de 

renda. 

Sob a perspectiva sociológica do Direito, Jürgen Habermas apresenta um 

ponto de vista moderado quando reflete sobre a eficácia da sanção no mundo jurídico 

em sua Teoria da Ação Comunicativa
133

. Para este autor, o Direito deve ser obedecido 
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não apenas pelo movimento de coerção, mas principalmente porque os cidadãos 

entendem que as normas em vigência foram produzidas num contexto de total 

credibilidade e participação social, através de um processo democrático e do consenso 

no agir comunicativo. Para Habermas, a função do Direito não é preponderantemente 

coercitiva e nem regulatória, mas sim de integração social, de modo que se torna vigente 

através da auto legislação, preservando a esfera das liberdades. 

7 VACINAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DO FEDERALISMO SANITÁRIO E 

ATIVIDADES LEGISLATIVAS PERTINENTES  

 

Á título exemplificativo, assim como a legislação em nível federal, há 

uma previsão de obrigatoriedade de vacinação na Lei Estadual nº 10.083/1998, que 

define o Código Sanitário do Estado de São Paulo
134

, com uma importante inovação, 

qual seja, a dispensa da vacinação mandatória para o indivíduo que apresentar um 

atestado médico e contraindicações explícitas para a aplicação da vacina.  

Ainda, nos termos do Decreto Estadual n.º 12.342/1978, na ocorrência de 

uma epidemia – definida como “a ocorrência numa coletividade, ou região, de casos de 

uma determinada moléstia, em número que ultrapasse significativamente a incidência 

normalmente esperada” - a autoridade sanitária poderá tomar medidas “particularmente 

rigorosas para impedir a disseminação da moléstia, ” inclusive através da limitação 

parcial ou total do direito de locomoção. De acordo com o Art. 511 da norma 

“Esgotados os meios de persuasão a autoridade sanitária requisitará o auxílio da 

autoridade policial local ou regional para a execução de medidas referentes à profilaxia 

de doenças” – evidenciando-se aqui a legalidade do poder de polícia sanitária, também 

conferido em sede federal. 

A propósito, outros entes federados também legislam sobre o tema da 

vacinação, como é o caso de Pernambuco
135

, Mato Grosso
136

 e do Paraná
137

, desta vez 
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estabelecendo que as crianças em idade escolar devem estar em dia com sua caderneta 

de vacinação para frequentar a rede pública e particular de ensino.
138

 Tal prerrogativa 

encontra amparo constitucional no Art. 24, inc. XII da Constituição Federal que 

estabelece competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal para legislar 

concorrentemente sobre questões relacionadas à previdência social, defesa e proteção da 

saúde. Este entendimento é compartilhado pela Professora Sueli Dallari, ao refletir 

sobre o federalismo de colaboração adotado no Estado Brasileiro.
139

  

Em complemento, a Constituição Federal de 1988 instituiu 

definitivamente a importância e atribuições para os municípios, compondo, com os 

estados e a União, uma estrutura federativa tridimensional. Consolidou-se, assim, a 

condição historicamente construída do poder local na organização do Estado brasileiro – 

cuja relevância remonta ao período de colonização quando nosso território foi dividido 

em capitanias hereditárias, permitindo-se o repasse de encargos e recursos para que os 

governos municipais fossem responsáveis pelo provimento de serviços aos cidadãos, 

bem como para o desenvolvimento de políticas públicas.
140

 Explica a Professora Sueli 

Dallari:  

 

 

“Deveras, os municípios brasileiros, que já possuíam governo 

próprio e competências exclusivas garantidos pelas Constituições 

anteriores, adquirem na Constituição de 1988 (Art. 29) o poder de 

editar sua própria lei orgânica – que equivale a uma Constituição 

Municipal. Assegura-se, assim, a autonomia municipal política, 

normativa, administrativa e financeira (nesse mesmo sentido, 

Dalmo Dallari no texto normas gerais em saúde). Na distribuição 

de competências e rendas entre as três unidades federadas da 

Constituição de 1988 são empregadas técnicas de repartição 

horizontal e vertical. As competências legislativas são repartidas 

horizontalmente e verticalmente. Na repartição horizontal, são 

enumeradas as competências exclusivas da União (Art. 21 e 22) e 

as competências dos municípios (Art. 30), sendo conferidas aos 
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estados as competências remanescentes (Art. 25, § 1o), ou seja, 

tudo aquilo que não foi atribuído à União ou aos municípios, nem 

incluído no campo das competências concorrentes. ” 
141

  

 

 

Como visto, a Constituição Federal autoriza o Município a legislar sobre 

assuntos de “interesse local ou ainda, suplementar a legislação federal ou estadual no 

que couber. ”
142

 Tratam-se de dispositivos abrangentes que, de fato, permitem a atuação 

dos vereadores no caso que ora se discute. Em complemento, identifica-se uma 

competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública (Art. 23, inc. II na Constituição Federal), embasam a 

iniciativa dos municípios do Rio de Janeiro/RJ
143

, Belo Horizonte
144

 e
 

Porto 

Alegre/RS
145

 que também editaram normas locais sobre a obrigatoriedade de 

apresentação da caderneta de vacinação infantil no ato da matrícula em creches e 

escolas das redes de ensino público e privado. 

Caso interessante sucede no município de São Paulo/SP, que embora 

também discuta, desde 2017
146

, um Projeto de Lei semelhante ao do Rio de Janeiro/RJ e 

Porto Alegre/RS, já barrou uma iniciativa da mesma natureza proposta em 1997 pelo 

Deputado Estadual Wadih Mutran (PL n.º 862/1997).   

O documento recomendava a obrigatoriedade de apresentação da Carteira 

de Vacinação infantil para realização de matrícula em creches e escolas municipais. À 

época a Comissão de Saúde, Promoção e Trabalho da Câmara Municipal de São Paulo 
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foi favorável, entendendo pela legalidade da iniciativa e considerando a proposição 

como oportuna e meritória, vez que objetivava de maneira indireta afastar os riscos de 

doenças imunopreveníveis e incentivar os pais a obedecerem ao Calendário de 

Vacinação proposto pelo Ministério da Saúde. O Projeto chegou a ser aprovado em 

Sessão Extraordinária da Casa no ano de 2003, entretanto, quando submetida a 

apreciação do Poder Executivo, a Prefeita Marta Suplicy entendeu pela 

inconstitucionalidade, ilegalidade e contrariedade ao interesse público, vetando a 

iniciativa.
147

  

Argumentou-se que, nos termos dos Art. 37 § 2, inc. IV e do Art. 69, inc. 

XVI da Lei Orgânica do Município de São Paulo, a competência para legislar sobre 

organização administrativa, serviço público e atribuição de órgão municipal pertencem 

ao Chefe do Executivo. Sobre a inconstitucionalidade, defendeu-se a impossibilidade de 

uma lei municipal criar embaraços para ingresso em estabelecimento escolar, ferindo o 

direito à educação garantido constitucionalmente.  

Em que pese o parecer dado pela autoridade executiva à época, o direito 

à educação só será restringido quando os responsáveis legais pelo indivíduo estiverem 

desrespeitando tanto a legislação sanitária, quanto à legislação que defende os interesses 

da criança e do adolescente. Logo, a iniciativa não se configura arbitrária, tampouco tem 

o condão de discriminar ou negar um direito constitucional, mas sim de servir como 

mecanismo de monitoramento da ação preventiva de vacinação – que também encontra 

bases sólidas no texto constitucional. Isto é, o direito à educação não libera um 

indivíduo da obrigação de cumprir uma lei de aplicabilidade geral, amparada pelo poder 

de polícia concedido ao Estado. Nesse sentido, é válida a ponderação do autor Robert 

Alexy sobre colisão de princípios de direitos (princípios) fundamentais: 

 

 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 

proibido de acordo com princípio e, de acordo com o outro permitido - 

um dos princípios terá́ que ceder. Isso não significa, contudo, nem que 

o princípio cedente deva ser declarado inválido, bem que nele deverá 

ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é 
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que um dos princípios tem precedência em face do outro sob 

determinada condição.
148

 

 

 

Com efeito, a resolução de conflitos entre garantias constitucionais e 

direitos fundamentais necessita de uma dose de proporcionalidade para ser solucionada.  

Uma alternativa proposta para averiguação de eventual atraso na 

Caderneta de Vacinação seria encaminhar uma comunicação ao Conselho Tutelar, que 

conforme mencionado anteriormente, é o órgão encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do Art. 31 do 

ECA.  

Não obstante, também tramitam na Câmara dos Deputados dois Projetos 

de Lei que buscam vincular as informações da Caderneta de Saúde Infantil com a 

convivência escolar. São eles, o Projeto de Lei n.º 43/2015, que pretende alterar o inciso 

XIII do art. 12 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatória a apresentação da caderneta de 

saúde da criança para efetivar matrícula na educação infantil. No momento, discute-se a 

seguinte redação: 

 

Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

 VIII – exigir dos pais e responsáveis a apresentação da caderneta 

de saúde atualizada da criança, ou documento equivalente, no ato 

da matrícula na educação infantil ou de sua renovação.  

Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino deverão notificar 

ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca 

e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 

alunos que:  

I - apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 

do percentual permitido em lei.  

II – no prazo de trinta dias, a contar da data da matrícula ou sua 

renovação, não apresentem a caderneta de saúde atualizada ou 

documento equivalente. 
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 A segunda proposta é o Projeto de Lei n.º 3.146/12, que dispõe sobre a 

apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas escolas 

públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação. Até o momento, o estabelece: 

 

 

As escolas públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação 

poderão solicitar aos pais dos alunos com até dez anos de idade que 

apresentem o Cartão da Criança ou a Caderneta de Saúde da 

Criança no ato da matrícula.  

Parágrafo único. Se o documento apresentado, nos termos do 

caput, estiver desatualizado, a escola orientará os pais sobre a 

importância da vacinação e dos cuidados com a saúde de seu filho.  

 

 

Da justificativa do Projeto de Lei, importa observar que o texto não 

esclarece: i) se de fato a ausência de uma carteira de vacinação atualizada impedirá o 

ingresso ou mesmo permanência (no caso de rematrícula) de uma criança na escola; ii) 

sobre de idade definido no texto atual (10 anos); iii) sobre a aplicação das penalidades já 

existentes na legislação; iv) sobre exceções à vacinação compulsória, como por 

exemplo: orientação médica.  

Ambos textos foram aprovados nas comissões de Educação e Cultura e 

Seguridade Social e Família, no momento, encontra-se pendentes de análise ou parecer 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A matéria está sujeita à 

apreciação conclusiva pelas comissões, ou seja, não precisará ir à votação em plenário. 

Por conseguinte, deverá ser apreciada pelo Senado Federal, não havendo emendas, o 

texto seguirá para sanção presidencial. 

Portanto, com relação à pergunta metodológica, “o Estado brasileiro pode 

obrigar um cidadão a se vacinar baseando-se na legislação atual a respeito do tema?” A 

resposta é sim, sugerindo-se que o pressuposto constitucional de legalidade vigora em 

todas as leis federais, estaduais e municipais anteriormente citadas. Por outro lado, as 

sanções aplicáveis ao indivíduo que não cumpre a regra de vacinação compulsória 

parecem ser ineficazes, na medida em que se verificam níveis de imunização cada vez 

mais baixos nos últimos 3 anos. 

 

 

  



 

 

8 ASPECTOS BIOÉTICOS DA VACINAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

Dentre as características que o ramo do Direito certamente goza, talvez a 

mais bela de todas seja o seu caráter multidisciplinar. Isto porque, na prática, se depara 

com a apreciação de assuntos tão variados que, não raramente, demandam a 

compreensão de aspectos práticos para uma aplicação efetiva dos remédios legais 

disponíveis. Com a criação de leis e normas proibindo, permitindo ou obrigando 

determinados comportamentos humanos, a Bioética parece ter um papel de oxigenação 

quando comparada à característica paquidérmica da lei. Tal matéria ser pode 

interpretada como um novo campo de estudo em torno do Direito que contempla 

assuntos relacionados às ciências da vida, estando frequentemente ligada a questões 

constitucionais ou de direitos humanos, especialmente o direito à vida e à saúde
149

 
150

. 

Na definição de Warren Reich, Bioética pode ser entendida como “o 

estudo sistemático das dimensões morais - incluindo visão moral, decisões, conduta e 

políticas - das ciências da vida e da saúde, empregando uma variedade de metodologias 

éticas em um ambiente interdisciplinar”
151

. Em um conceito amplo, Bioética pode ser 

entendida como o estudo da ética aplicada a questões envolvendo ciências biológicas 

(ou ciências da vida). É uma disciplina que compreende três subáreas predominantes: i) 

ética médica, ii) ética animal e iii) ética ambiental. Para o propósito deste trabalho, cabe 

aqui explorar exclusivamente a primeira subárea, que à título de sugestão pode ser 

dividida em outros 03 grupos, quais sejam: a) Ética em Pesquisa Clínica, guiada pela 

premissa de respeito e proteção do indivíduo sujeito de pesquisa
152

; b) Ética Médica 

estrita, que discute questões práticas envolvendo assistência à saúde, decisões 

hospitalares e autonomia do indivíduo para se autogovernar; c) Ética em Saúde Pública, 

que analisa os limites da intervenção estatal no comportamento de indivíduos, através 

da elaboração de políticas públicas de saúde e instrumentos legais (ex: leis, decisões 

judiciais).  
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A propósito, o “campo de análise” descrito no último grupo possui 

grande sinergia com um conceito relativamente recente desenvolvido nos Estados 

Unidos, chamado de Epidemiologia Legal (“Legal Epidemiology”) e conceituado por 

BURRIS et al
153

 como a análise – preferencialmente transdisciplinar - de consequências 

e benefícios, bem como o desenvolvimento, implementação e monitoramento de leis 

que objetivam influenciar ou alterar determinados comportamentos e/ou ambientes 

sociais, sendo “o estudo científico para implementação de leis – ou instrumentos legais - 

como um fator na causa, distribuição e/ou prevenção de doenças e/ou lesões em uma 

população” (tradução livre da autora)
154

. 

 

8.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE ÉTICA MÉDICA 

 

A ética médica remonta aos primórdios da própria profissão em sua 

porção ocidental, no século V a.c. com o Juramento de Hipócrates, que prega um 

compromisso moral à classe médica de benefício ao paciente e evitar o mal voluntário. 

O marco inicial para compreensão da Bioética, ou pelo menos um de seus princípios, 

começa após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o julgamento de militares nazistas 

perante um tribunal militar internacional por crimes contra humanidade. Dentre as 

condutas protagonizadas pelos médicos nazistas, destaca-se a realização de tratamentos 

experimentais e letais - sem o consentimento dos prisioneiros detidos em campos de 

concentração – sob a justificativa que i) foram realizados visando o benefício da 

coletividade e ii) não haviam outros métodos disponíveis
155

. Para além da promulgação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Código de Nuremberg 

(1949)
156

 pode ser interpretado como o embrião das discussões sobre ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos e consentimento do paciente, assuntos que permanecem 

sempre atuais. 
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Embora o termo tenha sido cunhado apenas no ano de 1971
157

 com a obra 

de Van Rensselaer Potter, Bioethics: Bridge to the future, o início da Bioética como 

disciplina está ligado aos avanços tecnológicos obtidos nas ciências biológicas. Jonsen 

et al
158

 contam que durante a Conferencia Ciba (“Ciba Conference”) do ano de 1962, 3 

conferencistas demonstraram uma desconfortável preocupação com as inovações 

científicas criadas pelos próprios cientistas.  A classe médica passou a se deparar com 

questões práticas e dilemas éticos até então desconhecidos, como por exemplo, se a 

retirada de um órgão de uma pessoa sadia para realização de um transplante violava de 

alguma maneira o pensamento hipocrático de evitar o mal voluntário (JONSEN, 2014: 

333). 

Cabe aqui ressaltar que, não obstante, desde 1949 já existisse um 

entendimento sobre a necessidade de padrões éticos em pesquisa clínica e 

consentimento voluntário, em 1966 Henry K. Beecher analisou 50 pesquisas realizadas 

em universidades, hospitais e instituições norte-americanas renomadas, dois quais 

apenas 2 mencionavam a obtenção de consentimento informado
159

. Como resultado, o 

autor expôs em um artigo científico uma série de “lapsos éticos” em 22 exemplos das 

pesquisas analisadas, questionando a validade de artigos científicos baseados em dados 

obtidos de maneira antiética. Neste artigo, considerado uma nova fronteira para o tema 

de pesquisa clínica envolvendo seres humanos, Beecher desvendou que condutas 

questionáveis não se limitavam às práticas de médicos nazistas julgadas pelo Tribunal 

de Nuremberg.  

Avançando no tempo, os Tribunais norte-americanos desempenharam um 

papel importante na interseção entre bioética e direito, como resultado de movimentos 

sociais que eclodiram na década de 1970, dentre eles o movimento pelos direitos dos 

pacientes
160

. O absolutismo/paternalismo médico
161

 passou a ser questionado após a 
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divulgação por mídias falada e escrita a respeito de práticas médicas que desrespeitavam 

direitos individuais em nome da ciência. Dentre os casos mais emblemáticos, destacam-

se Spence v. Caterbury (1972), Roe v. Wade (1973) e In re Quinlan (1975).  Todos os 

exemplos citados envolvem, em alguma medida, discussões sobre autonomia e 

experiência do paciente.  

Outro caso relevante para o estudo da bioética diz respeito ao Caso 

Tuskegee. Embora este não tenha sido discutido judicialmente, sua importância decorre 

das consequências derivadas do debate público sobre a situação. No ano de 1972, o 

jornal Washington Times denunciou um estudo sobre sífilis envolvendo cerca de 600 

homens afro-americanos na cidade de Tuskegee, Alabama (EUA). O estudo foi 

patrocinado pelo Serviço de Saúde Pública Norte Americano desde 1932 e diagnosticou 

aproximadamente 400 pacientes com a doença, os quais não foram informados sobre a 

possibilidade de tratamento comprovadamente eficaz com penicilina – disponível desde 

1947. O estudo prosseguiu até sua divulgação pela mídia, após uma denúncia de um 

funcionário do governo.
162

 

Como resultado do escândalo e dos movimentos anti-autoritários que 

emergiam no país norte-americano, foi assinado pelo presidente Richard Nixon em 

1974 a Lei Federal de Pesquisa Clínica (“National Research Act”) que criou a Comissão 

Nacional para a Proteção de Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental 

(“CPHSBB”), com a tarefa de desenvolver princípios e diretrizes éticas para condução 

de pesquisa pesquisas clínicas envolvendo seres humanos.
163

 Dentre as relevantes 

contribuições decorrentes da iniciativa legislativa, é necessário destacar a elaboração do 

Relatório de Belmont (“Belmont Report, 1978”) que acabou por ser o resultado de 4 

anos de deliberações entre os especialistas que formaram a Comissão. 

Referido documento cunhou três princípios éticos básicos considerados 

relevantes para condução de pesquisas clínicas de forma ética em seres humanos, hoje 
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amplamente considerados “princípios bioéticos” por guiarem as discussões nessa seara. 

Posteriormente, ao longo de subsequentes edições da obra “Principal of Biomedical 

Ethics
164

” pelos integrantes da CPHSBB Thomas Beauchamp e James Childress, os 

autores empregaram a interpretação de que os 3 princípios não constituem uma teoria 

moral, mas apenas uma estrutura para identificação, reflexão e solução de conflitos 

morais. 

De acordo com o Relatório “a expressão "princípios éticos básicos" refere-

se àqueles juízos gerais que servem como uma justificativa básica para muitas 

determinações e avaliações éticas relacionadas às ações humanas” (tradução da 

autora).
165

 Em que pese estes princípios sejam constantemente resignificados ao longo 

do estudo da Bioética, especialmente sob a perspectiva da saúde pública – como será 

explorado adiante, não se pode deixar de mencionar as primeiras interpretações dadas 

aos mencionados princípios de acordo com o Relatório de Belmont, como segue:  

 

a) Respeito ao Indivíduo – Tem o condão de reconhecer o indivíduo como sujeito 

autônomo e capaz de se autogovernar, devendo, portanto, obter todas as 

informações disponíveis e necessárias para uma tomada de decisão livre de 

vícios, além de ter suas convicções respeitadas até o limite em que não sejam 

prejudiciais a terceiros. Esse princípio também deve ser interpretado sob a égide 

de uma proteção adicional de indivíduos que tenham sua autonomia reduzida - 

por exemplo, em razão da idade, capacidade legal, deficiência mental ou 

restrição de liberdades, inclusive de ir e vir). Uma consequência desse princípio 

é o desempenho de um processo de consentimento livre e esclarecido em 

decisões de saúde. De acordo com a Associação Médica Americana, isso inclui 

explorar com o paciente: a) a natureza e propósito do tratamento; b) os riscos e 

benefícios envolvidos do tratamento; c) os riscos e benefícios das alternativas 

disponíveis e c) os riscos e benefícios de não realizar o tratamento.
166

 

 

b) Beneficência/Não maleficência – Derivada do princípio hipocrático de não fazer 

o mal voluntário, este princípio significa que condutas éticas relacionadas à 
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pesquisas em seres humanos envolvem necessariamente as premissas de: i) não 

prejudicar o indivíduo; ii) maximizar benefícios decorrentes de uma intervenção 

e ainda iii) minimizar os danos inevitáveis – estejam ou não previstos - perante 

um indivíduo ou a comunidade em que este estiver inserido. Analisando este 

princípio sob uma interpretação restritiva, um indivíduo não poderia ser 

lesionado, independente do benefício que isso venha a gerar para os outros. 

BEAUCHAMP et al reconhecem que este pode ser um princípio contraditório, 

nos termos do próprio relatório: “o problema colocado por esses imperativos é 

decidir quando é justificável buscar certos benefícios, apesar dos riscos 

envolvidos, e quando os benefícios devem ser perdidos por causa dos riscos”
167

. 

 

c) Justiça/Equidade – Diretriz fundamentada no conceito de justiça distributiva. É 

considerada uma prerrogativa necessária para distribuição de forma igualitária e 

material dos benefícios e riscos que emergem de uma pesquisa clínica, levando 

em consideração os seguintes parâmetros de proporcionalidade: i) igualdade 

formal; ii) necessidade individual; iii) esforço individual; iv) contribuição para a 

sociedade; e v) mérito
168

. 

 

Não obstante a teoria elaborada por Beauchamp e Childress permaneça 

sendo a abordagem predominante nos estudos relacionados à bioética, é digna de nota a 

crítica elaborada por GERT et al, que apontaram as limitações que a “abordagem 

principialista” dos autores, por falharem em fornecer um método de mediação para 

resolução dos conflitos que emergem quando os próprios princípios colidem entre si 

mesmos.
169

 Nesse aspecto, diga-se de passagem, nossas garantias e direitos 

fundamentais, com abordagem constitucional também frequentemente padecem da 

mesma característica, demandando da entidade julgadora a destreza de encontrar 

soluções jurídicas ponderadas quando há inevitável colisão de princípios. Ainda assim, 

os ideais esculpidos pela CPHSBB no Relatório de Belmont encontram-se referenciadas 

em diversos documentos internacionais posteriores, como a Declaração de Helsinque 
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(1964), Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos (1997) e 

Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos (2005). 

 

  



 

 

8.2 ÉTICA EM SAÚDE PÚBLICA 

 

A ética está relacionada à reflexão sobre os princípios e argumentos que 

fundamentam nossas ações. Isso nos permite considerar a causa ou a razão pela qual 

poderíamos/deveríamos agir de determinada maneira. Assim, enquanto teoria filosófica, 

a ética caracteriza-se como um estudo das ações individuais dos homens, cuja finalidade 

é elaborar uma espécie de orientação para as ações humanas estabelecidas como "boas" 

e/ou "virtuosas", na busca por uma sociedade mais justa. Cumpre aqui sugerir 

novamente que, embora o objetivo de uma teoria ética seja proporcionar resultados 

práticos, muitas vezes ela não pode ser aplicada a todas as questões éticas com 100% de 

eficiência. Por vezes, mais de uma resposta pode ser aceitável, inclusive porque a noção 

sobre o que é “moral” ou “bom” possui uma série de variantes, como, por exemplo os 

costumes locais.  

Em certa medida, a prática de ações de saúde pública através da 

vacinação compulsória parece violar todos os princípios básicos da Bioética. O da 

autonomia, seja na ausência de um processo de consentimento prévio, livre, esclarecido 

e informado (pelo menos na realidade brasileira), seja na medida em que um indivíduo 

não tem a prerrogativa de recusar uma vacina em detrimento do processo de 

consentimento informado, que pode eventualmente leva-lo a concluir que os riscos 

dessa ação preventiva se configuram maiores do que os benefícios à ele apresentados.  

O princípio da beneficência/não maleficência também parecem ser em 

alguma medida transgredidos, em razão da imposição de um risco aos indivíduos que 

eventualmente não queiram se vacinar por razões de consciência, em detrimento dos 

efeitos sociais e mesmo econômicos que a imunidade de rebanho proporciona para uma 

coletividade.  

E o da justiça, uma vez que, como pontuado anteriormente, as 

probabilidades e riscos de efeitos adversos decorrentes de vacinação não possuem uma 

“medida universal”. Ou seja, embora os estudos clínicos elaborados anteriormente à 

utilização de uma vacina busquem por padrões de segurança e eficácia, alguns 

indivíduos correm um risco maior do que outros de desenvolver complicações 

decorrentes da aplicação de vacinas, pois em razão de sua característica biológica, o 

material se pode se comportar de maneiras diferentes em cada indivíduo.  



 

 

Ao mesmo tempo, é importante mencionar que, no nosso campo do 

estudo de Saúde Pública e Direito Sanitário, o utilitarismo
170

 é comumente usado como 

teoria que fundamenta uma entidade a ordenar/proibir uma determinada ação na busca 

por maximização de resultados (um bem maior para um número maior de pessoas)
171

 

172
.  Nas palavras de BENATAR (p. 28:2005): 

 

 

Isso invoca o perene problema de como equilibrar direitos (e 

necessidades) dos indivíduos e o bem comum das sociedades. 

Embora vital e necessário ao bem-estar de pessoas específicas, o 

foco dos direitos individuais não basta para alcançar a melhoria 

da saúde pública. Os dilemas relativos à saúde pública serão 

maiores nas sociedades que não toleram que se infrinjam 

liberdades individuais em nome do bem comum. Para sociedades 

mais orientadas ao bem comum, o desafio será evitar que se 

infrinjam em demasia direitos individuais na busca de metas de 

saúde pública. Realisticamente, será preciso forjar um meio 

termo, dado que a escolha não opõe extremos polares, mas pede 

antes um equilíbrio ótimo entre bens concorrentes. (tradução 

livre da autora) 

 

 

Conforme apontado por KASS
173

 a Saúde Pública busca, através de ações 

voltadas para a coletividade
174

, assegurar condições sociais para hábitos saudáveis e 

minimizar as ameaças à nossa saúde, que podem ser geradas tanto pelo próprio 

indivíduo, como também pelos seus pares. Logo, ao considerarmos que a Saúde Pública 
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objetiva melhorar a saúde de uma determinada população adotando ações e políticas 

coordenadas, não se limitando a um indivíduo, é razoável que questões relacionadas ao 

alcance apropriado de políticas públicas dessa natureza, em contraposição com as 

liberdades de um indivíduo poderiam ser enriquecidas através de uma leitura ética. 

Nesse sentido, complementa a autora: 

 

 

(...) sugiro que os contextos a partir dos quais a bioética emergiu - 

assistência médica e pesquisa humana - foram orientados para um 

conjunto diferente de preocupações daquelas que normalmente 

surgem na saúde pública. Embora os fundadores da bioética 

tenham articulado princípios igualmente relevantes para a saúde 

pública, os guias de ação e os códigos mais específicos da ética dos 

cuidados de saúde que se seguiram são um ajuste imperfeito para a 

saúde pública. Códigos de ética médica e de pesquisa geralmente 

dão alta prioridade à autonomia individual, uma prioridade que não 

pode ser considerada apropriada para a prática da saúde pública. 

(tradução livre da autora) 

 

 

KASS propõe então uma estrutura bioética que se destina a analisar e 

validar se uma determinada política ou programa de saúde pública deve ser 

implementada. Sugiro então elaborar o percurso de 6 perguntas proposto pela autora 

utilizando o exemplo do Programa Nacional de Imunização. 

 

1) Quais são os objetivos para a saúde pública propostos pelo 

programa? 

 

De maneira geral, o objetivo de políticas de saúde será sempre no sentido 

de aumentar o acesso à saúde de uma população, seja através de ações preventivas, de 

assistência ou recuperação. De acordo com a autora, objetivos para a saúde pública 

implicam geralmente na diminuição de taxas de mortalidade e morbidade de uma 

determinada população. Com efeito, podemos considerar que o objetivo último do PNI, 

qual seja, a eliminação e erradicação de doenças imunopreveníveis, acaba em última 

instância refletindo uma consequente diminuição das taxas de mortalidade e morbidade 

da população vacinada.  

 

2) Quão efetivo é o programa em atingir os objetivos propostos? 



 

 

 

No entendimento da autora, é uma etapa comumente negligenciada por 

agentes formuladores de políticas públicas. A efetividade de uma ação de saúde pública 

é medida e comprovada através de dados científicos, seja sob a perspectiva de 

diminuição da mortalidade e morbidade, seja através da efetiva mudança de um 

determinado comportamento de uma população. É importante averiguar se os benefícios 

experimentados estão intimamente ligados com a efetividade do programa, isto é, se os 

mesmos benefícios seriam experimentados de outra maneira, senão aquele que o 

programa em questão tenha sido desenhado e executado de forma coordenada. Logo, 

uma abordagem não pode ser formulada com base em hipóteses ou na presunção de que 

determinada conduta reduzirá determinada doença ou ameaça.  

Sob a perspectiva do PNI assim como de programas de vacinação mundo 

afora, a eficácia da vacinação resta amplamente comprovada, inclusive com vastas 

estatísticas internacionais
175

 que atestam também sobre a eficácia de rotinas de 

vacinação contínuas na diminuição, eliminação e erradicação de doenças. A importância 

da manutenção de uma imunidade coletiva (ou de rebanho) no âmbito de um programa 

de imunização, também resta amplamente comprovada em igual medida
176

. Por outro 

lado, são ausentes evidências científicas sustentando que políticas de vacinação 

compulsórias são mais eficazes do que políticas de vacinação facultativas – embora o 

senso comum inegavelmente nos leve a esta conclusão. Note-se que não seria científico 

atestar, a título de exemplo, que as recentes modificações legislativas em território 

norte-americano poderiam confirmar a eficácia de uma política mandatória, na medida 

em que, de fato, já o eram. O que foi alterado significativamente em um passado recente 

foram os requisitos para justificação de recusa vacinal, que se tornaram mais 

restritivos.
177

 Entendo que as atualizações recentes no continente europeu
178

 poderão 
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servir como um parâmetro relevante a ser estudado na medida em que as próximas 

estatísticas vacinais estejam disponíveis. Nesse mesmo sentido, ausentes evidências que 

investiguem a relação entre índices de confiança na segurança das vacinas e a adesão a 

programas de vacinação compulsória
179

.  

Embora todos os programas devam estar amparados por evidências 

científicas – o que não é suficiente para implementação de qualquer ação de saúde 

pública - a autora aponta que a qualidade e o volume dos dados existentes são flexíveis - 

nas palavras de KASS: 

 

 

Como regra geral, quanto maiores as cargas impostas por um 

programa - por exemplo, em termos de custo, restrições à liberdade 

ou visando segmentos particulares e vulneráveis da população -, 

mais fortes devem ser as evidências para demonstrar que o 

programa atingirá seus objetivos. De fato, como muitos programas 

de saúde pública são impostos às pessoas pelos governos e não 

procurados pelos cidadãos, o ônus da prova recai sobre os 

governos ou profissionais de saúde pública para provar que o 

programa atingirá seus objetivos. (tradução livre da autora) 

 

 

À título de complemento, no caso de programas educacionais em saúde 

pública (por exemplo: uso de preservativo em relações sexuais) a autora argumenta que 

a mera compreensão da mensagem sobre sexo seguro não implica necessariamente no 

sucesso do programa se as taxas de infecção por HIV permanecerem inalteradas. Não 

obstante, em um contexto de ações multidimensionais, muitas vezes torna-se difícil 

identificar exatamente o componente mais determinante para eficácia de uma política. 

 

3) Quais são os ônus do programa? 

 

A autora KASS aponta que os ônus atrelados à ações de saúde pública 

recaem, via de regra, em três grupos, quais sejam: a) riscos à privacidade e 

confidencialidade (normalmente relacionados ao uso de dados de saúde); b) riscos de 
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injustiça, em situações de escassez de recursos ou ainda, utilização de estratégias 

diferenciadas para determinados grupos que reflitam vieses políticos, econômicos, 

raciais e c) riscos à liberdade e autonomia, na medida em que ao Estado é concedido 

grande autoridade e poder para decidir sobre as estratégias coletivas destinadas ao 

controle de doenças (na realidade Brasileira, existe inclusive um dever estatal neste 

sentido).  

Com efeito, os riscos de um programa de vacinação compulsório como o 

Brasileiro recaem sobre a última categoria. É de se reconhecer que atualmente a 

perspectiva paternalista do Estado, sob a justificativa do bem comum, se sobrepõe à 

autonomia de um indivíduo, que, legalmente, é impedido de optar por correr os riscos 

da não imunização. Afinal, a vacinação é uma intervenção médica realizada em uma 

pessoa saudável que tem a capacidade inerente de resultar em lesão ou mesmo morte – 

considerados efeitos adversos pós vacinação (EAPV). A situação em comento não pode 

ser equiparada, por exemplo, à de um indivíduo que decide não autorizar algum tipo de 

tratamento médico, porque neste caso terá todo o direito de fazê-lo (assumindo que seja 

juridicamente capaz). O tema ganha camadas de complexidade na medida em que o 

processo de vacinação acontece predominantemente na idade infantil – indivíduos que 

são juridicamente incapazes de entender os riscos e benefícios decorrentes da vacinação, 

tornando a premissa de consentimento informado quase que inexistente.  

 

4) Os ônus identificados podem ser minimizados? 

 

A autora defende que profissionais de saúde pública são eticamente 

obrigados a refletir se determinada ação de saúde pública pode ser modificada de forma 

a minimizar os ônus decorrentes do programa, contudo, sem reduzir significativamente 

sua eficácia. Logo, quando duas situações se demonstrarem adequadas na solução de 

problemas de saúde pública e assumindo que não exista significativa valoração de 

benefícios, a alternativa mais ética será a que implique em menos ônus para o indivíduo 

(sua autonomia, privacidade, dignidade ou convicção moral).  

A mesma ponderação é feita pela Professora Maria Sylvia Di Pietro no 

que tange ao poder de polícia sanitária, ao apontar que as medidas adotadas pela 

autoridade estatal devem atender aos requisitos da necessidade “uma vez que só́ deve 

ser adotada diante de ameaças reais ou prováveis ao interesse público”, assim como da 



 

 

proporcionalidade e da eficácia “no sentido de que a medida deve ser adequada para 

impedir o dano ao interesse público”.
180

  

As vacinas figuram até hoje como a única alternativa para proteção do 

indivíduo contra determinadas doenças infectocontagiosas como sarampo, poliomielite, 

febre amarela, dengue, entre outras. Não obstante, na ocasião em que uma mesma 

vacina seja produzida por fabricantes diferentes e forem identificadas estatísticas 

discrepantes na ocorrência de EAPV, logicamente a vacina menos reatogênica deverá 

ser considerada preferencial no âmbito de um programa de vacinação. Questões 

relacionadas ao custo das vacinas e a distribuição equânime e igualitária da ação 

preventiva merecem ser endereçadas pelo ente estatal em uma hipótese como a descrita 

acima. 

 

5) O programa atende ao requisito de justiça? 

 

KASS defende que a saúde pública, possui uma “responsabilidade 

positiva” de se engajar em programas e intervenções que buscam diminuir as 

desigualdades sociais, essencialmente quando tais desigualdades se relacionam com o 

acesso à saúde. Este item é de grande relevância sob o aspecto executório de uma 

política de saúde pública, nas palavras da autora: 

 

 

Isso não significa que programas ou recursos devam ser alocados 

igualmente a todas as comunidades - ao contrário, as alocações 

devem ser justas. Ou seja, as diferenças não podem ser propostas 

arbitrariamente ou com base em suposições históricas sobre quem 

poderia estar em risco. Novamente, distribuições desiguais de 

programas devem ser justificadas com dados. Além disso, as 

consequências sociais devem ser consideradas se uma comunidade 

recebe recursos desiguais, sendo contrabalançadas com os 

benefícios para essa comunidade ou outros. (tradução livre da 

autora) 

 

 

Nesse sentido, a constatação de que o princípio de justiça é atendido na 

discussão sobre vacinação deve ser analisado com parcimônia. Em primeiro lugar, 

porque tecnicamente cada vacina é um composto biológico de vírus atenuado ou 
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semelhante, e, portanto, se manifesta de diferentes formas em diferentes organismos. 

Isto é, algumas pessoas, por razões biológicas podem correr riscos maiores do que 

outras no desenvolvimento de efeitos adversos. A capacidade técnica dos profissionais 

que participam da ação, bem como as condições disponíveis em cada localidade 

igualmente relevantes. Nessa mesma celeuma se encontram as pessoas que não podem 

ser vacinadas em razão de imunodeficiências conhecidas, uma vez que dependem da 

consciência e convencimento de outras pessoas sobre a segurança das vacinas para 

estarem protegidos das doenças infectocontagiosas, por meio da imunidade coletiva. Em 

complemento, esta categoria de pessoas está, em grande medida, marginalizada do 

arcabouço regulatório brasileiro se considerarmos que a previsão para 

justificativas/exceções relacionadas a pessoas que não devem ser vacinadas é inexistente 

em âmbito federal e por consequência, também não é mapeada no âmbito da 

coordenação do PNI. 

Por outro lado, a decisão parental de não imunizar uma criança esbarra 

igualmente em aspectos éticos, uma vez que, se um número suficiente de indivíduos de 

uma comunidade agir em conformidade com a ação pública de vacinação, crianças não 

vacinadas sem uma justificativa razoável se beneficiarão da imunidade coletiva sem 

partilhar dos riscos decorrentes de efeitos adversos – sobrecarregando, portanto, 

determinados indivíduos em detrimento da salvaguarda de outros.  

 

6) Como os benefícios e ônus do programa podem ser equilibrados 

de forma justa? 

 

Através do arranjo elaborado por KASS é possível compreender que, 

ações de saúde pública compulsórias devem ser a última alternativa sob a perspectiva 

ética, quando for a única ação disponível na resolução de um problema de saúde 

pública, deverá ser resguardada por evidências científicas sólidas, não podendo se 

demonstrar desproporcional ou excessiva na medida de proteção ao interesse público, 

qual seja, a saúde coletiva. Conforme comentado pela Professora Sueli Dallari 

anteriormente, a respeito do controle sanitário exercido pelo Estado e sobre liberdade 

individual: 

 

os grandes problemas contemporâneos de saúde pública estão a 

exigir a atuação eficiente do Estado, empregando tanto os 



 

 

mecanismos de persuasão (informação, fomento) quanto os meios 

materiais (executando serviços públicos) e as tradicionais medidas 

de polícia administrativa (condicionando e limitando a liberdade 

individual) na implementação de uma política pública que vise à 

proteção da saúde de suas populações.
181

  

 

Como então equilibrar de forma justa os ônus e benefícios de programa 

de vacinação de caráter mandatório, como o Brasileiro? Em primeiro lugar, entendo que 

é importante garantir o oferecimento adequado das vacinas, garantindo-se os níveis de 

produção e aquisição dos materiais necessários, assim como a execução dos serviços de 

vacinação propriamente ditos (armazenagem, transporte e preservação através de cadeia 

de frios), zerando eventuais barreiras de acesso, distribuindo os estoques de maneira 

geograficamente adequada para toda a população, disponibilizando vacinas com menor 

grau de reatogenia possível e dispondo de profissionais de saúde habilitados para 

aplicação das vacinas, assim como para o tratamento de Efeitos Adversos Pós Vacinais - 

além do fortalecimento contínuo de ações de farmacovigilância para vacinas. Também é 

importante que um programa de imunização considere a incidência de doenças 

consideradas sazonais, como a gripe a febre amarela, de forma a estabelecer estoques 

adequados que permitam o controle imediato de eventuais surtos e epidemias que 

porventura se concretizem. 

Considerando que é a delicada sustentação ética de um programa 

mandatório, a obrigatoriedade de vacinação deveria se limitar à prevenção de doenças 

com efetivo perigo de contágio, que apresentem real risco de morbidade e/ou 

mortalidade ou que não tenham sido eliminadas/erradicadas. Em complemento, a 

necessidade de estatísticas públicas e transparentes ligadas à consecução de um 

programa de imunização, não apenas da cobertura vacinal como também sobre o 

tratamento de Efeitos Adversos Pós Vacinais parecem ações imprescindíveis para a 

continuidade do programa, sendo benéficas para a melhoria da política e seu 

desempenho científico.  

No campo legislativo, a ampliação do mecanismo de controle vacinal 

através das escolas públicas e privadas para todo o território brasileiro, assim como a 
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previsão de exceções/justificativas adequadas para recusa vacinal, merecem uma 

discussão adequada entre os representantes, autoridades sanitárias, entidades do setor e 

a sociedade civil, o que pode ser realizado através de consultas e audiências públicas.  

Em complemento, cumpre sugerir que as futuras ações educativas sob a 

Coordenação do PNI - destinadas à informação da sociedade sobre a eficácia e 

segurança das vacinas - sejam acompanhadas de um processo de consentimento livre, 

esclarecido e anterior à todas as doses vacinais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Por outro lado, há que se reconhecer o argumento da autora Ruth Faden, de que em 

situações críticas de risco à saúde pública, como uma epidemia, o processo de 

consentimento livre e esclarecido se torna impraticável, uma vez que a situação torna 

incerto qualquer entendimento sobre os riscos e impactos intrínsecos à uma situação 

emergencial.
182

 

Formas de regulação indireta, como o oferecimento de incentivos e 

benefícios aos profissionais de saúde que participam de ações vacinais (públicas ou 

privadas), assim como para famílias com crianças em idade vacinal (além do Bolsa 

Família, como já acontece), podem ser estratégias éticas e tão eficientes quanto no 

atingimento da imunidade coletiva.
183

 

Nas situações de recusa vacinal, parece-me que o caminho mais ético, 

não é exatamente de imposição de sanções administrativas ou pecuniárias, mas sim do o 

convencimento e do encorajamento. Caso contrário, caberia explorar alterações 

legislativas que permitam à autoridade sanitária competente exercer seu poder de polícia 

administrativa e determinar a segregação, por exemplo, do ambiente escolar ou mesmo 

a quarentena do indivíduo que esteja impondo um risco relevante para si mesmo ou sua 

coletividade.   

Finalmente, embora a nível populacional considere-se que os riscos de 

EAPV são mínimos se comparados aos benefícios da prevenção, invariavelmente é 

preciso admitir que estes ocorrem e merecem atenção da autoridade estatal. Parece 

importante sugerir que a Coordenação do PNI passe a considerar o desenvolvimento de 

                                                 
182

 FADEN, R., TAYLOR, H., SEILER, N. Consent and Compensation: A social compact 

for Smallpox Vaccine Policy in the event of an attack. Apud MELLO, M. Rationalizing 

Vaccine Injury Compensation In Bioethics.Volume 22, 2008. p 38 
183

 Sobre o tema: BEARD F., LEASK J., MCINTYRE P. No Jab, No Pay and vaccine refusal in 

Australia: the jury is out. In Med J Aust. 2017; Vol. 206(9). Pp.381-383. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28490296. Acessado: em 28 jul. 2018. 



 

 

um programa de compensação para lesões e danos decorrentes de Efeitos Adversos Pós 

Vacinas – como ocorre em diversos países desenvolvidos.
184

 

De acordo com um estudo publicado em 2011, 19 países185 mundo afora 

possuem programas de compensação decorrentes de EAPV186
. No primeiro estudo dessa 

natureza, elaborado por Geoffrey Evans, eram aproximadamente 12 países.187 De acordo 

com LOOKER e KELLY, a falta de evidências claras sobre eventual negligência no 

processo de imunização tornam difícil a obtenção de uma compensação pelo dano 

causado por uma vacina através de mecanismos legais tradicionais. Reconhecendo isso, 

estes países estabeleceram procedimentos administrativos por entenderem que parece 

“justo e razoável que uma comunidade protegida por um programa de vacinação seja 

responsável por e indenize aqueles que sofrem lesões decorrentes desta prática 

(tradução livre da autora)”188. Dentre os argumentos mencionados pelos autores para 

elaboração de um programa de compensação é digno de nota o aumento da confiança 

em programas de vacinação, fato que, de acordo com BALINSKA, tem sido relatada 

por grupos de pais e reclamantes com sentimento de satisfação em receberem 

compensação de forma simplificada.
189

 Além disso, verificou-se que os esquemas de 

compensação por EAPV têm um custo administrativo relativamente baixo, 

especialmente se comparado aos custos e tempo despendido em uma discussão judicial. 

Em contraponto, é possível sugerir que os valores envolvidos nesse tipo de indenização 

são menores em comparação com as indenizações concedidas em sede judicial, podendo 

por vezes não ser considerado suficiente para reparar os danos decorrentes da 

vacinação. 

Ainda de acordo com o estudo de LOOKER e KELLY, a maioria dos 

esquemas de compensação fica a cargo dos governos, em nível nacional. Nos países 

escandinavos, a compensação EAPV faz parte de uma política ainda mais ampla, que 
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objetiva indenizar pacientes por lesões decorrentes de tratamentos ou uso de 

medicamentos – independente se ser reconhecida negligência. O financiamento 

necessário para referida política pode ocorrer de diferentes formas, inclusive de maneira 

complementar: através de previsões orçamentárias feitas por cada Estado ou ainda, 

através de taxas ou impostos específicos sobre os fabricantes de vacinas.  

 

 

 

  



 

 

9 O CASO NORTE AMERICANO 

 

A começar pela regulação aplicável, todos os estados do país norte 

americano consideram a vacinação como condição obrigatória para crianças em idade 

escolar
190

. Não obstante, todos os 50 estados permitem justificativas para não vacinação 

por razões médicas, sejam por comprometimento do sistema imunológico, condições 

congênitas, reações alérgicas graves à um componente da vacina ou prévio efeito 

adverso grave.  Ainda, 18 estados autorizam justificativas por motivos filosóficos e 47 

por motivos religiosos.
191

 

 Os processos para obtenção da isenção seguem o padrão federalista, ou 

seja, cada estado possui autonomia para criar requisitos mais ou menos minuciosos para 

consecução do objetivo de não vacinação, por exemplo, sobre a possibilidade de 

exclusão de um aluno não vacinado da escola em caso de surto; não reconhecimento da 

justificativa em caso de surto; o requerimento de uma justificativa assinada pelos pais; o 

reconhecimento de justificativas por tempo determinado e a submissão anual de um 

atestado médico que confirme a necessidade de recusa vacinal.
192

 

O debate sobre vacinas é mais antigo em território norte-americano do 

que território brasileiro, especialmente sob a ótica jurisprudencial, onde as cortes norte-

americanas rejeitam sistematicamente argumentos contrários à leis de vacinação 

compulsória desde o século 19. A primeira decisão judicial que julgou a legalidade de 

leis estaduais sobre a vacinação é de 1894 e aconteceu na Suprema Corte da Pensilvânia 

– ocasião em que se confirmou o direito do Estado de banir uma criança não vacinada 

da escola durante uma epidemia de varíola
193

. Em 1900, a Suprema Corte de Utah 

também confirmou uma ordem banimento para uma criança não vacinada
194

. Em 1900, 

a Suprema Corte da Califórnia impediu que autoridades sanitárias locais executassem 

uma política racial discriminatória, que condicionava a saída de residentes chineses da 
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cidade de San Francisco à vacinação compulsória contra peste bubônica. A decisão 

reconheceu que que a medida era corajosamente dirigida contra a raça asiática ou 

mongol sem qualquer evidência de que os asiáticos eram mais suscetíveis à praga do 

que outras raças.
195

 
196

  

O tema ganha relevância em 1905 no estado do Massachusetts, onde a 

Suprema Corte do país sustentou a legalidade e titularidade do poder de polícia sanitária 

em uma lei estadual que determinou a vacinação compulsória de indivíduos durante 

uma epidemia de varíola
197

. O apelante Henning Jacobson, por outro lado, defendia que 

seu direito à integridade corpórea e liberdade garantidos constitucionalmente se 

sobrepunham ao direito do estado de impor a vacinação compulsória em benefício da 

saúde pública. No ano de 1902, o Conselho de Saúde (“Board of Health”) de Cambridge 

estabeleceu a necessidade de vacinação e reforço de doses de todos os habitantes da 

região que não tivessem sido vacinados desde 1897, passando a oferecer a vacina contra 

varíola gratuitamente. Jacobson, por sua vez, com 21 anos à época recusou-se em 

submeter à vacinação compulsória. Na ocasião, o tribunal decidiu que o exercício do 

poder de polícia era justificado em situações que se verificara o aumento da incidência 

de varíola em determinada região, tendo sentenciado Jacobson ao pagamento de uma 

multa no valor de 5 dólares uma multa. 

Da metade do século passado em diante as leis em nível estadual foram 

influenciadas por epidemias de sarampo, exigindo a vacinação infantil como requisito 

para ingresso nas escolas (GOSTIN, 2008, p. 380).  

 No passado recente, a população norte americana experimentou novas 

epidemias de doenças anteriormente controladas. Entre 2014 e 2015, um surto de 

sarampo no estado da Califórnia resultou em 125 casos da doença que se espalharam 

por 8 estados. O episódio reacendeu a discussão sobre vacinação compulsória, na 

medida em que influenciou 2 estados a endurecerem suas regras para obtenção de 

isenção vacinal. Enquanto o estado do Vermont extinguiu a possibilidade de 
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justificativa por razões filosóficas, Califórnia, por sua vez, limitou a exceção apenas a 

razões médicas – extinguindo a possibilidade de justificativa religiosa e filosóficas.
198

 

À propósito, BARRAZA et all, em artigo atual (2017) sobre políticas 

regulatórias envolvendo vacinação nos Estados Unidos, apontam ainda outras duas 

situações que ensejaram debate recente. De acordo com os autores, alguns estados 

optaram por estabelecer regulações específicas para a avaliação de requisitos que 

ensejassem políticas de vacinação (compulsórias ou não) direcionadas à profissionais de 

saúde, com o objetivo de aumentar as taxas de vacinação deste grupo específico, de 

fato, relevante para execução das políticas de vacinação. Além disso, os autores 

pontuam que estados norte-americanos também estão buscando expandir o acesso à 

serviços de vacinação através de uma ampliação do escopo e autoridade prescritiva de 

profissionais farmacêuticos
199

. Em certa medida, o Brasil caminha nesse mesmo 

sentido, ao estabelecer recentemente requisitos mínimos para o funcionamento de 

serviços de vacinação humana (inclusive em farmácias), através da Resolução RDC 

197/2017 emitida pela ANVISA. 

Desde 1964
200

, a política de vacinação norte-americana é coordenada em 

nível federal através do Centro de Controle de Doenças e Prevenção (“CDC”), servindo 

como recomendação aos entes estaduais em suas políticas locais. Através de um Comitê 

Consultivo em Práticas de Imunização (“ACIP”) o CDC tem como objetivos e 

deveres
201

, em suma: a) aconselhar os estados sobre assuntos de Saúde Pública; b) 

auxiliar os estados na prevenção de doenças transmissíveis e imunização infantil, 

inclusive através de recursos; c) deliberar em caráter contínuo sobre o uso de vacinas 

para o controle de doenças considerando aspectos epidemiológicos, eficácia e segurança 

das vacinas, qualidade das evidências científicas disponíveis, análises econômicas e 

questões práticas de implementação; d) revisar a lista de vacinas aplicáveis à crianças e 
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adolescentes, assim como aspectos sobre o número de doses apropriadas, o intervalo de 

dosagem e contra-indicações
202

. 

O Comitê é composto por quinze conselheiros especialistas nas áreas de 

interesse (Saúde Pública, Imunologia, Pediatria, Farmácia e afins), devendo contar com 

pelo menos um consumidor ou representante da comunidade. Além dos membros 

votantes, o ACIP também possui representantes de agências federais (como o FDA) e 

outros vinte e seis membros não-votantes que representam o setor farmacêutico, 

entidades profissionais de saúde, organizações não governamentais.
203

 

Como visto anteriormente, o movimento antivacina tem, em significativa 

medida, fortes laços com os Estados Unidos. Em escala contemporânea, tal fato pode 

ser atribuído à seguidos episódios envolvendo a confiança em vacinas e seus 

fabricantes, como a vacina tríplice bacteriana (“DTP”) e tríplice vital (“MMR”), bem 

como a utilização o composto timerosal
204

. Um estudo recente (2018) identificou que, 

mesmo em vista de surtos recentes, 12 dos 18 estados que aceitam justificativas 

filosóficas para recusa vacinal apresentaram um aumento no número de isenções dessa 

natureza.
205

  

 

9.1 ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA DE VACINAÇÃO NORTE AMERICANA 

 

Em resposta às reivindicações contra políticas de vacinação compulsória, 

o Estado Norte Americano desempenha esforços significativos com o intuito de 

aumentar as confianças nas vacinas, encorajando a população, além de equilibrar os 

riscos inerentes à prática imunizatória. Em 1986, o Congresso Norte Americano 

aprovou uma lei específica para regular danos decorrentes de vacinas em crianças 

(“National Childhood Vaccine Injury Act” ou “NCVIA”). Desde então, cabe ao 

Programa Nacional de Vacinação Norte Americano as responsabilidades de a) 
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coordenar junto aos outros entes governamentais (FDA
206

, NIH
207

, e CDC) ações de 

pesquisa e desenvolvimento para vacinas e mitigação de efeitos adversos decorrentes de 

vacinas; b) coordenar e direcionar aspectos relacionados à segurança e eficácia no teste 

de vacinas garantido que estes padrões sejam seguidos pelas entidades envolvidas; c) 

licenciar fabricantes de vacinas em território nacional; e d) coordenar a distribuição e 

uso de vacinas, bem como incentivar a aceitação pública da população de dos 

profissionais de saúde sobre a política de imunização.
208

 

Tal norma estabeleceu uma série de regulamentações relacionadas ao 

processo de consentimento informado inerente à vacinação e a estratégias para 

mapeamento de eventos adversos e o processo de consentimento livre esclarecido para 

prática de imunização, dentre elas destaca-se a necessidade de fornecimento de uma 

Declaração de Informação de Vacina (“VIS”) ao destinatário do produto ou seu 

responsável legal, onde estão elencados os riscos e benefícios de cada vacina 

específica.
209

  

O NCVIA também implementou o Sistema de Notificação de Eventos 

Adversos de Vacinas (“VAERS”), com os objetivos de a) detectar evidências de eventos 

adversos associados aos imunológicos; b) monitorar o aumento de determinados efeitos 

adversos em lotes ou produtos específicos; c) identificar potenciais fatores de risco em 

pacientes e vacinas específicas e d) monitorar a segurança de vacinas recentemente 

disponibilizadas ao público
210

. De acordo com o Colégio Médico da Filadélfia, cerca de 

30.000 eventos são relatados a cada ano no VEARS, sendo que 10% a 15% desses 

relatos descrevem eventos médicos graves que resultam em hospitalização, doença com 

risco de vida, incapacidade ou morte.
211

 Tal estimativa coincide com os dados 

fornecidos pela Coordenação do PNI para esse trabalho, em que se verificou uma 
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porcentagem aproxima de 10 a 14% para Efeitos Adversos Graves decorrentes de 

imunização no contexto das notificações processadas pelo programa.
212

 

Em 1988, quando o NVICP entrou em vigor, também foi implementado 

um Programa de Compensação de Lesões decorrentes de Vacinas (“National Injury 

Compensation Program” ou “NCIVP”)
213

. A autora Michelle Mello fornece um 

histórico relevante sobre o tema:  

 

 

Historicamente, quando fabricantes de vacinas alegaram que a 

responsabilidade civil tornou a fabricação de vacinas um negócio 

muito arriscado, o governo respondeu criando um remédio legal 

alternativo. Em 1976, o governo federal proibiu ações contra 

fabricantes de vacinas para a gripe suína e assumiu 

responsabilidade por lesões decorrentes do produto. Em 

complemento, o Congresso Norte Americano criou, em 1986 o 

Programa de Compensação de Lesões por Vacinas (“National 

Injury Compensation Program” ou “NCIVP”) que oferece uma 

compensação de natureza administrativa para os efeitos adversos 

que foram cientificamente estabelecidos como vinculados às 

vacinas cobertas pelo programa. Originalmente limitada às vacinas 

recomendadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

americano (“CDC”), em 2008 o NCIVP incluiu reivindicações 

relacionadas às vacinas contra a varíola e influenza, inclusive 

envolvendo lesões em adultos. Via de regra, um indivíduo só pode 

iniciar um processo judicial para discutir EAPV’s depois de uma 

decisão terminativa do NCIVP.
214

 (tradução livre da autora) 

 

 

Os recursos destinados ao programa provem de um imposto de 0,75 

centavos de dólar cobrado sobre cada dose de vacina.
215

 Assim como outros programas 

de compensação mundo afora, tem-se o NCIVP tem como objetivo proporcionar os 

indivíduos que sofreram danos ou lesões decorrentes da imunização uma compensação 

mais célere e menos dispendiosa do que um litígio. Não obstante, Michelle Mello 

esclarece que a iniciativa do governo foi também uma resposta aos interesses dos 
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fabricantes de vacina, na medida em que referido Programa estabelece indenizações 

assumindo que os produtores não incorreram em culpa ou negligência pelo dano 

experimentado pelo indivíduo.
216

 

As iniciativas adotadas pelo Estado Norte Americano são certamente 

mais estruturadas do que se encontra definido hoje no Programa Brasileiro de 

Imunização, na medida em que estão estabelecidas ações que objetivam o 

estabelecimento de um processo de consentimento livre esclarecido para ações de 

imunização. A previsão legal para condicionamento da frequência escolar à vacinação, 

assim como o estabelecimento de requisitos para eventual recusa - por motivos médicos 

principalmente - parecem atingir uma amplitude satisfatória. A coordenação e 

mapeamento dos efeitos adversos decorrentes das vacinas também parecem estar em 

nível mais desenvolvido do que o programa Brasileiro. Por fim, a estruturação de um 

procedimento compensatório simplificado parece equilibrar o ônus e o bônus da 

vacinação compulsória, como já explorado em capítulo anterior deste trabalho. 

Por outro lado, não se pode deixar de observar a crítica da autora Nora 

Engstrom no que se refere aos aspectos práticos do programa de compensação norte 

americano. Embora o programa não deva ser considerado um completo fracasso, na 

medida em que a isenção de responsabilidade civil dos fabricantes ajudou a estabilizar 

os índices de vacinação, a autora defende que o NVCIP falhou largamente em seu 

objetivo de “justiça simplificada”.
217

  

Em 2014, menos de 5% dos pedidos de compensação cumpriram o prazo 

de 240 dias para resolução estabelecido pela regulação aplicável. De fato, a autora 

pontua que, em média, estes procedimentos levam mais do que o dobro de tempo (66 

meses) para serem finalizados do que um processo litigioso comum (25.6 meses).
218

 

Além disso, os valores de compensação acabaram por se demonstrar em certas ocasiões 

insatisfatórios, o que a autora sugere ser reflexo de uma postura combativa adotada 

pelos advogados de pacientes e do próprio Estado.
219

 Ainda de acordo com a autora, não 

importa o quanto os formuladores de políticas se esforcem para simplificar as decisões 
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de compensação, pelo menos quando as lesões são graves, o cálculo individualizado das 

perdas econômicas futuras permanece difícil.
220
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10 JURISPRUDÊNCIA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL 

 

Partindo-se do pressuposto que as evidências científicas reconhecem a 

possibilidade de efeitos adversos decorrentes de vacinas, questionou-se ao início deste 

trabalho se existia no ordenamento brasileiro algum nível de debate judicial nesta 

contenda. Foi realizada então uma pesquisa jurisprudencial livre
221

, no âmbito dos 

Tribunais Regionais Federais – utilizando-se as seguintes palavras chave: vacina e 

imunização com as variações que cada termo permite – ex: vacina/vacinação.  

Em fevereiro de 2017, o resultado quantitativo foi de 159 jurisprudências 

disponíveis. Em seguida, foi realizada uma seleção de ementas que discutiam o tema de 

responsabilidade estatal decorrente de efeito adverso, excluindo-se, portanto, 

jurisprudências que versavam a respeito do fornecimento de vacinas, fornecimento de 

tratamentos experimentais com vacinas e vacinas animais. Como resultado, chegou-se a 

um total de 52 jurisprudências, conforme abaixo: 

 

TABELA 2: PESQUISA LIVRE A RESPEITO DE DISCUSSÕES JUDICIAIS 

ENVOLVENDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO 

BRASILEIRO POR EFEITO ADVERSO DECORRENTE DE VACINA 

 

 Ementas 

TRF1 11 

TRF2 5 

TRF3 3 

TRF4 25 

TRF5 8 

TOTAL 52 

 

 

Cumpre esclarecer que este trabalho não visava explorar aspectos 

processuais, nem tampouco esgotar o tema específico, na medida em que tal análise 

merece um artigo científico exclusivamente dedicado ao tema. Não obstante, com base 

na análise das ementas pertinentes – refletidas no Anexo III deste trabalho, é possível 

sugerir as seguintes constatações:  
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 Pesquisa jurisprudencial livre realizada em bases virtuais de Tribunais de Justiça. 



 

 

 

 As ementas analisadas discutiram efeitos adversos decorrentes de vacinas contra 

gripe (H1N1), Poliomielite, Febre Amarela, Raiva, Sarampo, HPV, Hepatite B, 

Rubéola, Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); 

 Em todas as ações discutiu-se exclusivamente a incidência, ou não, de uma 

responsabilidade objetiva por parte do ente estatal (União, estados e/ou municípios); 

 Do total, 9 versaram sobre discussões processuais - desconsiderando, portanto, o 

mérito da responsabilidade objetiva do ente estatal; 

 Outras 13 jurisprudências decidiram pela ausência de responsabilidade objetiva 

estatal, sendo 4 decididas no TRF1, 2 no TRF2, 1 no TRF3, 5 no TRF4 e 1 no TRF5.  

Em todos os casos, a decisão foi baseada na ausência de nexo causal comprovado entre 

os alegados danos e a vacina administrada; 

 30 jurisprudências decidiram pela incidência de responsabilidade estatal, sendo 

que em 4 decisões, embora o nexo de causalidade não tenha sido propriamente definido, 

bastaram os seguintes argumentos:  

 

i) (...) “o nexo causal entre a aplicação da vacina e o evento 

danoso parece certo. Embora o perito judicial tenha afirmado que 

não há como dizer, categoricamente, que a doença do autor tenha 

decorrido da aplicação da vacina ("não como afirmar isto com 

certeza absoluta"), ressaltou, entretanto, que há uma grande 

probabilidade de que isso tenha ocorrido, mesmo porque o início 

dos sintomas começaram logo após a vacinação para a gripe H1N1 

("quando ocorre a relação temporal da vacinação com o 

desenvolvimento da Síndrome, esta passa a ser a principal 

suspeita").
222

 

 

ii)  (...) são fortes as evidências de ligação entre a realização da 

Vacina de Poliomielite e os sintomas que o Autor apresenta 

(paralisia flácida MID), inexistindo, até o momento, qualquer 

causa que exclua o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o 

dano.
223

  

 

iii)  (...) Como não houve, no caso, qualquer outro motivo que não 

a vacina, a provocar o quadro clínico da criança, que culminou no 

seu óbito, deve o Estado ser responsabilizado por ter gerado a 

situação de risco que deu causa ao óbito.
224
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iv) (...) Demonstrado que a vacina anti sarampo é potencialmente 

capaz de causar o mal de que sofreu o menor, sendo que a raridade 

do evento não exclui a possibilidade de ter ocorrido.
225

 

  

Note-se que, embora o número de ações judiciais discutindo o tema seja 

incipiente se comparado com o número de doses vacinais fornecidas no âmbito do PNI 

(por volta de 300 milhões), permanece relevante, sob o ponto de vista da autora, que se 

discuta em detalhe alternativas para resolução de conflitos desta natureza, pelos motivos 

expostos ao longo do presente trabalho. 

Por fim, cabe mencionar que, não obstante seria de extrema riqueza para 

o esta dissertação analisar jurisprudências discutindo recusa vacinal por indivíduos, pais 

ou representantes legais, a pesquisa não identificou nenhum caso nesse sentido. Embora 

a mídia falada e escrita tenha divulgado atuações do Ministério Público em casos de 

recusa parental, é possível sugerir que a ausência de jurisprudências disponíveis se deve 

ao sigilo processual decorrente do envolvimento de menores de idade
226

. 
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11 CONCLUSÃO  

 

Programas de imunização são reconhecidas cientificamente pelo seu 

êxito na prevenção de doenças infectocontagiosas
227

. Nesse sentido, estatísticas de 2010 

apontam que ações coordenadas de vacinação previnem a morte de 2,5 milhões de 

crianças por ano no mundo.
228

  

Em muitos países onde os programas de imunização têm sido 

considerados eficientes e bem-sucedidos, o controle de doenças preveníeis por vacinas 

fez com que os benefícios da imunização se tornassem menos óbvios. A cobertura 

global de vacinação parou em 86%, sem mudanças significativas nos últimos anos
229

. 

Estima-se que 1,5 milhão de mortes ainda poderiam ser evitadas através do aumento da 

cobertura de vacinação global e que 19,5 milhões de crianças em todo o mundo ainda 

não recebem vacinas consideradas básicas.230 Enquanto ação de Saúde Pública, a 

vacinação implica na perseguição de um objetivo de imunidade coletiva para que seus 

efeitos sejam amplos e efetivos,
231

 por consequência, o debate sobre vacinação 

compulsória pode ser definido, nas palavras de Arthur Caplan et al “uma disputa entre 

valores éticos concorrentes”.
232

 

Uma vez que determinadas doenças infectocontagiosas parecem ter 

menos relevância, os indivíduos não veem medidas de prevenção com o mesmo senso 

de urgência, fato que gera um desafio para continuação da política. Sabe-se que a 

cobertura reduzida está inevitavelmente associada ao ressurgimento de doenças 
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preveníeis por vacina em diversos países, com surtos potencialmente levando ao 

aumento de morbidade e mortalidade. 

Além da sua demonstrada eficácia sob o ponto de vista científico, o 

sucesso das vacinas também possui um componente legal, seja pelo caráter compulsório 

estabelecido legalmente em certos países através de Políticas de Vacinação, seja através 

de outras ações legais, como i) a estruturação de programas de compensação que 

objetivam uma alterativa de disputa mais rápida e eficiente na ocasião de danos 

decorrentes da vacinação e ii) na possibilidade de isenção dos fabricantes de vacinas sob 

a ótica responsabilidade civil decorrente do produto
233

.   

A vacinação compulsória é uma política de saúde pública utilizada há 

mais de 200 anos em países europeus como Alemanha (antiga Bavária, 1807 e outros 

estados em 1818), Dinamarca (1810), Suécia (1814), Polônia (antiga Prússia, 1835), 

Romênia (1874), Hungria (1876) e Sérvia (1874).234
 No Brasil, o tema possui aspecto 

dualista, na medida em que pode ser interpretado como uma extensão do direito à saúde 

e, ao mesmo tempo, uma obrigação amparada por lei federal específica. Note-se, que 

embora o termo “vacinação compulsória” seja comumente utilizado para descrever 

determinadas políticas que exigem imunização por parte de um indivíduo, não foram 

encontradas evidências que impliquem em alguma previsão legal para coerção física por 

parte de autoridades sanitárias brasileiras em submeter um indivíduo à vacinação. 

É relevante apontar que, ao contrário da maioria das intervenções 

médicas, cujo benefício é restrito ao indivíduo, as vacinas têm o potencial alcançar 

benefícios para uma coletividade. Assim, na medida em que a eliminação e/ou 

erradicação de doenças está intimamente ligada com o conceito de imunidade coletiva, 

por esta razão, a vacinação compulsória pode ser entendida como uma forma ética e 

justa de garantir o direito à saúde – garantido constitucionalmente no Brasil - desde que 

coordenada de forma estruturada, proporcionando o consentimento livre e esclarecido, 

engajamento e encorajamento da população, equilibrando os riscos e benefícios 

decorrentes da limitação de liberdade individual inerente à essa política preventiva. 

Solomon Batar (2003, p. 526) sugeriu que “a melhoria da saúde no nível 

da população vai depender menos de novas descobertas ou de avanços tecnológicos do 

que da promoção de uma maior justiça social, cujo instrumento é o progresso moral”, 
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entendido pelo autor como a união de poderes compartilhados e a prática de moralidade 

cívica. Nesse sentido, as soluções para essas divergências inevitáveis ao caso concreto 

devem ser alcançadas através de um sistema de procedimentos democráticos e 

transparentes para que uma sociedade estabeleça quais são as funções e limites de 

determinada ação de Saúde Pública. A autora norte-americana Nancy Kass ensina que é 

importante “haver uma discussão aberta sobre o que uma sociedade ganha com a saúde 

pública e por que tais benefícios muitas vezes não podem ser obtidos por meio de 

métodos menos comunitários ou mais preservadores da liberdade”.  

Com efeito, as deliberações, particularmente em torno de propostas 

significativamente onerosas (sob o aspecto econômico ou de garantia de direitos), 

devem ser debatidas e sustentadas por evidências científicas sólidas, devendo ser 

precedidos por consultas e audiências públicas, e não apenas por votos ou vontade de 

representantes temporários, para que os pontos de vista da sociedade civil em sua 

totalidade possam ser considerados e endereçados. Ainda, através de uma análise da 

política norte americana de vacinação, buscou-se explorar alternativas e iniciativas para 

o fortalecimento do Programa Nacional de Imunização Brasileiro.  

Em conclusão, este trabalho sugere melhorias à política vigente, cujos 

principais pontos podem ser resumidos abaixo: 

 Além da coordenação de ações entre os entende federal, estatuais e municipais 

para garantia operacionalização adequada das ações de vacinação, também é importante 

que o PNI aperfeiçoe aspectos relacionados à incidência de doenças consideradas 

sazonais. 

 A necessidade de estatísticas públicas e transparentes ligadas à consecução de 

um programa de imunização, não apenas da cobertura vacinal como também sobre o 

tratamento de Efeitos Adversos Pós Vacinais parecem ações imprescindíveis para a 

continuidade do programa, sendo benéficas para a melhoria da política e seu 

desempenho científico.  

 No campo legislativo, a ampliação do mecanismo de controle vacinal através das 

escolas públicas e privadas para todo o território brasileiro, assim como a previsão de 

exceções/justificativas adequadas para recusa vacinal, merecem uma discussão 

adequada entre os representantes, autoridades sanitárias, entidades do setor e a 

sociedade civil, o que pode ser realizado através de consultas e audiências públicas.  



 

 

 Também é relevante que as ações educativas e encorajamento sob a 

Coordenação do PNI sejam aperfeiçoadas com vistas ao comprometimento de cada 

indivíduo com sua localidade. Caso contrário, torna-se pertinente implementar 

alterações legislativas que permitam à autoridade sanitária competente exercer seu 

poder de polícia administrativa e determinar a segregação, por exemplo, do ambiente 

escolar ou mesmo a quarentena do indivíduo que esteja impondo um risco relevante 

para si mesmo ou sua coletividade.   

 Finalmente, sugere-se que a Coordenação do PNI passe a considerar o 

desenvolvimento de um programa de compensação para lesões e danos decorrentes de 

Efeitos Adversos Pós Vacinas, para que lesões decorrentes da vacinação compulsória 

sejam endereçadas de maneira mais eficiente e justa. 
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ANEXO I – CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANO 2018) 
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situação 

vacinal) 

                    

3 doses (a 

depender 

da situação 

vacinal) 

Uma 

dose  a 

cada 

gestação 

entre   a 

27ª e a 36ª 

semana  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II – TAXAS DE COBERTURA VACINAL REFERENTES AO PERÍODO DE 2015-2018 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

ANEXO III – EMENTAS JURISPRUDENCIAIS 

 

TRF 1 – EMENTAS 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO. ESTADO DO AMAPÁ. REAÇÕES 

ADVERSAS. VACINA ANTI-RÁBICA. SEQUELAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. 

SOLIDÁRIA. EXEGESE CONSTITUCIONAL. CONDUTA. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL, 

MORAL E ESTÉTICO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. 

SENTENÇA MODIFICADA.  

1. Preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação pelos apelantes demandados na ação, repetidas 

nesta instância recursal, que objetivam, cada qual, se eximir da responsabilidade a que lhe foi atribuída na 

sentença. Pertinência com o mérito da demanda. Rejeição.  

2. A responsabilidade objetiva estatal condiciona-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de 

causalidade entre os danos alegados e a conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de 

causa excludente da responsabilidade, não havendo que se falar em culpa, por trata-se de responsabilidade 

objetiva (art. 37, parágrafo 6º, da Constituição).  

3. Na hipótese, o autor foi acometido por enfermidade diagnosticada em decorrência de sintomas que se 

manifestaram de súbito apenas depois de ter recebido aplicações de vacina anti-rábica, em tratamento de 

ferimento causado por mordedura de um cão. Advinda da própria inoculação, foi constatada, pela perícia 

médica, a Síndrome de Guilian-Barre, com quadro atual crônico e com recuperação de seqüelas 

indefinida. O nexo causal, por sua vez, restou sobejamente demonstrado nas respostas dadas pelo expert 

aos quesitos formulados pelas partes. Por outro lado, as condutas dos entes públicos na produção do dano, 

da mesma maneira, encontram-se bem evidenciadas nos elementos dos autos. Sem comprovação de 

excludentes de responsabilidade.  

4. Na medida em que os entes estatais se articulam ao fim de cumprir os objetivos constitucionais 

relacionados à prestação da saúde, notadamente a política pública de imunização dos usuários do Sistema 

Único de Saúde, é natural que os riscos desse ato, em suma, previamente conhecidos, devem ser 

compartilhados entre aqueles agentes estatais, no uso da competência, em suas respectivas esferas.  

5. A conduta da União em adquirir e disponibilizar a vacina, além de estimular a sua administração, deve 

ser tido por relevante na produção do dano causado. Ao implementar e executar referida política pública, 

de significativa importância para a sociedade, não age o ente federal de maneira irresponsável, ao passo 

que assume o risco administrativo da atividade do exercício de sua competência.  

6. A responsabilidade do ente estadual, por sua vez, é igualmente perceptível, seja porque a quem coube o 

armazenamento e controle dos lotes da referida vacina, seja porque um de seus agentes, no exercício de 

função vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, quem direta e efetivamente aplicou a vacina ao autor. 

No caso, ainda, elementos fáticos constantes dos autos sinalizam que o referido ente indubitavelmente 

concorrera para a produção do dano.  

7. Além do dano material, restaram configurados o moral e estético, cujos parâmetros foram revistos para 

modificar o quantum indenizatório estipulado na sentença. Da mesma forma, em nova avaliação, os 

honorários advocatícios foram majorados.  

6. Remessa oficial e apelações dos entes estatais e do autor da ação a que se concede parcial provimento; 

aos primeiros, para reduzir o valor do quantum indenizatório relativo aos danos moral e estético e, ao 

último, para fixar os honorários em 10% do valor da condenação. 

(0002208-38.1999.4.01.3100 AC 1999.31.00.002208-8 / AP) 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. UNIÃO. ESTADO DE GOIÁS. VACINA 

CONTRA FEBRE AMARELA. LESÕES EM MENOR. PEDIDO INICAL. DECRETO 20.910/32. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL 

CONTADO DA DATA DA MAIORIDADE CIVIL. INGRESSO NA JUSTIÇA FULMINADO PELA 

PRESCRIÇÃO. AR. 169, I, DO CC/16 E ART. 198, I, DO CC/2002. QUESTIONADA A CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.  

1. O cômputo do prazo prescricional quinquenal, objetivando o ingresso de ação de indenização contra 

conduta do Estado, previsto no artigo 1.º do Decreto 20.910/32, começa quando o titular do direito 

lesionado conhece o dano e suas sequelas, segundo reza o princípio actio nata. Precedentes: AgRg no 

REsp: 1369886/PE Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 20.05.2013; AC 0013010-

49.2005.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, DJ de 

16.05.2013.  



 

 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento específico acerca da 

impossibilidade de operar prescrição contra o absolutamente incapaz, em decorrência do artigo 169, 

inciso I, do Código Civil de 1916, repetido no artigo 198, inciso I do Código Civil de 2003. Precedentes: 

AgRg no REsp 1159046/RS, Relator: Ministro Massami Uyeda, T3 - Terceira Turma, DJ de 19.04.2012.  

3. A Constituição Federal garante a assistência judiciária integral e gratuita àquele que comprovar 

insuficiência de recursos e a Lei 1.060/1950 promove aos litigantes o direito de requerer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita a qualquer tempo, competindo à parte contrária evidenciar o fim ou a 

inexistência desse amparo judicial - circunstância que afasta, no caso, o pedido contido na apelação do 

Estado de Goiás, objetivando imputar condenação de honorários advocatícios ao autor. Precedentes: 

EDAC 0000141-67.2008.4.01.3300/BA, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta 

Turma, DJ de 25.09.2014; REO 0008824-34.2011.4.01.3803/MG, Rel. Desembargadora Federal Maria 

Do Carmo Cardoso, Oitava Turma, DJ de 05.09.2014; EDAG 0076837-82.2010.4.01.0000/DF, Rel. 

Conv. Juiz Federal Marcos Augusto De Sousa, Primeira Turma, DJ de 03/10/2013.  

4. Na hipótese, o autor, nascido em 25 de outubro de 1971, protocolou, em 15 de outubro de 2012, ação 

de indenização por danos ocorridos em sua infância resultante de efeitos colaterais da aplicação de vacina 

contra febre amarela, em posto de saúde pública. Assim, correto o magistrado de base que, constatando, 

preliminarmente, a operação da prescrição no pedido do autor, extinguiu o processo com julgamento do 

mérito, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.  

5. Apelação a que nega provimento. 

(AC 0035506-28.2012.4.01.3500 / GO) 

 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. 

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. EFEITO COLATERAL. RELEVANTE COMPROMETIMENTO DA 

HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO 

NEXO DE CAUSALIDADE. ANTECIPAÇÃO EX OFFICIO DA TUTELA ESPECÍFICA. 

POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PENÚRIA DOS REQUERENTES. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. 

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

APELO DA UNIÃO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS PROVIDO EM 

PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.  

1. Não se conhece do recurso de apelação interposto quando já decorrido o prazo previsto no art. 508 do 

Código de Processo Civil (CPC).  

2. Preliminar de ilegitimidade do Estado do Amazonas que se rejeita, porquanto as doses da vacina foram 

ministradas em posto de saúde por ele mantido, razão por que responde objetivamente pelo dano causado 

à parte autora, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.  

3. É possível a antecipação de tutela específica, mesmo sem expresso requerimento na peça vestibular, 

levando em consideração, para tanto, a hipossuficiência financeira do beneficiado e, ainda, o 

comprometimento de 70% de sua capacidade laborativa, sequela do evento danoso, devendo ser aplicada, 

na hipótese, a previsão constante do art. 461 do CPC, porquanto o apelo interposto, na espécie, não é 

dotado de efeito suspensivo e a sentença proferida impõe aos recorrentes nítida obrigação de fazer. 

Precedente.  

4. A sentença é ultra petita no que diz respeito à indenização por dano estético, considerando que nada foi 

requerido pelos interessados com relação ao tema, de modo que essa parte deve ser excluída para adequar 

o julgado aos limites do pedido, observando, assim, o disposto nos artigos 128 e 460 do CPC.  

5. Apelação dos autores não conhecida.  

6. Apelo da União desprovida.  

7. Recurso do Estado do Amazonas parcialmente provido.  

8. Remessa oficial prejudicada. 

(0003256-23.1999.4.01.3200AC 1999.32.00.003260-2 / AM; APELAÇÃO 

CIVEL) 

 

ADMINISTRATIVO. MORTE OCASIONADA POR VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA. 

PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA INEXISTENTE NA ESPÉCIE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, FUNASA E FIOCRUZ. NEXO 

CAUSAL NÃO COMPROVADO. SINMATOLOGIA QUE CULMINOU EM ÓBITO ADSTRITA A 

FATORES GENÉTICOS, DETERMINANTES DE RESPOSTA IMUNOLÓGICA. RISCO DA 

DOENÇA QUE É INFINITAMENTE MAIOR QUE O DO EVENTO ADVERSO À VACINA. 



 

 

INEXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA POR PARTE DO MUNICÍPIO, DA FUNASA E DA 

FIOCRUZ. CASO FORTUITO.  

 

1. A União, nos termos da Lei nº 8.080/90, não tem atribuições executivas no que tange ao sistema de 

saúde, atuando como fornecedora de recursos financeiros e como coordenadora geral.  

2. Ilegitimidade passiva do Município de Belo Horizonte (vencido o relator). Legitimidade da FUNASA e 

da FIOCRUZ. A segunda, produtora da vacina; a primeira, à época dos fatos, responsável pelo controle 

de atualidade e distribuição.  

3. Quadro específico da jovem filha dos apelantes, que apresentou reação adversa à vacina, sem 

previsibilidade. Sintomatologia que culminou em óbito adstrita a fatores genéticos, determinantes de 

resposta imunológica.  

5. Laudos médicos não impugnados a tempo e modo pelos apelantes, aptos a comprovar que a vacina não 

apresentava anomalia, antes ou depois da morte da filha dos apelantes. Vacina aplicada em mais de 800 

mil pessoas, inclusive no mesmo posto de saúde, sem apresentação da mesma reação em outras pessoas 

vacinadas.  

6. O risco da doença é infinitamente maior que o do evento adverso à vacina. Logo, não se pode exigir do 

Município de Belo Horizonte, da FUNASA e FIOCRUZ, cautelas sem embasamento em indicação 

médica, entre as quais, questionamento ou preenchimento de formulário no qual seja indicada 

hipersensibilidade, mormente na espécie, em que afirmado nos autos, e não refutado pelos apelantes, que 

não há nenhuma medida ou procedimento que possa ser realizado a fim de se identificar nos indivíduos 

que estão sob o risco real de contraírem febre amarela.  

7. Episódio que, embora de triste consequência, enquadra-se no conceito de caso fortuito, o que é o 

bastante para afastar o necessário nexo causal e, com ele, a responsabilidade objetiva que se pretendia 

imputar aos réus-apelados.  

8. Apelação não provida. Sentença mantida. 

(0037910-40.2003.4.01.3800 AC 2003.38.00.037904-5 / MG) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DECORRENTE 

DE ATO OMISSIVO. "FAUTE DU SERVICE". MORTE DE RECÉM NASCIDO POR REAÇÃO 

ANAFILÁTICA PÓS-VACINAL. CULPA OU DOLO NÃO DEMONSTRADOS.  

1. "Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que 

exige dolo ou culpa, em uma de sua três vertentes: negligência, imperícia ou imprudência (STF, RE 

179147/SP, Rel. Minº  Carlos Velloso, DJ 27.02.98)." (AC 0001682-53.2000.4.01.4000/PI, Rel. 

Desembargadora Federal Selene Almeida, conv. Juíza Federal Mônica Neves Aguiar da Silva, 5ª Turma, 

e-DJF1 de 19/02/2010, p. 91). Elemento subjetivo que não ficou demonstrado na espécie.  

2. Ao que se infere do Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-vacinação do 

Ministério da Saúde - FUNASA e do Projeto Diretrizes, da Associação Médica Brasileira e do Conselho 

Federal de Medicina, a morte causada por anafilaxia induzida por vacina é extremamente incomum, visto 

que a reação anafilática incide numa proporção de 1/600.000 aplicações, aproximadamente, número 

considerado bastante pequeno se comparado à grande quantidade de vacinados (1/15.500 doses 

distribuídas) e considerando, ademais, que "os benefícios obtidos com a vacina superam em muito os 

raros riscos de eventos adversos" (fl. 160).  

3. Inexiste determinação do Ministério da Saúde acerca da realização de teste de reação anafilática às 

vacinas BCG e contra Hepatite B em recém-nascidos. Em verdade, conquanto restritas as contra-

indicações à vacina contra Hepatite B, a orientação do órgão é no sentido de que o esquema deve ser 

descontinuado nos pacientes que tenham apresentado reações graves após a vacinação ou com história de 

alergia à vacina ou algum de seus componentes. Não se extrai dos autos que esse fosse o caso do filho dos 

apelantes, que não trouxeram tal informação, se bem que dificilmente poderiam, dada a tenra idade da 

criança.  

4. O procedimento de vacinação do filho dos apelantes - e seus desdobramentos - observou todas as 

medidas de segurança preconizadas pelo Ministério da Saúde, tanto assim que o menor, tão-logo 

acometido de sintomas como cianose e dificuldade respiratória, foi prontamente socorrido na unidade de 

emergência do nosocômio, sem que tenha sido possível à equipe médica, contudo, evitar a fatalidade. 

Responsabilidade da Administração afastada.  

5. Apelação não provida. 

(0000082-14.2006.4.01.3700 AC 2006.37.00.000082-5 / MA) 

 

 



 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCEFALITE POS VACINAL. 

MORTE DE MENOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  

1. Nega-se provimento a agravo retido interposto contra decisão indeferitória de pedido de produção de 

prova pericial - consistente na realização de perícia médica - porque impraticável a realização de exame 

clínico na paciente, em virtude de sua morte, para determinar e diagnosticar as possíveis causas da doença 

encefalite (CPC, artigo 420, parágrafo único, III).  

2. Não se conhece da apelação na parte em que a apelante argui preliminar de carência do direito de ação 

e de nulidade do processo, por falta de constituição de litisconsórcio passivo necessário, porque está 

preclusa a matéria que já fora apreciada pelo Tribunal no julgamento de agravo interposto contra a 

decisão indeferitória das preliminares.  

3. Está caracterizada a responsabilidade civil da UNIÃO, a ensejar reparação por danos morais e 

materiais, diante da comprovação de que a morte de menor fora ocasionada por doença (encefalite) que 

desenvolveu em virtude ter recebido dose de vacina contra tríplice (DPT), que continha o componente 

'pertussis'. O nexo de causalidade está estabelecido porque o evento danoso morte que fora causado por 

componente de vacina adquirida pelo Estado e fornecida pelo SUS e que fora aplicada em conformidade 

com política pública de saúde destinada a imunizar a população contra doenças infecto-contagiosas. 

Precedente do TRF.  

4. O Estado deve adotar medidas de cautela e de aprimoramento na execução das políticas de saúde 

pública para evitar a exposição de pessoas a riscos e a ocorrência de danos - como ocorreu posteriormente 

com a aquisição de doses da vacina tríplice viral sem o componente 'pertussis'.  

5. Na fixação do valor da indenização por dano moral decorrente de morte considera-se, dentre outros 

fatores, a situação sócio-econômica do requerente; o atendimento das finalidades de desestimular a 

repetição do ato culposo e promover o aprimoramento da ação do Estado, de legar à coletividade exemplo 

expressivo de reação da ordem pública sem reduzi-la a um mínimo inexpressivo e nem eleva-la a cifra 

enriquecedora. Nesse sentido (AC 96.01.15105-2/BA). Indenização que se mantém no valor fixado de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), que não se revela irrisória ou excessiva à vista das circunstâncias e 

conseqüências do caso e de outros precedentes jurisprudenciais no julgamento de casos similares.  

6. No arbitramento do valor da indenização por dano material a jurisprudência do STJ considera que deve 

ser fixada à base de 2/3 do salário mínimo por mês, no período em que a menor teria entre 16 e 25 anos, e 

à base de 1/3 do salário mínimo por mês, até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos.  

7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em percentual compreendido entre 

10% e 20% do valor da condenação, de acordo com o preceito do artigo 20 § 3º do CPC. Nos casos em 

que a condenação se revela exorbitante ou irrisória admite-se o arbitramento com redução ou majoração. 

No caso em exame mantém-se a condenação no percentual de 10% sobre o valor da condenação - por não 

ser exorbitante e nem irrisório.  

8. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação, na parte conhecida, e à remessa oficial para reformar 

a sentença e reduzir o valor da condenação para pagamento de indenização por dano material. 

(0003972-16.2001.4.01.3803AC 2001.38.03.004048-4) 

 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. VACINAÇÃO. ALEGADA 

CONTAMINAÇÃO DO LOTE. COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DA 

DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.  

1. À míngua de demonstração do nexo de causalidade entre a inoculação de vacina, supostamente 

proveniente de lote contaminado, e os males de que padece a autora, não há como acolher o pedido de 

indenização pelos alegados danos morais e materiais suportados.  

2. Hipótese em que o laudo pericial produzido por expert nomeado pelo Juízo não logrou confirmar o 

necessário liame entre o fato tido por danoso e o quadro patológico desencadeado na demandante.  

3. Sentença confirmada.  

4. Apelação desprovida. 

(0010622-54.2002.4.01.3800 AC 2002.38.00.010585-5 / MG) 

 

 

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE 

PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VACINA TRÍPLICE - 

DPT. DESENCADEAMENTO DE SÍNDROME DE WEST. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO 

DA DOENÇA. LEGITIMIDADE DO ESTADO E DA UNIÃO. ASSUNÇÃO DO CUSTEIO. CF, ART. 

196. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.  



 

 

1. Apelações de Autores e Réus contra sentença que acolheu parcialmente o pedido, condenando a União 

e o Estado de Rondônia a promover o custeio de todo o tratamento da doença Síndrome de West que 

acomete o Autor menor, incluindo o transporte, hospedagem, alimentação do mesmo e dos 

acompanhantes, exames e fornecimento de medicamentos e, sendo indicada, intervenção cirúrgica. 

Rejeitou, no entanto, o pedido de indenização por danos, entendendo não estar comprovado que a 

inoculação da vacina DPT é que causou a Síndrome de West.  

2. A prova técnica pericial é suficiente para esclarecer a alegada existência de relação causa/efeito entre a 

inoculação da vacina Tríplice - DPT e o desenvolvimento de doença rara, a Síndrome de West, não sendo, 

assim, necessária e imprescindível ao deslinde da controvérsia a realização da prova testemunhal negada 

pelo Juiz a quo. Não provimento do agravo retido.  

3. Legitimidade do Estado Membro para o custeio do tratamento do menor, ante o disposto no art. 198, § 

1º, da CF, que é claro ao dispor que "o sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes", impondo-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade solidária 

dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo 

passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação e tratamento para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros.  

4. Consoante atestado pelo perito nomeado pelo Juízo (fls. 732-735), não existem métodos, clínico ou 

biológico, que permitam estabelecer a relação entre o DPT e o desenvolvimento da Síndrome de West 

pelo menor, de modo que as alegações dos Autores não são fundadas em qualquer dado concreto aceito 

pela comunidade científica ou médica, mas em ilações baseadas em impressões e suposições dos médicos 

que inicialmente atenderam o menor. Obviamente, isso não é suficiente para condenar os entes estatais no 

pagamento de danos.  

5. Todavia, cabe ao Poder Público assumir o custeio do tratamento do menor, em clínica especializada de 

outro lugar, por ausência de recursos no Estado de origem, mesmo não tendo sido comprovada a relação 

entre a doença e a vacina nele aplicada, tendo em vista o dever de promoção da saúde e de financiamento 

dos tratamentos necessários. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, 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 ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.  

6. Assim, inexistindo, no Estado do menor, clínica especializada no tratamento da Síndrome de West, 

deve ser a ele garantido o custeio do tratamento em clínica especializada do lugar mais próximo, ainda 

mais quando é o próprio Estado que reconhece a ausência de sistema especializado na patologia, no 

território da Unidade federada.  

7. Nega-se provimento ao agravo retido, às apelações e à remessa oficial. 

(0003340-90.2006.4.01.4101 AC 2006.41.01.003341-8) 

 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERAÇÃO DE VACINA SEM 

A APROVAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE. 

MORTE DE MENOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. 1. É cabível indenização 

por danos morais, por morte de filha menor, decorrente de inoculação de vacina tríplice, na qual inserido 

um componente em maior dose do que o indicado (CF, art. 37, § 6o). 2. A jurisprudência do STJ tem 

admitido seja concedida pensão aos pais, a título de danos materiais, em virtude da morte seu filho menor, 

na hipótese de família de baixa renda, a partir da data em que seria legalmente admitido que começasse a 

trabalhar (14 anos). 3. Dá-se parcial provimento à apelação dos Autores e à remessa oficial, e nega-se 

provimento à apelação da União.(0000317-66.1997.4.01.4000 AC 1997.40.00.000317-0 / PI) 

 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO  

(CPC, ART. 236). JULGAMENTO DO FEITO, APÓS A PERÍCIA, SEM REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

CAUSADOSPOR SERVIDOR PÚBLICO. CF/88, ART. 37, § 6º. APLICAÇÃO DE OVERDOSE DE 

VACINA ANTI-RÁBICA EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO SEU 

MANTENEDOR. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CUMULABILIDADE. 1. A intimação 

de procurador autárquico, nas capitais dos Estados, faz-se pela publicação na imprensa oficial, nos termos 

do art. 236 do CPC. 2. Não ocorre nulidade processual, em razão do julgamento do feito, após a 

realização de perícia, e sem designação de audiência de instrução, se, indeferida, sem recurso, a prova 

testemunhal requerida, houve concordância das partes com o laudo, não sendo solicitados esclarecimentos 

que o perito devesse prestar em audiência. 3. A entidade pública mantenedora de unidade hospitalar 

responde, objetivamente, na forma do art. 37, § 6º, da CF/88, por danos causados a terceiros por preposto 

seu, em razão de overdose de vacina anti-rábica ministrada ao paciente, causando-lhe complicações de 



 

 

saúde que o levaram à inatividade, além de sofrimento moral. 4. Exclui-se, entretanto, indenização 

pordespesas médicas não comprovadas, e altera-se o valor da pensão mensal, para adaptá-lo à moeda da 

época do dano, e à modesta situação econômica do autor. 5. Apelação e remessa parcialmente providas. 

(0010701-89.1999.4.01.0000 AC 1999.01.00.013123-0 / RO) 

 

TRF 2 – EMENTAS 

 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO DE VACINA 

CONTRA POLIOMIELITE. CAMPANHA ORGANIZADA PELO GOVERNO FEDERAL. 

APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DANOS GRAVES IRREVERSÍVEIS.MENOR. INDENIZAÇÃO. 

PENSÃO MENSAL. RECURSOS E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS 1. Autor vacinado em 

16/10/99, apresentou deterioração do sistema nervoso central, com três anos de idade, tendo sido 

acometido por encefalomielite disseminada aguda, lesão grave, de efeitos permanentes. 2. Caracterizada a 

responsabilidade objetiva do Estado e do Município, com demonstração de nexo causal. 3. Dano moral 

fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 4. Recursos e remessa parcialmente providos para redução do 

dano moral. 

(0003613-25.2001.4.02.5101 (TRF2 2001.51.01.003613-3) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CONCESSÃO PARCIAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. CPC/1973. SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ. TRATAMENTO MÉDICO. 

UNIÃO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CUSTEIO PELOS ENTES PÚBLICOS. 

POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada negou à menor impúbere, 4 anos, portadora da Síndrome de 

Guillain-Barré, o agendamento imediato de consulta com neuropediatra, sessões de fisioterapia, e todo o 

medicamento necessário, com transporte para o tratamento médico, fisioterapêutico, escola, e "pagamento 

de dois salários mínimos e meio mensais vigente no país enquanto durar o tratamento", a título de 

alimentos" em virtude do afastamento da genitora de suas atividades laborativas por conta do tratamento e 

a consequente necessidade da dependência diária da genitora", à falta de comprovação do nexo causal 

entre a patologia e a dose da vacina tetravalente por ela recebida, e a inexistência de risco a justificar o 

pedido de preferência em detrimento de outros pacientes que aguardam na fila de espera. 2. A 

documentação que instrui o agravo comprova a enfermidade e a necessidade de consulta neuropediátrica 

e tratamento fisioterápico, já tendo sido solicitados os exames por médico do Hospital Infantil Francisco 

de Assis, conveniado ao Município réu, em 7/8/2015, para a abertura de processo para aquisição de 

medicamentos especializados, enquanto a "Resposta de Eventos Adversos" da Secretaria Municipal de 

Saúde de Cachoeiro de Itapemirim afirma não ser possível estabelecer relação causal entre a patologia e a 

vacina supostamente estragada recebida pela agravante, admitindo, porém, que em situações escassas 

algumas vacinas de vírus vivo atenuados ou mortos, como a tetravalente, podem anteceder a Síndrome de 

Guillain-Barré. 3. De qualquer sorte, o periculum in mora é evidente, com prejuízos à saúde da agravante, 

que apresenta dificuldades para andar sozinha, conforme laudo do Hospital Infantil Francisco de Assis, 

devendo a União e o Município, solidariamente, fornecer à paciente imediato tratamento neurológico e 

fisioterápico, além dos medicamentos necessários ao tratamento da patologia. 4. Prevalece na 

jurisprudência que "deve o Poder Judiciário garantir o direito à saúde por meio do fornecimento de 

medicamento ou tratamento indispensável para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida 

do paciente da rede pública de saúde" e, bem assim, ser "inaplicável um debate sobre o mínimo 

existencial e a reserva do possível se a lei prevê o direito reclamado". 5. É evidente a perda superveniente 

do interesse de agir da União, porque os aclaratórios foram 1 opostos contra decisão provisória da 

Relatora, substituída pelo acórdão que, em julgamento definitivo esclarece, de todo modo, que a 

responsabilidade solidária dos entes públicos, assentada pelo STF, no RE 855178 RG/SE, impõe maior 

alcance da decisão antecipatória, visto que a ação foi proposta contra a União e o Município de Cachoeiro 

de Itapemirim, e não ter sido demonstrada a possibilidade de o Secretário Municipal de Saúde do 

Cachoeiro de Itapemirim atendê-la em todos os seus termos. 6. Agravo de instrumento da autora 

parcialmente provido. Embargos de declaração da União, contra a decisão que concedeu o efeito 

suspensivo, prejudicados. 

0012808-20.2015.4.02.0000 (TRF2 2015.00.00.012808-4) 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VACINAÇÃO. ÓBITO. NECROPSIA NÃO 

AUTORIZADA. PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. MERA 

PRESUNÇÃO.INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A presente ação objetiva a condenação da União Federal 

em indenização por danos materiais e morais, em razão do falecimento de menor, em decorrência de 

vacinação obrigatória (DPT tríplice e antipoliomielite). 2. A questão a ser enfrentada diz respeito à 



 

 

verificação da existência nexo de causalidade entre o evento falecimento do menor e a conduta da ré 

(vacinação), situação apta a gerar a responsabilidade civil da União no evento apontado. 3. Da análise das 

provas carreadas, verifica-se que o nexo causal entre a vacinação do menor e a sequência de eventos que 

vieram a causar o óbito, não restou comprovado. 4. Hipótese de contaminação da vacina não restou 

demonstrada, por depender de estudo do lote, cujo número sequer consta do processo. Como a perita 

ressalvou, tal hipótese parece improvável, já que outras onze crianças receberam a vacina do mesmo lote 

sem haver relato de efeito adverso ou evolução para um quadro mais grave. 5. A necropsia não realizada 

por não ter sido autorizada pela família, seria o procedimento apto a dar um diagnostico preciso do que 

efetivamente causou a morte do menor. 6. Nexo causal não comprovado. Impossibilidade de se condenar 

a União por responsabilidade com base, apenas, em mera presunção. 7. Remessa necessária e recurso de 

apelação providos, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez 

não comprovada a responsabilidade civil da União. a c ó r d ã o Vistos e relatados estes autos, em que são 

partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 

2ª Região, por unanimidade, dar provimento à remessa e ao recurso de apelação, nos termos do voto da 

Relatora. 

0002095-05.1998.4.02.5101 (TRF2 1998.51.01.002095-1) 

 

 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. EX-SOLDADO ISENTO DO SERVIÇO MILITAR. 

INCORPORAÇÃO ANULADA. REFORMA NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PORTADOR 

DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ECLOSÃO DURANTE O SERVIÇO MILITAR. 

DESNECESSIDADE DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUXÍLIO-

INVALIDEZ. DESCABIMENTO. I - Rejeitada a preliminar de prescrição, eis que o ajuizamento da 

demanda deu-se dentro do lustro prescricional previsto no art. 9o do Decreto 20.910/32, incidindo, na 

hipótese, o enunciado da Súmula 383 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. II - Tendo em vista a 

afirmativa do Assistente Técnico da União de que fora o ex-Soldado julgado "apto para o serviço militar" 

em duas inspeções de saúde realizadas no início de sua incorporação às fileiras do Exército; e, 

considerando-se que o Perito Judicial atestou que, até prova em contrário, a doença incapacitante foi 

desencadeada pela vacina antitífica aplicada no militar enquanto prestava o serviço militar; é de se inferir 

que não há como se enquadrar a situação do ex-Soldado na hipótese de anulação da incorporação, pela 

ocorrência de irregularidade no recrutamento, na forma dos arts. 138 e 139 do Decreto 57.654/66, como 

entendeu a Administração Militar. III - Ademais, cumpre ressaltar, que o militar da ativa, portador de 

ESPONDILITE ANQUILOSANTE, como é o caso, será reformado ex officio, com qualquer tempo de 

serviço, sendo, inclusive, desnecessária a relação de causa e efeito da enfermidade com o serviço militar, 

a teor do disposto nos arts. 106, II; 108, V; e 109 da Lei nº 6.880/80. IV - Outrossim, em sendo 

constatado pelos laudos periciais que o ex-militar está com limitação em grau máximo dos movimentos 

da coluna cervical, e, portanto, com capacidade para exercer tão somente atividade intelectual, eis que 

impedido de executar função que exija esforço físico, há que se considerar, diante de sua modesta 

formação acadêmica, que se encontra o ex-Soldado impossibilitado para exercer atividade laborativa e, 

em conseqüência, deve fazer jus à reforma com a remuneração calculada com base no soldo de 3o 

Sargento, consoante o permissivo do art. 110, §§ 1o e 2o, c), da mesma Lei 6.880/80. Sinale-se que tal 

entendimento não viola os arts 131 e 436 do Código de Processo Civil, vez que expressamente baseado 

no exame dos laudos periciais à luz de toda a documentação constante dos autos. V - Mostra-se indevida, 

contudo, a concessão do Auxílio-Invalidez, porquanto não foi reconhecida, nos laudos periciais, a 

necessidade de internação ou de assistência ou cuidado permanente de enfermagem, como exigido na Lei 

nº 5.787/72; sendo certo que tais requisitos foram mantidos pela Lei 8.237/91, para o deferimento do 

Adicional de Invalidez, que substituiu aquele benefício. VI - Apelação desprovida. Remessa necessária 

parcialmente provida. Sentença reformada em parte. 

0015063-72.1995.4.02.5101 (TRF2 1995.51.01.015063-8) 

 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REPARAÇÃO DE DANOS. I-) AFASTADA, 

PEREMPTORIAMENTE, PELO LAUDO PERICIAL A POSSIBILIDADE DE A APLICAÇÃO DA 

VACINA ANTI-TETÂNICA TER DEFLAGADO A DOENÇA RENAL, DE QUE PADECE O 

AUTOR, NÃO HÁ PORTANTO, COMO SE LHE DEFERIR A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. II-) 

APELAÇÃO IMPROVIDA. 

0004679-27.1995.4.02.0000 (TRF2 9502046790) 

 

 

TRF 3 – EMENTAS 

 



 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUTORA 

ALEGA QUE CONTRAIU MENINGITE EM RAZÃO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE 

AMARELA, COM VACINA ORIUNDA DE LOTE CONTAMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA UNIÃO, DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NA 

ESPÉCIE. NEXO CAUSAL NÃO CARACTERIZADO ENTRE A ATIVIDADE CUMPRIDA PELAS 

RÉS E A MOLÉSTIA QUE ATINGIU A AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA REFORMADA. 

PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DAS RÉS E DA REMESSA OFICIAL. 1. Trata-se de ação de 

indenização proposta em 2001 por menor impúbere representada por sua genitora, em face da UNIÃO 

FEDERAL, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS com vistas ao pagamento de danos morais no valor correspondente a 300 (trezentos) salários 

mínimos vigentes à época dos fatos, equivalente a R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais), 

acrescidos de juros e correção monetária, devidos pelo fato de haver contraído meningite bacteriana em 

razão de, em 22/2/2000, ter recebido vacina contra febre amarela oriunda de lote contaminado. 2. O ECA 

assegura às crianças o direito publico subjetivo à vacinação nos casos recomendados pelas autoridades 

sanitárias (art. 14, parágrafo único da Lei n° 8.069/90), e a vacinação é ato de Estado; desse modo, ainda 

que a vacina seja aplicada em Posto de Saúde Municipal, na espécie o seu fornecimento envolveu outros 

entes federativos, de modo que não há como afastar a legitimidade passiva conjunta quando o vacinado 

busca indenização por dano sofrido tendo como causa o ato de vacinação. 3. Autora diagnosticada com 

meningite viral em período posterior ao recebimento de vacina contra a febre amarela; contudo, não 

restou comprovado o nexo etiológico entre a vacina contra febre amarela e a aquisição da meninginte. 

Estudos epidemiológicos realizados por especialistas (UNICAMP, CVE, Ministério da Saúde) não 

puderam concluir qual foi o agente etiológico responsável pelos casos de meningite, uma vez que todos os 

exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Estado da Saúde resultaram 

negativos. O lote nº 995FB029Z, que supostamente teria contaminado a autora, foi submetido à reanálise 

pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)/Fundação Oswaldo Cruz/Ministério 

da Saúde, sendo que em todos os testes a conclusão mostrou que o lote achava-se sem contaminação. 

Prova testemunhal inconcludente quanto a origem de fato da meningite da autora, situação derivada 

também de exames a que a requerente se submeteu. 4. Preliminar rejeitada, mas a sentença é reformada 

com inversão de sucumbência e aplicação do art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

(0009581-62.2005.4.03.6105) 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. POSSIBILIDADE DE 

AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA 

CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO EFETIVO, PELA VÍTIMA, DAS LESÕES E SUA 

EXTENSÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA. 1-Trata-se de ação de rito ordinário que 

objetiva a condenação da União, do Estado de São Paulo e do Município de Nova Odessa ao pagamento 

de indenização, decorrente de danos material e moral, sofridos em decorrência de complicações de saúde 

advindas da aplicação da vacina de febre amarela. 2-Embora as sentenças proferidas sem resolução de 

mérito com fundamento no artigo 267, inciso VI do CPC façam coisa julgada formal, pode o autor 

repropor ação similar, sendo certo que deverá corrigir os vícios que levaram à extinção do processo 

anterior. 3- Tratando-se de ação indenizatória em face da Fazenda Pública, conforme entendimento 

firmado pelo STJ, o termo inicial para contagem da prescrição não é a data do fato, mas aquela em que a 

vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade. 4- A incidência da 

prescrição deverá ser examinada após ser oportunizado à parte autora a realização de prova, conforme 

protestado na inicial, a fim de que se verifique a extensão da sequela e o nexo de causalidade, apurando-

se a data em que efetivamente o autor teve ciência da lesão que resultou na sua incapacidade física. 5- 

Apelação provida. 

(0001635-51.2010.4.03.6109) 

 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. VACINA ANTI-SARAMPO. DOENÇA. MORTE. 

INCAPAZ. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 82, I, III, 83, I, II, 246-CPC. FALTA DE 

INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERESSE DE INCAPAZ. INTIMAÇÃO 

DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REQUERIMENTO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

PÚBLICO. DISPONIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PRETENDIDO. NULIDADE 

AFASTADA. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. 

INDENIZAÇÃO. ART. 5º, X, CF. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES (SÚM. 37-STJ). 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, CF. FATORES 



 

 

DETERMINANTES : DANO, AÇÃO, NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES 

DE RESPONSABILIDADE : FORÇA MAIOR, CULPA DA VÍTIMA E CULPA DE TERCEIROS. 

DANO CAUSADO POR AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONCEITO. PRINCÍPIO DOS ÔNUS E 

ENCARGOS SOCIAIS. DANO. DEBILITAÇÃO FÍSICA DO INCAPAZ COMPROVADA. 

INEGÁVEL DOR E SOFRIMENTO DO MENOR E DOS PAIS. MORTE. FATO SUPERVENIENTE. 

ART. 462-CPC. SUCESSÃO DOS PAIS. AÇÃO DO AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. 

CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA : MIELOPATIA POR CAUSA 

IMUNOLÓGICA RELACIONADA À VACINA ANTI-SARAMPO. POTENCIALIDADE DANOSA 

DA VACINA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. CIRCUNSTÂNCIAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. LEI Nº 8.080/1990. COORDENAÇÃO DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE (SUS). UNIÃO. ART. 198, I, CF. DESCENTRALIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO. 

REDE HIERARQUIZADA. VALOR A INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DE 

EXPRESSÕES GENÉRICAS. EXCLUSÃO DE GASTOS COM SEPULTURA E MAUSOLÉU. 

PENSÃO MENSAL. PREJUDICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. MATÉRIA DA 

EXECUÇÃO. DANO MORAL. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 54/STJ. PROIBIÇÃO DA 

REFORMATIO IN PEJUS. 1. Solicitada na inicial e efetivamente realizada a intimação do órgão 

ministerial, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à parte pela falta de intervenção da Procuradoria 

da República. 2. Autor originário falecido e sucedido nos autos pelos seus pais. Declaração de nulidade 

pela falta de manifestação do Ministério Público Federal que apenas exacerbaria a demora na prestação 

jurisdicional. Precedentes do STJ. 3. O interesse público caracteriza-se pela sua indisponibilidade e 

submissão a um regime de ordem pública. 4. Bem material diretamente perseguido na ação é a 

indenização por danos morais e materiais. Interesses disponíveis, portanto. 5. Preliminar de nulidade 

afastada. 6. Cabimento da reparação do dano moral reconhecida pela Constituição Federal(art. 5º, X). 7. É 

possível a cumulação de indenizações por perdas morais e patrimoniais (Súmula 37/STJ). 8. Se um agente 

de pessoa jurídica de direito público, na prestação de um serviço público, causar dano a alguém, sem 

concorrência de qualquer causa excludente da responsabilização estatal - culpa da vítima, culpa de 

terceiros ou força maior -, responderá o Estado pelo prejuízo. E isto, independentemente da existência de 

dolo ou culpa, pois, a presença do elemento subjetivo traz como única conseqüência assegurar ao Estado 

o direito de regresso contra o servidor, não sendo condição para a indenização da vítima. Art. 37, § 6º, 

CF. 9. São fatores determinantes para a responsabilização objetiva do Estado o resultado lesivo (dano), o 

impulso do agente (ação) e o nexo causal, além da ausência das causas excludentes de responsabilidade : 

força maior, culpa da vítima e culpa de terceiros. 10. Dano causado pelos agentes da Administração é o 

dano decorrente da atividade estatal, da atividade administrativa, não da omissão do Estado, nem de 

eventos naturais ou atribuíveis a terceiros, estranhos ao serviço público. RE 179.147-1. 11. A 

fundamentar a teoria da responsabilidade objetiva do Estado está o princípio dos ônus e encargos sociais, 

segundo o qual "...assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, 

também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos...." (Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, in "Direito Administrativo", Ed. Atlas, 14ª ed., 2002, pág. 527). 12. A doutrina da 

responsabilidade objetiva à indenização por dano moral é aplicável à indenização por dano moral, 

conforme precedentes do STF (RE 140.270-9/MG, RE 109.615/RJ, RE 238.453-6). 13. A ação foi 

exaustivamente instruída com prova da debilitação da saúde do menor desde a vacinação até a sua morte. 

14. Inegável a existência de dano de ordem moral ao menor e aos pais. 15. Falecido o autor originário no 

curso do processo, é mera irregularidade formal ter sido apenas o pai admitido em substituição ao filho, 

uma vez que pai e mãe efetivamente integraram os autos. 16. Morte do menor tida como fato 

superveniente à propositura da ação e levado em conta no julgamento, com fundamento no art. 462-CPC. 

17. Demonstrado que a vacina anti sarampo é potencialmente capaz de causar o mal de que sofreu o 

menor, sendo que a raridade do evento não exclui a possibilidade de ter ocorrido. 18. Responsabilidade do 

Estado, do tipo objetiva, decorrente do exercício do controle epidemiológico do sarampo pelo Ministério 

da Saúde, independente da existência de culpa ou dolo do agente do serviço. 19. Falta de comprovação 

pelo Estado da existência de qualquer das circunstâncias de exclusão de responsabilidade. Insuficiente 

para a exclusão de responsabilidade a alegação de que não houve outras vítimas, em milhares de crianças 

vacinadas, à vista da já mencionada raridade do evento. 20. Em que pese tenham as três esferas de 

governo atribuições no controle de epidemias, nos termos da Lei nº  8.080/1990, é da União a 

coordenação do Sistema Único de Saúde (SUS), a quem cabe promover a indenização, em face do 

princípio dos ônus e encargos sociais. 21. Entendimento que não ofende o art. 198, I, CF, pois a 

responsabilidade pela indenização cabe ao ente situado no alto da rede hierarquizada que faz das ações e 

serviços públicos de saúde, em que pese a descentralização de atribuições, um sistema único, como quer a 

Lei Maior. 22. Danos materiais a ressarcir serão os valores efetivamente despendidos, com o tratamento 



 

 

médico e hospitalar, incluídas as despesas de transporte, hospedagem e medicamentos, assim como 

aquelas realizadas por ocasião do funeral, desde que já não tenham sido suportadas pelo Poder Público e 

fiquem comprovadas por documentação própria, em liquidação por artigos. 23. Exclusão da sentença das 

expressões genéricas relativas às despesas com o "luto da família" e "outras relacionadas com o evento", 

pois, apenas acarretariam maior demora na execução do julgado, uma vez que todos os gastos possíveis já 

estão abarcados nos itens mencionados no parágrafo anterior. 24. Exclusão dos gastos com sepultura e 

mausoléu, por se tratar de bem de titularidade dos pais. 25. Exclusão da determinação de aplicação dos 

critérios do Provimento nº  24/1997-COGE, pois a questão dos índices aplicáveis à atualização monetária 

não constou do pedido e deverá ser tratada na ocasião da execução. 26. Prejudicado o pedido de pensão 

mensal de 5 (cinco) salários-mínimos para custeio do tratamento futuro a que deveria se submeter o 

menor. 27. Consideradas a jurisprudência do E. STJ e as circunstâncias do caso, notadamente o fato de 

não estar a responsabilidade pelo ressarcimento embasada na prática de qualquer ato ilícito, reduzido o 

valor da indenização pelos danos morais da criança e de sua família para R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), equivalentes a aproximadamente 1.428 (um mil, quatrocentos e vinte e oito) salários mínimos, na 

data do julgamento. 28. Juros moratórios mantidos no montante de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

trânsito em julgado, por aplicação do art. 406 do Código Civil vigente (Lei nº  10.406/2002), c.c. art. 161, 

§ 1º, CTN e art. 192, § 3º, CF, a despeito do teor da Súmula nº  54/STJ, em face da proibição da 

reformatio in pejus. 

(0001157-36.1997.4.03.6000) 

 

 

TRF4 – EMENTAS 

 

ADMINISTRATIVO. VACINA CONTRA POLIOMIELITE - REAÇÕES ADVERSAS. IRMÃOS 

GÊMEOS DE UM ANO. UNIÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INDENIZAÇÕES - DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PENSÃO VITALÍCIA. 

1. Os pressupostos ensejadores da responsabilidade objetiva da União são o ato ou fato da administração, 

o dano e o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular. 

2. A União é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que a pretensão da parte autora 

está fundada no direito fundamental à saúde e a promoção da saúde pública, especialmente no que tange à 

definição e coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, responsabilidade que é da 

União. 

3. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente 

público o dever de indenizar o particular, mediante compensação pecuniária compatível com o prejuízo. 

4. Hipótese em que irmãos gêmeos de um ano de idade foram acometidos por poliomielite após receber 

vacina para evitar a doença. 

5. Indenização por danos morais mantida em R$ 400.000,00 para cada criança e para a mãe, em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à ofensa, bem como em razão da 

dupla função de compensar o dano sofrido e punir o ofensor. 

6. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos a cada um dos autores 

crianças, tendo em vista as condições físicas em que se apresentam, mormente pelo uso de cadeira de 

rodas e membros inferiores atrofiados. Reduzido seu valor para R$ 100.000,00 para cada um dos autores. 

7. Pensão vitalícia fixada para a manutenção da família. Para a autora mãe pela impossibilitada de 

trabalhar para se dedicar exclusivamente aos cuidados dos filhos e, para estes, pela dependência que 

sempre necessitarão de outros para viverem. 

(5002825-79.2012.404.7106) 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VACINA DUPLA VIRAL. REAÇÃO 

ADVERSA. DOENÇA NEUROLÓGICA. QUADRO VIRAL PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE 

NEXO CAUSAL. 

1. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar 

configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 927, § único do 

CC/2002 e art. 37, §6º da CF/88). 

2. Não restou comprovado que a doença desenvolvida esteja exclusivamente associada ao evento da 

vacina "dupla viral". O autor, anteriormente à vacinação, já apresentava quadro viral recorrente, sendo 

tratado desde março/2008, fator que pode ter contribuído para a instalação da doença. 

3. Inexistência do dever de indenizar ante a ausência do nexo causal. 

(5046875-86.2013.404.7000) 

 

 



 

 

PROCESSUAL CIVIL. VACINA CONTRA HPV. DOENÇA DECORRENTE DA APLICAÇÃO. 

UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. 

1. No caso dos autos, em que pese a gravidade dos fatos e o delicado estado de saúde da autora, não há 

"prova inequívoca" que estabeleça nexo de causalidade entre a moléstia descrita na peça inicial e a 

aplicação da vacina. 

2. Não é cabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela com base em "grande probabilidade", 

como alega a agravante, isso, pois, ausentes os requisitos necessários para tanto. 

(5048703-97.2015.404.0000) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLÍTICA DE SAÚDE 

DE IMUNIZAÇÃO. REAÇÃO ADVERSA À VACINA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. TERMO INICIAL. 

1. Embora a vacinação se imponha como medida de saúde pública para promover o bem da coletividade, 

erradicando doenças graves e que causam a mortalidade infantil, o Estado-Administração não pode se 

furtar a oferecer amparo àqueles que, por exceção, vieram a desenvolver efeitos colaterais da vacina 

ministrada. Aliás, especialmente porque a vacinação representa tão grande benefício à coletividade (não-

acometimento por doenças sérias e fatais, bem como redução de despesas médias e hospitalares 

decorrentes da erradicação de doenças), justificando completamente a adoção desse tipo de plano de 

saúde pública de imunização, é que o Estado deve àqueles que, excepcionalmente, desenvolveram reações 

adversas graves à vacina, todo o apoio possível para atenuar-lhes o sofrimento. 

2. No caso dos autos está demonstrado o dano e o nexo causal entre ele e a ação da Administração, pois é 

inequívoco que a moléstia que acometeu o autor é decorrente de reação pós-vacinal, vacina esta realizada 

no âmbito da política nacional de imunização. Verificada a ocorrência de dano material e moral, o 

ofendido faz jus à reparação. 

3. Valor fixado a título de danos morais em 300 (trezentos salários mínimos), e pensão mensal vitalícia 

devida ao autor fixada em 02 (dois) salários mínimos. 

4. Pensão mensal vitalícia devida a partir da data do ajuizamento da ação. 

(5001533-25.2013.404.7203) 

 

 

ADMINISTRATIVO. VACINA CONTRA H1N1 - REAÇÕES ADVERSAS. UNIÃO - 

LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. 

1. Os pressupostos ensejadores da responsabilidade objetiva da União são o ato ou fato da administração, 

o dano e o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular. 

2. A União é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que a pretensão da parte autora 

está fundada no direito fundamental à saúde e a promoção da saúde pública, especialmente no que tange à 

definição e coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, responsabilidade que é da 

União. 

3. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente 

público o dever de indenizar o particular, mediante compensação pecuniária compatível com o prejuízo. 

4. Indenização por danos morais mantida em R$ 50.000,00, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade à ofensa, bem como em razão da dupla função de compensar o dano 

sofrido e punir o ofensor. 

(5012503-14.2013.404.7000) 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VACINA DA 

FEBRA AMARELA. RESPONSABILIDADE CIVIL. necessidade de nova prova pericial. 

Providos os agravos retidos para que seja reaberta a instrução probatória, realizando-se nova pericia a fim 

de que sejam esclarecidas as questões trazidas pela parte autora. 

 (5008829-66.2011.404.7107) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VACINA. EFEITO. ESTADO VEGETATIVO. 

A responsabilidade civil do Estado será sempre objetiva, independentemente se o fato ilícito é omissivo 

ou comissivo. 

É incontroverso nos autos que o estado vegetativo do menino Cristian é decorrente da aplicação da vacina 

contra a HEPATITE B, ministrada pelo Posto de Saúde Natal do Município de Canoas/RS. 

Também é incontroverso que o Hospital de Santa Casa de Porto Alegre realizou os tratamentos 

adequados, dentro da medicida conhecida e a disposição da instituição ré, para com o paciente Cristianº  

O dano moral é evidente e dispensa maiores esclarecimentos. 



 

 

(5011497-87.2014.404.7112) 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO - PRESSUPOSTOS (ATO 

ESTATAL, DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA) NÃO DEMONSTRADOS. REAÇÃO DE 

VACINA ENTRGUE PELO SUS - NÃO COMPROVADA. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE 

- NÃO DEMOSNTRADO. INDENIZAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE. 

1. A responsabilidade subjetiva estatal advinda de ato médico depende de comprovação de ato estatal, 

dano, nexo de causalidade e culpa do agente. 

2. Não demonstrado o nexo entre a vacina entregue pelo SUS e a paralisia cerebral que acometeu a 

autora, inexiste responsabilidade da União em indenizar a parte autora. 

3. Comprovado que o procedimento médico adotado foi o adequado para a situação que lhe foi 

apresentada, inexiste o nexo de causalidade e a culpa do agente, descabendo falar em indenização por 

danos morais. 

(5001241-09.2010.404.7118) 

 

ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VACINAÇÃO CONTRA O 

VÍRUS INFLUENZA H1N1. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DA 

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. PRESENÇA DE SEQUELAS. NEXO CAUSAL ENTRE 

CONDUTA E DANO. PREVISIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. NÃO 

RECEBIMENTO JUNTO AO SUS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. INDENIZAÇÃO. 

1. O parecer do Parquet no autuado, da lavra do ilustre Procurador Regional da República FLÁVIO 

AUGUSTO DE ANDRADE STRAPASON, literaliza - 

"(...) 

II - Do provimento do recurso. 

Superada a matéria relacionada à legitimidade dos entes para composição do polo passivo da demanda, a 

despeito da qual não foi manejado recurso pelos réus, devolve-se à apreciação deste Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região a matéria relativa ao preenchimento dos requisitos entendidos como 

necessários para responsabilização dos réus e possibilidade de indenização por danos morais. 

Conforme demonstrado nos autos, a parte autora submeteu-se a uma dose de vacinação contra o vírus 

influenza H1N1 no Município de Araranguá/SC em 14 de abril de 2010. Em 12 de maio de 2010 

apresentou febre alta, fraqueza e perda da força muscular, restando internado no Hospital Regional de 

Araranguá/SC em 19 de maio de 2010 (evento 1, OUT4, p.5), com evolução dos sintomas para paralisia 

total e insuficiência respiratória, permanecendo internado até 28 de maio de 2010 (evento 1, OUT5). 

Após o diagnóstico de desenvolvimento da Síndrome de Guillain-Barré, pleiteou o autor a sua 

transferência para o Hospital Celso Ramos no qual seria possível a realização do tratamento adequado 

(plasmaferese), porém, sem êxito em razão da falta de vagas (evento 1, OUT4, p. 5). 

Duas são as questões que merecem análise. A primeira refere-se ao nexo causal entre a vacinação o 

desenvolvimento da doença; a segunda refere-se à ausência de recebimento do tratamento adequado para 

a melhora dos sintomas da doença. 

a) Do nexo de causalidade entre a vacinação (fato) e a Síndrome de Guillan-Barré (dano) 

No presente caso, o nexo causal entre a aplicação da vacina e o evento danoso parece certo. Embora o 

perito judicial tenha afirmado que não há como dizer, categoricamente, que a doença do autor tenha 

decorrido da aplicação da vacina ("não como afirmar isto com certeza absoluta"), ressaltou, entretanto, 

que há uma grande probabilidade de que isso tenha ocorrido, mesmo porque o início dos sintomas 

começaram logo após a vacinação para a gripe H1N1 ("quando ocorre a relação temporal da vacinação 

com o desenvolvimento da Síndrome, esta passa a ser a principal suspeita"). 

O autor recebeu a dose da vacina contra o vírus influenza na rede pública de saúde, esta situação é 

inconteste. Menos de um mês depois o autor foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 

que consiste na maior causa de paralisia flácida generalizada no mundo, conforme Portaria nº 497/2009 

do Ministério da Saúde - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de Guillain-Barré. 

Extrai-se do mesmo documento que Aproximadamente 60% a 70% dos pacientes com SGB apresenta 

alguma doença aguda precedente (1 a 3 semanas antes), sendo a infecção por Campilobacter jejuni a mais 

freqüente (32%), seguida por citomegalovirus (13%), virus Epstein Barr (10%) e outras infecções virais, 

tais como hepatite por vírus tipo A, B e C, influenza e HIV. Outros fatores precipitantes de menor 

importância são cirurgia, imunização e gravidez. 

Nesse sentido, em que pese a pouca incidência da doença em casos tais como dos autos, ao contrário do 

alegado pelo réus, e na linha do entendimento do perito judicial, é perfeitamente possível que o 

desenvolvimento da síndrome pelo autor tenha como agente causador a vacina recebida. 

Saliente-se que não há prova em sentido contrário nos autos, isto é, nada que possa afastar a presunção de 

que a doença se desenvolveu em razão da aplicação da vacina. 



 

 

Ainda que pouco provável este efeito colateral à vacina, responde o Estado pela sua eventual ocorrência, 

muito embora no desenvolvimento de atividade lícita, mas que não deixa de ser perigosa, assumindo 

assim o risco inerente à atividade e respondendo objetivamente pelos eventos danosos dela decorrentes, 

conforme se demonstrará no tópico relativo ao dever de indenizar. 

Gize-se ainda que o caso em tela não foi o único em que apurada a causa da Síndrome de Guillain-Barré 

como a vacinação contra o vírus influenza, já tendo decidido este E. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região em demanda da mesma natureza pela responsabilização do Estado, configurado o nexo causal. 

Importante destacar de tal julgado2, por oportuno: 

Ressalto que a imunização contra o vírus influenza pode desencadear o surgimento da Síndrome de 

Guillain-Barré, como referido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da vacina. 

Realizada a prova pericial (PET111, PET164 e PET186, evento 2), foi comprovado que: 

- a Síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por quadro de polirradiculoneuropatia ascendente, 

usualmente pós-infecciosa, com comprometimento motor (fraqueza) ascendente, algum 

comprometimento sensitivo e perda dos reflexos miotáticos; 

- são causas da Síndrome de Guillain-Barré condições capazes de ativar o sistema imune contra a bainha 

de mielina por mimetismo antigênico, tais como pós-infecciosa, da seroconversão ou outras (como a pós-

vacinal); 

- a vacina contra a influenza pode desencadear a Síndrome de Guillain-Barré; 

- diversas vacinas podem causar complicações neurológicas em uma minoria de pacientes e a vacina 

contra a influenza não é uma exceção; 

- com base nos autos o autor não apresentava desordem neurológica prévia ao estabelecimento da 

Síndrome de Guillain-Barré; 

-não há menção nos autos a teste de alergia a vacina, talvez por este procedimento não ser realizado; 

- vacinação: 02 de maio de 2006, reações da Síndrome de Guillain-Barré: 03 de junho de 2006, 

diagnóstico da Síndrome de Guillain-Barré: 16 de maio de 2006; 

- a causa mais provável para a Síndrome de Guillain-Barré apresentada pelo autor é a pós-vacinal; 

- o quadro clínico apresentado foi grave; 

- fatores imunogenáticos parecem ser fundamentais para o desenvolvimento da Síndrome de Guillain-

Barré (SGB), uma vez que se trata de condição auto-imune por mimetismo antigênico, com gatilho 

(desencadeante) ambiental. Na fase atual da prática médica, tal predisposição não é passível de 

averiguação prévia através de exames complementares; 

- a relação de nexo causal é de evidência temporal, uma vez que o quadro clínico iniciou em um intervalo 

de tempo após a vacina o qual foi semelhante àqueles evidenciados por ocasião de casos semelhantes na 

literatura e àqueles evidenciados em casos pós-infecciosos; 

- não existe na história clínica do autor menção a nenhum outro possível agente causal, salvo a vacina dT 

(difteria/tétano), conforme consta no cartão de vacinação (Butantã 0602009), aplicada na mesma época; 

- a associação temporal é a inferência putativa do nexo causal. Grifei Por isso não se diga que está 

configurado o caso fortuito. Quando o Ministério da Saúde planeja a vacinação em massa assume, com 

absoluta previsibilidade, que lesará alguns vacinados. Ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de 

vacinação chama a si a responsabilidade pelos danos emergentes das previsíveis reações adversas, ainda 

que em ínfima parcela dos vacinados. 

Sendo assim, como bem comprovou a prova técnica produzida durante a instrução, inexiste qualquer 

causa que exclua o nexo de causalidade, pois foi demonstrado que a aplicação da vacina contra a 

influenza desencadeou o desenvolvimento da Síndrome de Guillain-Barré, em caso de reação pós-vacinal. 

A vacina foi estimulada em decorrência de política nacional de imunização, de modo que a União deve 

ressarcir os danos suportados pelo autor. 

No caso em apreço é possível alcançar a mesma conclusão. 

Embora a vacinação se imponha como medida de saúde pública para promover o bem da coletividade, o 

Estado não se pode furtar de oferecer amparo àqueles que, por exceção, vieram a desenvolver os efeitos 

colaterais da vacina ministrada. 

Conclui-se, então, pelo nexo causal entre o fato (vacinação) e o dano (doença adquirida). 

A partir de tal afirmação, passa-se a considerar também a ausência de prestação de tratamento adequado 

ao autor após o diagnóstico da doença. 

b) Da negativa de prestação de tratamento adequado 

Constam dos documentos colacionados pelo autor (evento 1, OUT4 e OUT5) que apesar do 

encaminhamento via emergência nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2010, não foi possível a transferência do 

autor ao Hospital Celso Ramos pois "não havia vagas para transferência por reformas no hospital". 

Isso por que a unidade hospitalar em que internado (Hospital Regional de Araranguá) não dispunha do 

procedimento plasmaferese ou imunoglobulina, apta a conter a evolução da doença e evitar parada 

cardiorespiratória. 



 

 

Do laudo pericial (evento 43, LAUDPERÍ1): 

O tratamento médico recebido pela parte autora no Hospital Regional de Araranguá/SC, após a vacinação 

em 14/04/2010, contribuiu para a melhora ou piora da síndrome acima descrita? 

Não encontrei no processo, referencia que o paciente tenha realizado plasmaferese ou imunoglobulina, 

que são os tratamentos específicos. O paciente recebeu tratamento de suporte clínico. 

De acordo com o citado Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de Guillain-Barré, a 

imunoglobulina humana intravenosa tem sido o tratamento de escolha na maioria dos países, sendo sua 

eficácia a curto e longo prazo similar a da plasmaferese, evitando complicações inerentes à segunda 

modalidade (hipotensão, necessidade de cateter venoso, trombofilia). 

Quanto à plasmaferese (processo de remoção de elementos do plasma sanguíneo para remoção de 

anticorpos e complexos autoimunes) refere que "quatro ensaios clínicos randomizados e comparados com 

tratamento de suporte demonstraram benefícios inequívocos da plasmaferese em pacientes com SGB 

(moderada a grave -graus 3 a 6) particularmente se realizada dentro de 7 dias após o início dos sintomas. 

A recuperação da capacidade de deambular com ou sem ajuda após 4 semanas, foi o principal desfecho 

avaliado, sendo que dois estudos evidenciaram benefícios sustentados após 12 meses. Adicionalmente, a 

combinação de achados de todos estes estudos (totalizando 604 pacientes) demonstrou que a plasmaferese 

também diminuiu o tempo de ventilação mecânica, risco de infecções graves, instabilidade cardiovascular 

e arritmias cardíacas em relação a tratamento de suporte." 

Note-se que o autor recebeu apenas tratamento de suporte clínico e fisioterapias, mas foi privado do 

recebimento do tratamento específico para a doença, o que poderia ter reduzido sobremaneira os efeitos 

colaterais dela advindos. 

Sendo assim, também caracterizada a omissão do Estado na prestação do tratamento médico adequado. 

c) Do dever de indenizar 

Tem por fundamento a demanda a responsabilização do Estado pelo do mau funcionamento do serviço 

público, consubstanciado na inobservância dos cuidados necessários em campanha nacional de vacinação 

contra o vírus da gripe H1N1, instituída pela União, alegando a parte autora que sua atual debilidade 

motora tem relação direta com as reações adversas à vacinação, as quais não foram devidamente 

sopesadas e divulgadas pela União no decorrer da campanha. 

Alguns apontamentos se fazem necessários, preliminarmente, acerca da responsabilidade objetiva do 

Estado, prevista no §6º do artigo 37 da Constituição da República, e sobre a sua imputação à 

administração com base na prova do nexo de causalidade entre o fato e o resultado, dispensada a 

existência de culpa (adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual, para a caracterização da 

responsabilidade, basta a prova do dano, do fato lesivo e do nexo causal entre eles, não se exigindo prova 

de culpa da Administração). 

Como qualquer outro sujeito de direitos, o Poder Público pode vir a se encontrar na situação de quem 

causou prejuízo a alguém, resultando-lhe a obrigação de recompor os agravos patrimoniais ou morais 

advindos de sua ação/omissão. 

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello entende-se por 

(...) responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar 

economicamente danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em 

decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou 

jurídicos. 

O primeiro elemento para caracterizar a responsabilidade civil da administração é a constatação de que 

um ato (ou omissão) humano é imputável ao Estado (ou à entidade privada prestadora de serviços 

públicos), podendo ser o ato lícito (no qual se caracteriza a responsabilidade extracontratual do Estado) 

ou ilícito. 

O segundo elemento intrínseco da responsabilidade civil da administração é o nexo causal, ou seja, "para 

configurar (a responsabilização do Estado), basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o 

dano". 

Assim, o prejuízo reclamado pelo administrado deve ser decorrência direta ou indireta da atividade ou 

omissão do poder público, tanto atividade lícita ou normal da Administração quanto ato ilícito ou anormal 

de seu agente, surgindo daí a obrigação de indenizar. 

Conclui-se, desta forma, que basta que o lesado demonstre, em juízo, o nexo causal entre o fato lesivo 

referível ao Estado, e o dano, em seu montante, que a obrigação de indenizar surgirá objetivamente, 

devendo o particular fazer prova tão somente da existência do dano e do nexo de causalidade. 

No presente caso, conforme já demonstrado alhures, o nexo causal entre a aplicação da vacina e o evento 

danoso restou evidenciado - o autor recebeu a dose da vacina contra o vírus influenza na rede pública de 

saúde e menos de um mês depois o foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré. 



 

 

Além disso, o autor não recebeu do Estado (em sentido amplo) o tratamento adequado para melhora dos 

sintomas da SGB, posto que necessitava de plasmaferese ou imunoglobulina, mas por ausência de leitos 

no Hospital Celso Ramos (evento 1, OUT4) teve alta hospitalar sem ter recebido tais procedimentos. 

Aqui o dano moral é presumido (danun in re ipsa) pois se constitui no sofrimento suportado pelo autor em 

razão das patologias que lhe acometem. O autor era pessoa sadia antes de receber a vacina contra a gripe, 

e após a imunização e o desenvolvimento da Síndrome de Guillain-Barré por reação vacinal, e mesmo 

após 36 meses do evento, apresenta quadro com tremores, diminuição de forças nos membros superiores e 

inferiores, rigidez articular e dificuldades de coordenação motora, com dificuldade de locomoção, estando 

incapacitado para o exercício de atividades laborais (evento 43, LAUDPERÍ1). 

No arbitramento da indenização advinda de danos morais, o julgador deve se valer do bom senso e 

razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado quantum que torne irrisória a 

condenação, tampouco valor vultoso que traduza enriquecimento ilícito. 

A respeito do tema colaciona-se ementa do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 

Nº  7/STJ. 

(...) 

2. O valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua 

fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, 

ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

3. In casu, o quantum fixado pelo Tribunal a quo a título de reparação de danos morais mostra-se 

razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no Ag 884.139/SC, Quarta Turma, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 

18.12.2007, DJ 11.02.2008) 

Dentro destas circunstâncias, e levando-se em conta a natureza do dano (incapacidade de exercício de 

atividades laborais e inviabilidade de recuperação completa, segundo o laudo pericial), o princípio da 

razoabilidade, a impossibilidade de serem fixados valores que ocasionem o enriquecimento indevido, 

mostra-se razoável a fixação da indenização no quantum pleiteado, quais seja, 500 (quinhentos) salários 

mínimos. 

(...)" 

Em relação ao questionamento de fundo - existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade 

civil imputada à parte ré -, anoto que aos mesmos fundamentos acima transcritos faço remissão, tomando-

os por integrados neste voto. 

Em relação ao dimensionamento da indenização, anoto que a quantia de 500 salários mínimos a título de 

dano moral, requerida na petição inicial, afigura-se demasiada. 

Com efeito, o dano moral em razão de lesão grave decorrente de vacina dispensa prova e maiores 

comentários, já que é ínsito à natureza do ocorrido. Não há critério legal ou apriorístico para a fixação do 

quantum a ser ressarcido a título de danos morais. Passa-se ao julgador a tarefa de aquilatar o montante 

que servirá como reparação pela dor moral sofrida no caso. 

Esta Corte, ao julgar a apelação cível n° 2000.04.01.081020-1/RS, em acórdão da lavra da 

Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, traçou caminho acerca da questão do dano 

moral. In verbis - 

'(...) Disse o Desembargador Federal Ladislau Fernando Rohneldt, no julgamento publicado na Revista de 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul n° 63, pp. 254-259, que na indenização por 

dano moral 'não se trata de pagar o preço da dor, mas de uma satisfação em relação à vítima e de uma 

expiação em relação ao autor da infração civil.' 

Vale, também, referir-se ao direito francês, no qual assinala René Savatier (Traité de la Responsabilité 

Civile, n° 527, 2/92-93, 2a. ed., Paris, 1949) que o dano moral é convertido em pecúnia atendendo ao 

duplo objetivo de compensar a vítima e aplicar ao ofensor uma pena. Nessa situação, consideram-se a 

condição social da vítima e o grau de culpabilidade do agente. Receivoir une indemnité confortable 

effacera donc la doleur de la victime, ou seja, receber uma indenização confortável amenizará a dor da 

vítima. 

Então, para fins didáticos, pode-se analisar o dano moral sob dois ângulos. 

Ele tem um caráter expiatório, punitivo, que consiste na punição do infrator em virtude da ofensa ao bem 

jurídico da vítima. Essa é a lição de Caio Mário da Silva Pereira, na obra Responsabilidade Civil, 1a. ed., 

Editora Forense, Rio de Janeiro, 1989. Isso significa colocar-se nas mãos do ofendido não o pretium 

doloris, mas um meio de satisfação do dano, seja de ordem intelectual, moral ou material. 



 

 

O dano moral tem, ainda, um sentido pedagógico, que significa que a indenização seja uma forma de 

inibir novas práticas que atentem contra a pessoa humana. E, a melhor forma para isso é estipular-se 

indenização de tal monta que haja repercussão nas finanças do causador do dano. (...)' ( Publicado na 

Revista do TRF da 4a. Região n° 45/63-70) 

Nessa equação, atenta à condição econômica do autor e à capacidade financeira dos réus, fixo o 

dimensionamento dos danos morais em 300 salários mínimos. Esse quantum afigura-se-me consentâneo 

com a equação fática sub examine e com as finalidades reparatória, pedagógica e preventiva do instituto 

indenizatório em liça, não produzindo a modo de enriquecimento sem causa na espécie. 

Sucumbência 

Modificada a solução da lide, a parte autora resulta vencedora em toda a extensão de sua postulação, 

impondo-se carregar, à conta exclusiva da parte ré, os ônus da sucumbência. Os honorários advocatícios, 

eu os fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pro rata em observância à disciplina do artigo 20, parágrafos 

3º e 4º, do Código de Processo Civil. 

Prequestionamento 

Solucionada a lide com espeque no direito bastante, tem-se por afastada a incidência concreta da 

legislação em confronto, senão pela total abstração, com as adequações de mister, sem que isso importe 

na sua violação. É o que se dá com os dispositivos legais invocados nas razões recursais, os quais tenho 

por prequestionados. 

2. Apelação provida. 

(5005436-02.2012.404.7204) 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO DE EXAME REQUERIDO PELO 

AUTOR. 

Na hipótese dos autos, são fortes as evidências de ligação entre a realização da Vacina de Poliomielite e 

os sintomas que o Autor apresenta (paralisia flácida MID), inexistindo, até o momento, qualquer causa 

que exclua o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Nesse contexto, ao menos até a 

prolação da sentença, deve ser mantida a decisão que reconheceu o direito do autor a todo o tratamento 

necessário à recuperação de sua saúde, incluído o transporte gratuito aos locais de atendimento e o 

pensionamento mensal à genitora. 

Especificamente em relação ao custeio da realização do exame de sorologia requerido pelo autor, que 

atrai a incidência da regra prevista no art. 33 do CPC, impede a transferência do ônus do adiantamento da 

verba necessária à realização do exame em laboratório particular ao réu. Ressalve-se, contudo, que, sendo 

beneficiário de AJG, situação em que presume a insuficiência financeira para fazer frente às despesas do 

processo, o valor deve ser adiantado pela Justiça Federal. 

(5014601-83.2014.404.0000) 

 

 

ADMINISTRATIVO. VACINA CONTRA RUBÉOLA - REAÇÕES ADVERSAS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM. 

1. Os pressupostos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado são o ato ou fato da administração, 

o dano e o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular. 

2. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente 

público o dever de indenizar o particular, mediante compensação pecuniária compatível com o prejuízo. 

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade à ofensa, bem como em razão da dupla função de compensar o dano sofrido e 

punir o ofensor. 

(5014296-23.2011.404.71080) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO E PENSIONAMENTO. LESÃO NEUROLÓGICA CAUSADA POR VACINAÇÃO 

OBRIGATÓRIA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

1. Não obstante a descentralização das ações e serviços públicos de saúde, prevista no artigo 198, inciso I, 

da Constituição Federal, a União é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que a 

pretensão da autora está fundada no direito fundamental à saúde e a promoção da saúde pública, 

especialmente no que tange à definição e coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica e 

sanitária, que da responsabilidade da União. 

2. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva e independe de culta, bastando tão só a 

prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública. 



 

 

3. A União, por meio do Ministério da Saúde, é a responsável pela coordenação do Programa Nacional de 

Imunizações. Com efeito, ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação, assume a 

responsabilidade pelos danos emergentes de previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela 

dos vacinados, afastada a hipótese de caso fortuito. 

4. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à ré e o dano sofrido pela autora, exsurge o 

dever daquele de indenizar, mediante compensação pecuniária compatível. 

5. A fixação de pensão mensal vitalícia deve incorporar as despesas com o tratamento das graves sequelas 

neurológicas sofridas pela autora, englobando o custeio de fraldas, medicamentos, consultas médicas com 

diferentes especialidades, gastos com fisioterapia, despesas com transporte, assistência permanente de 

terceiro, dentre outras, subsistindo o pensionamento até a data do óbito. 

6. No arbitramento do valor da indenização de danos morais, o julgador deve-se valer do bom senso e da 

razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Na hipótese dos autos, cuida-se do 

sofrimento imposto à criança de poucos meses de idade que, após reação adversa à vacina tríplice DTP, 

que lhe provocou severos danos neurológicos, sobreviveu vegetativamente até os oito anos de idade, 

quando veio a falecer, bem como a seus pais, cuja maternidade e paternidade, com todas suas 

maravilhosas expectativas, ficaram reduzidas aos cuidados dedicados à pequena inválida, até sua morte. 

Essas circunstâncias, extremamente graves, justificam a fixação da indenização em patamar superior à 

média das indenizações concedidas por dano moral resultante de morte de ente familiar. 

(5001362-32.2013.404.7215) 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA - MOLÉSTIA DECORRENTE DE VACINA 

CONTRA O VÍRUS H1N1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E PENSÃO. DIMENSIONAMENTO DAS 

VERBAS INDENIZATÓRIAS CONSENTÂNEO COM A EQUAÇÃO FÁTICA/JURÍDICA EM 

EXAME. SUCUMBÊNCIA. 

Apelações e remessa oficial desprovidas. 

(5001346-95.2010.404.7114) 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DA VACINA TRÍPLICE. 

SEQUELAS NEUROLÓGICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

1. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar 

configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, §6º da CF/88). 

2. Verificado o nexo de causalidade entre a conduta de um (aplicação da vacina) e o dano causado a outro 

(lesões neurológicas), presente o dever de indenizar. 

3. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0005018-24.2004.404.7207) 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PENSIONAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LESÃO NEUROLÓGICA CAUSADA POR 

VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. SEQUELAS 

IRREVERSÍVEIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

Não obstante a descentralização das ações e serviços públicos de saúde, prevista no artigo 198, inciso I, 

da Constituição Federal, a União é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que a 

pretensão da autora está fundada no direito fundamental à saúde e a promoção da saúde pública, 

especialmente no que tange à definição e coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica e 

sanitária, é de sua responsabilidade. 

A despeito de o Programa Nacional de Imunização ser de responsabilidade dos governos federal, estadual 

e municipal, as funções de normatização e coordenação são de instância nacional, cabendo aos Estados e 

Municípios a execução das normas e procedimentos estabelecidos a nível nacional. 

Envolvendo a controvérsia procedimento adotado em campanha de vacina contra a febre amarela, por 

agente de saúde vinculado ao Município de Cachoeira do Sul, seguindo normas estabelecidas pelo 

Programa Nacional de Imunização, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde, não há se falar em responsabilização do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto inexiste menção 

a qualquer tipo de sua participação no evento danoso. 

A responsabilidade civil do Estado, por ato comissivo, é objetiva e independe de culta, bastando tão só a 

prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública. 

A União, por meio do Ministério da Saúde, é a responsável pela coordenação do Programa Nacional de 

Imunizações. Com efeito, ao estabelecer um programa de obrigatoriedade de vacinação, assume a 



 

 

responsabilidade pelos danos emergentes de previsíveis reações adversas, ainda que em ínfima parcela 

dos vacinados, afastada a hipótese de caso fortuito. 

Inexistindo outro fator ou motivo para o quadro clínico da criança que não a transmissão do vírus pela 

amamentação, após vacinação de sua genitora, deve o Estado ser responsabilizado, por ter gerado a 

situação de risco que deu causa ao dano. 

Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à ré e o dano sofrido pela autora, exsurge o 

dever daquele de indenizar, mediante compensação pecuniária compatível. 

A fixação de pensão mensal vitalícia deve incorporar as despesas com o tratamento das graves sequelas 

neurológicas sofridas pela autora, englobando o custeio de fraldas, medicamentos, consultas médicas com 

diferentes especialidades, gastos com fisioterapia, despesas com transporte, assistência permanente de 

terceiro, dentre outras. Não há margem para o acolhimento do pedido de retroação dos respectivos efeitos 

financeiros à data da citação ou da sentença, visto que o ato lesivo não se reporta a tais marcos temporais. 

No arbitramento da indenização advinda de danos morais, o julgador deve se valer do bom senso e 

razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado quantum que torne irrisória a 

condenação, tampouco valor vultoso que traduza enriquecimento ilícito. 

(5000480-38.2011.404.7119) 

 

ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS POR MORTE DE FAMILIAR. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. VACINA CONTRA FEBRE AMARELA. DESENVOLVIMENTO DA "SÍNDROME DE 

GUILLAIN-BARRÈ". LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VINCULAÇÃO À DECISÃO 

PROFERIDA EM OUTRO FEITO. VÍCIO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DEMANDADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS. 

RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. 

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, só podendo ser afastada se ficar comprovado que houve 

culpa exclusiva de terceiro, da vítima ou evento decorrente de caso fortuito ou força maior, situações 

essas que importam a ausência do nexo causal. In casu, restou demonstrada a existência do liame 

necessário entre o fato (fornecimento de vacina) e o dano (óbito do filho e irmão dos autores). 

2. O Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de 

modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figura no pólo passivo da demanda. 

3. A obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental da prestação da saúde é 

solidária. 

4. Não padece de vício a sentença que se utiliza de argumentação expendida em outro feito cujos fatos são 

os mesmos. Ademais, se submetida a prova ao contraditório e à ampla defesa, nenhuma nulidade se 

avista. 

5. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável em face do sofrimento pelo qual passaram 

os autores. Além disso, é sabido que às instâncias superiores somente é dado reexaminar o montante 

fixado a título de danos morais apenas quando arbitrado de forma excessiva ou irrisória. 

6. Verba honorária fixada dentro dos parâmetros legais, devendo ser suportada de forma solidária pelos 

demandados. 

(5005298-44.2012.404.7104) 

 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. EFEITOS DECORRENTES DE 

VACINA CONTRA SARAMPO. PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO. IMPORTÂNCIA DA 

IMUNIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMDIADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE A PLANO DE SAÚDE. EVIDENTE IMPOSSIBILIDADE. 

Legitimidade passiva da Administração em todas as esferas responsáveis pelo programa do SUS 

constantes no pólo da ação.As provas juntadas com a inicial fazem crer a verossimilhança do diagnóstico 

presuntivo de Encefamomielite Disseminada Aguda associada ao evento da vacina contra sarampo. O 

conjunto fático-probatório dos autos é amplo e suficiente para o reconhecimento de todos os requisitos 

necessários para garantir a condenação dos entes estatais nos moldes do art. 37 da CRFB/88, 

considerando as condições da responsabilidade objetiva. Dano moral, ressarcimento e direito à pensão 

vitalícia reconhecidos. 

(5012015-21.2011.404.7100) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E PENSÃO 

VITALÍCIA. SEQUELAS ORIUNDAS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 

QUANTUM. REDUÇÃO. TUTELA. MANUTENÇÃO. 

Os Municípios foram alertados pelo Ministério da Saúde quanto às doenças de risco na vacinação contra 

o vírus HINI (Gripe A), estando entre elas a que acomete a parte autora (Mielite), razão pela qual entendo 



 

 

cabível a responsabilização do Município de Rio Verde. Houve sim, por parte do Município, omissão 

acerca das possíveis reações adversas da vacina, já que possuía a informação, porém não a repassou aos 

pacientes. 

Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável às rés, exsurge o dever de indenizar, mediante 

compensação pecuniária compatível. No arbitramento da indenização advinda de danos morais, o 

julgador deve se valer do bom senso e razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo 

ser fixado quantum que torne irrisória a condenação, tampouco valor vultoso que traduza enriquecimento 

ilícito. 

Dentro destas circunstâncias, e levando-se em conta a natureza do dano (segundo o laudo pericial, com 

limitações circunstancialmente moderadas - 50% da capacidade laborativa), o princípio da razoabilidade, 

a impossibilidade de serem fixados valores que ocasionem o enriquecimento indevido e os parâmetros 

utilizados por este Tribunal (AC 5000086.13.2010.404.7104, AC 2001.71.00015571-5, AC 

1994.71.00.010401-4), reduzo o quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Reduzido o valor da pensão vitalícia para R$ 1.000,00 porquanto, antes do evento danoso, a parte autora 

percebia renda neste patamar. 

Mantida a antecipação de tutela deferida, uma vez que presentes os requisitos da verossimilhança do 

direito, pelos fundamentos anteriormente elencados, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

este decorrente do caráter alimentar do benefício, porquanto relacionado diretamente com a sua 

subsistência. 

(5001393-77.2011.404.7003) 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA - MORTE EM DECORRÊNCIA DE VACINA 

RECEBIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE 

PÚBLICA CONTRA A FEBRE AMARELA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. DIMENSIONAMENTO 

DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS CONSENTÃNEO COM A EQUAÇÃO FÁTICA/JURÍDICA EM 

EXAME. SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 

1. A v. sentença recorrida literaliza - 

"(...) 

I - Preliminares de ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul e da União 

Rejeito as prefaciais levantadas pelo Estado e pela União porque dizem respeito à existência ou não de 

responsabilidade de cada ente pelo ocorrido, o que deve ser aferido no mérito da causa. 

II - Mérito 

Os autores pretendem obter indenização por danos materiais e morais havidos em razão do falecimento de 

CLAUDINEI SAGGIN, pai de GABRIEL e companheiro de MARIA JOSÉ, após ter sido vacinado 

contra a febre amarela em 25/02/2009 e ter contraído a Síndrome de Guillain-Barré em razão desta 

vacinação, cujos sintomas o levaram ao óbito em 12/07/2009, aos 33 anos de idade. 

O eminente CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO doutrina que 'entende-se por responsabilidade 

patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos 

lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de 

comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos' (Curso de 

Direito Administrativo. 27ª. Ed. Malheiros. 2010. p. 993). 

Nessa trilha conceitual, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 109.615-RJ, Rel. Ministro CELSO 

DE MELLO, definiu que 'os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade 

civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o 

eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a 

oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição 

funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do 

comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal 

(RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). 

Vistas tais premissas, passo a analisar se o falecimento de CLAUDINEI SAGGIN foi causado por 

comportamento estatal e se disso decorreram danos indenizáveis de ordem material e moral aos autores. 

As causas excludentes alegadas serão analisadas no desenvolvimento da fundamentação de cada 

elemento. 

1. Do comportamento lesivo 

Como visto, a postura estatal não necessita ser ilícita para ser considerada lesiva à esfera jurídica de 

outrem. 

O caso em tela comporta típico caso de comportamento estatal legítimo que é lançado como causa de 

danos: a aplicação da Vacina da Febre Amarela no falecido CLAUDINEI em 25/02/2009 (OUT7, E1) 

através da Secretaria Municipal de Saúde de Marau. 



 

 

A contestação apresentada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL veio instruída com a Informação 

nº 19/10, de 15/04/2010 (OFIC5, E18), da qual se extraem importantes aspectos para a constatação (a) da 

legitimidade da ação estatal de saúde pública, ordenada no âmbito das três esferas (federal, estadual e 

municipal) e (b) da obrigatoriedade da vacinação para os indivíduos moradores dos Municípios afetados. 

Foi legítima a ação de saúde em razão da constatação de que 'apesar das estratégias atuais de controle e 

prevenção, foi observada uma expansão das áreas com circulação do vírus da febre amarela no sentido 

leste e sul do País. Este fato foi objeto de atenção das autoridades de saúde por considerarem que a 

aproximação do vírus com as cidades em que o vetor urbano se encontra presente definiu a necessidade 

de medidas a serem tomadas para evitar a reurbanização da febre amarela' (item 1, p. 1) - grifei. 

Seguiu-se a narrativa de que: 

'a partir de outubro de 2008, houve aumento de notificações de epizootias de primatas no Estado do Rio 

Grande do Sul, inicialmente na região noroeste, com confirmação laboratorial no município de Tiradentes 

do Sul, demonstrando novamente a presença do vírus FA na região'. 

Nos meses seguintes, ocorreu um progressivo aumento de epizootias em primatas registradas no Estado, 

atingindo dezenas de municípios. Atualmente, totalizam 293 municípios com indicação de vacinação 

contra a febre amarela (em anexo Mapa e a relação destes municípios).' 

Observe-se que MARAU, cidade de residência do falecido e dos autores, consta nessa relação (nº 142) - 

p. 7. 

Então, 'Diante do cenário epidemiológico inicial, foi elaborado o Plano de Ação para a Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) de Febre Amarela, pelas três esferas de gestão do SUS, 

o que impôs a imediata mobilização dos municípios atingidos, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério 

da Saúde. O plano traçou uma abordagem sistemática das medidas e estratégias que foram adotadas para 

o controle do avanço da febre amarela no Estado.' 

Assim, 'foi orientado a vacinação universal (para todas as pessoas), a partir de 9 meses de idade, 

moradoras dos municípios afetados. Para os demais municípios, a vacina estava indicada para quem se 

deslocasse para as áreas afetadas do Rio Grande do Sul, bem como para as demais áreas com 

recomendação de vacina no Brasil e no mundo. Foram vacinadas 3.632.902 de pessoas em todo o Estado 

no ano de 2009' (item 2, p. 3). 

Sobre a importância da vacina, disse-se que ela 'vem sendo utilizada no Brasil há pelo menos seis 

décadas, constituindo-se na medida fundamental para prevenção da doença. A vacina contra a febre 

amarela é altamente imunogênica (confere imunidade em 95% a 99% dos vacinados), bem tolerada e 

raramente associada a eventos adversos graves' (item 3, p. 3) 

Tais elementos deflagram um comportamento estatal comissivo do Estado, nas três esferas de gestão do 

SUS, de (1) constatar o risco de reurbanização da febre amarela; (2) elaborar um Plano de Ação com 

medidas e estratégias, dentre as quais a ação de imunização através da vacinação universal contra a febre 

amarela; e (3) executar a vacinação, chegando à aplicação de 3.632.902 vacinas em 2009. Sendo 

comissivo, a responsabilidade é objetiva, tornando estéril qualquer alegação de não ter havido culpa da 

Administração. 

Com tal programa e correlatas medidas, a União, o Estado do RS e, especificamente, o Município de 

Marau deram cumprimento à obrigação solidária e conjunta de execução de ações de vigilância 

epidemiológica, como consta no art. 200, II, da CF, e 6º, I, 'b', da Lei nº 8.080/90 (cujo parágrafo segundo 

ainda define a vigilância epidemiológica como 'um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 

a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos'). 

Visto esse contexto, é totalmente desarrazoada e ilógica a alegação do Estado do RS de que a vítima não 

foi compelida a se vacinar. Essa alegação é uma suposição inadequada à realidade dos fatos de que o 

cidadão comparece à vacinação apenas porque quer. 

É inadequada e descontextualizada porque ele comparece não só porque quer, mas porque precisa 

comparecer, no interesse evidente e rigorosamente legítimo de resguardar-se contra a doença e de cumprir 

seu papel como cidadão responsável no auxílio da redução dos riscos da doença para a população em que 

inevitavelmente se insere. No caso, consta no item 5 da Informação 19/10 (OFIC5, E18), que 'o motivo 

que o levou buscar a vacina foi porque iria trabalhar em município de risco para a febre amarela (Nova 

Alvorada)'. 

Então, há obrigatoriedade não no sentido de que, se não acorresse à campanha de vacinação, ser-lhe-ia 

infligida alguma sanção; mas no de cumprir o seu papel na redução dos riscos da doença e de se proteger, 

imunizando-se contra a febre amarela, o que está afeto ao que o filósofo LEONARDO BÖFF, citado pela 

Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, qualifica de 'saber cuidar' de si mesmo, ou seja, a 

saúde como dever próprio. ('O Direito à Saúde - A Saúde como direito e como dever na Constituição 

Federal de 1988'. Revista nº 40 do TRF da 4ª. Região. págs. 94-95), o que tem eco no art. 2º, §2º, da Lei 



 

 

nº 8.080/90: O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Por 

isso, é absurda a cogitação de qualquer parcela de 'culpa' da vítima. 

Tendo-se presente que mesmo comportamentos estatais legítimos podem acarretar a eclosão de danos a 

outrem, o fundamento da responsabilização do Estado por comportamentos lícitos 'é garantir uma 

equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem 

prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De 

conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito.' (CELSO 

ANTÔNIO, op. cit., p. 1007). E diz mais: 'Quem aufere os cômodos deve suportar os correlatos ônus. Se 

a sociedade, encarnada juridicamente no Estado, colhe os proveitos, há de arcar com os gravames 

econômicos que infligiu a alguns para o benefício de todos' (p. 1011). 

Isso está assente à constatação de que a atuação estatal de vigilância epidemiológica - no caso, com a 

vacinação contra a febre amarela - tem por finalidade o resguardo da saúde individual e coletiva e leva à 

conclusão de que os efeitos lesivos que alguém suporte em razão disso implicarão que o Poder Público 

Estado seja chamado a ressarcir os danos. Não se trata, então, de um problema no ato da aplicação da 

vacina ou de o cidadão ser ou não devidamente alertado dos riscos da vacinação, mas sim do risco que 

decorre da própria vacina, o que é conhecido pelo Poder Público. 

Aliás, sobre alerta aos riscos, abro parênteses para gizar que é ingenuidade acreditar que cada cidadão 

vacinado receba uma explicação de que a vacina contra a febre amarela esteja raramente associada a 

eventos adversos graves, e quais poderiam ser esses (graves, e não, veja-se bem, alguma dor muscular ou 

um sintoma de febre, por exemplo), bem como que o cidadão médio possa ter discernimento para decidir 

com clareza e segurança se se submeterá ou não à vacina. Ou seja, a confiança do Estado e do cidadão 

têm é de que se trata de um procedimento normal, corriqueiro, e que tudo correrá bem, isto é, que não 

haverá a infelicidade de que alguma situação adversa grave venha a se concretizar. 

Mas os efeitos adversos graves, conquanto de pouca frequência, são de ocorrência possível e infelizmente 

acontecem. Conforme a sobredita Informação (OFIC5, E18), dentre as 3.632.902 de pessoas vacinadas 

contra a febre amarela em todo o Estado no ano de 2009, foram notificados '06 (seis) casos de eventos 

adversos do tipo autoimune associados temporalmente à vacina e o único com evolução para óbito foi o 

Sr. Claudinei Saggin'. 

Outrossim, a Nota Técnica do Ministério da Saúde (que instruiu a contestação da União, E19, INF4), no 

seu item 7.2, expôs que 'é uma vacina que em geral acarreta poucas reações adversas. Cerca de 5% das 

pessoas vacinadas apresentam febre, mal estar e mialgia entre 2 e 7 dias após a vacinação, com duração 

de 1 a 3 dias. Entretanto, têm sido descritos na literatura médica eventos adversos com maior intensidade 

e até graves e fatais após a utilização da VFA, relacionados à vacina de todos os produtores do mundo' 

(grifei). 

Não se trata, pois, de responsabilização (em tese) por caso fortuito ou força maior, pois na raridade ou nos 

poucos casos existe a nota de previsibilidade (sabe-se que pode acontecer), coisa não presente naquelas 

outras duas situações. Trata-se, ao revés e a toda evidência, de responsabilização pela ocorrência efetiva 

desses efeitos adversos raros ou escassos, que são rigorosamente danosos à esfera de outrem e estão na 

esfera do risco administrativo. 

Tal constatação é própria da responsabilidade objetiva que tem a teoria do risco como base de 

sustentação, não se tratando do risco chamado integral, em que o Estado assumiria a figura de um 

'segurador universal' por não ter à sua disposição a invocação de causas excludentes de responsabilidade 

como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. Está-se diante do risco administrativo, 

em que o Estado pode lançar mão dessas causas excludentes, e, em especial, direcionar sua atenção para a 

prova da inexistência (total ou parcial) do nexo de causalidade entre a conduta reputada lesiva e o 

resultado danoso. 

Ingressa-se, pois, na discussão do nexo de causalidade como fator crucial da responsabilidade objetiva do 

Estado. 

2. Do nexo de causalidade 

Para a identificação deste, já entendeu o STF que o sistema consagra a 'teoria do dano direto e imediato', 

decorrente da intelecção do art. 1.060 do Código Civil de 1916 (atual 403 do CC de 2002): 

Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de assalto por quadrilha de que fazia parte preso 

foragido vários meses antes. 

- A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do disposto no artigo 107 da Emenda 

Constitucional nº  1/69 (e, atualmente, no parágrafo 6. do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa, 

obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a 

seus agentes e o dano causado a terceiros. 

- Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada 

quanto ao nexo de causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da 

interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito a 



 

 

impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele também a responsabilidade 

extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser aquela que, sem quaisquer considerações de ordem 

subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes: a da equivalência das condições e a 

da causalidade adequada. (grifei) 

- No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo acórdão recorrido, e com base nos quais reconheceu 

ele o nexo de causalidade indispensável para o reconhecimento da responsabilidade objetiva 

constitucional, e inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, não pode haver a incidência 

da responsabilidade prevista no artigo 107 da Emenda Constitucional nº  1/69, a que corresponde o 

parágrafo 6. do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito, o dano decorrente do assalto por uma 

quadrilha de que participava um dos evadidos da prisão não foi o efeito necessário da omissão da 

autoridade pública que o acórdão recorrido teve como causa da fuga dele, mas resultou de concausas, 

como a formação da quadrilha, e o assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a evasão. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. 

STF - Supremo Tribunal Federal Classe: RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Processo: 130764 UF: 

PR - PARANA - DJ 07-08-1992 - Rel. Minº  MOREIRA ALVES 

No caso em tela, o nexo de causalidade direto e imediato deve ser analisado em duas vertentes, que 

interligam três situações fáticas: a primeira, da vacina aplicada (1ª. situação, que é o objeto específico da 

ação estatal sanitária) com a Síndrome de Guillain-Barré (2ª. situação); a segunda, dos sintomas da 

Síndrome com a morte de CLAUDINEI (3ª. situação, ensejadora dos danos materiais e morais cujos 

ressarcimentos se pretende). 

É o que passo a apreciar. 

2.1. A primeira vertente: nexo direto e imediato entre a vacina e a síndrome. 

A aplicação da vacina contra a febre amarela foi feita em 25/02/2009 (OUT7, E1). 

O diagnóstico da Síndrome de Guillain-Barré foi confirmado através de exame eletroneuromiográfico 

cujo laudo está datado de 23/06/2009. Entretanto, conforme relato da testemunha LEONARDO 

FRIGHETTO, médico neurologista que atendeu CLAUDINEI quando do encaminhamento deste para o 

Hospital São Vicente em Passo Fundo, esse exame apenas confirmou o diagnóstico clínico feito no 

atendimento. Disse a testemunha (TERMOAUD2, E108): 

Recorda-se de ter prestado atendimento médico ao Sr. Claudinei Saggin que veio encaminhado de Marau 

com quadro neurológico gerador de perda de força muscular nos membros inferiores, que se estendeu 

para os membros superiores, quadro esse tido como agudo, de início recente. Recorda-se bem do caso 

porque o paciente ficou um logo período internado, registrando perda progressiva muscular, com 

comprometimento muscular respiratório, vindo a ser internado na CTI para ter suporte respiratório. Ele 

chegou a ter alta hospitalar depois de um longo período na CTI e quarto. Ele apresentou quadro de 

polirradiculoneuropatia desmielinizante aguda, também conhecida como Síndrome de Guillain-Barré. 

Esse era o diagnóstico dele, sendo que ele apresentou características bastante típicas dessa síndrome, 

registrando-se que o ora depoente é neurologista. Diz que esse diagnóstico foi confirmado através de 

exame de eletroneuromiografia. (...) 

A relação causal entre a vacina e a Síndrome também foi referida pela testemunha: 

(...) Diz que essa síndrome é uma reação inflamatória que atinge o sistema nervoso periférico (aquele 

relacionado à enervação dos membros superiores, inferiores, tórax e abdome, sendo que o sistema 

nervoso central é o cérebro e a medula). Essa inflamação acarreta perda de força muscular em caráter 

ascendente, isto é, inicia nos membros inferiores, evolui para os superiores e, em casos graves - como era 

o caso do paciente -, atinge a musculatura respiratória. Afirma que é possível que a vacina contra febre 

amarela realizada em 25/02/2009 tenha sido o fator desencadeante da síndrome porque esta síndrome é 

tida como uma doença auto-imune, isto é, a reação inflamatória ocorre por anticorpos gerados pelo 

próprio organismo do paciente em reação ao estímulo externo que é a vacina. Diz que a vacina contra 

febre amarela, assim como outras vacinas, pode ter como consequência a criação de doenças auto-imunes. 

Refere que se trata de uma reação exagerada do próprio organismo ao estímulo externo. Refere que no 

caso do paciente haveria uma relação bem clara sobre a realização da vacina e a eclosão da síndrome. Diz 

que essa síndrome embora não seja comum, também não é rara (relata a ocorrência de três a cinco casos 

por ano de atendimentos apenas no seu grupo médico), dizendo que ela pode ter origem ainda em algum 

quadro infeccioso, que não foi identificado no momento do diagnóstico da síndrome no caso do paciente. 

(...) 

Esse relato é claro e oriundo do profissional médico especialista em neurologia que prestou atendimento 

ao paciente, atento às condições físicas que esse apresentava já num quadro agudo, 'de início recente'. 

Tal nexo também pode ser colhido dos termos da Declaração firmada pelo médico JOSÉ HENRIQUE 

BERGONSI, responsável pelo atendimento de CLAUDINEI em Marau e que, pela gravidade do quadro, 

encaminhou-lhe a Passo Fundo. Tal Declaração está juntada no ATESTMED8 e dela podem ser pinçadas 

as seguintes informações: 



 

 

- CLAUDINEI foi atendido em 05/03/2009 'com quadro oscilatório de diminuição da força muscular dos 

MsIs e dislalia' - (observo que dislalia significa dificuldade para articular a fala). 

- Foi internado para observação e realizou-se tomografia computadorizada. 

- As alterações musculares haviam começado em 01/03/2009, com histórico da vacina em 25/02/2009, 

sendo 'hígido antes desta data'. 

- Teve alta em 07/03 e, em 08/03, piorou 'afetando musculatura intercostal com dificuldade respiratória', 

sendo encaminhado para o serviço de neurologia 'com hipótese diagnóstica de S. Guillan Barré'. 

- 'Paciente permaneceu hospitalizado no Hosp. São Vicente em P. Fundo por muito tempo'. 

- A equipe do Dr. Nério Azambuja teria diagnosticado Síndrome de Guillain-Barré 'devido provavelmente 

a vacina p/ febre amarela'. 

- No dia 08/07/2009, internou no Hospital Cristo Redentor, em Marau, com 'infecção respiratória Evinha 

em recuperação parcial do quadro muscular'. 

- 'Fez parada respiratória súbita no dia 10/07/09 por provável dificuldade respiratória ou corpo estranho 

sendo recuperado entubado e transferido p/ emergência do Hosp São Vicente, após contato c/ equipe de 

neurologistas que o atendiam. Paciente foi atendido na emergência pela equipe clínica e neuro do 

Hospital'. 

- Familiares informaram que Claudinei faleceu em 12/07/2009, 'após três paradas cardio-respiratória'. 

Outrossim, há o registro de que a SERS/RS foi notificada do caso de Claudinei em 09/03/2009 e 

imediatamente iniciou o processo de investigação epidemiológica, não encontrando 'alterações associadas 

ao lote aplicado no Sr. Claudinei Saggin, não sendo indicado a suspensão de seu uso' (item 5, OFIC5, 

E18). 

Esse documento (OFIC5) ainda retrata que 'os eventos adversos graves associados à vacina contra a febre 

amarela são raros, não sendo considerado, até o presente momento contra indicação de seu uso', repisando 

a informação de que 'foram vacinadas 3.632.902 de pessoas, em todo o Estado no ano de 2009, sendo 

notificado 06 (seis) casos de eventos adversos do tipo autoimune associados temporalmente à vacina e o 

único com evolução para óbito foio Sr. Claudinei Sagginº ' 

Também é oportuno salientar que embora a Síndrome de Guillain-Barré possa ser desencadeada por 

fatores que não sejam a vacinação, não há qualquer elemento sobre a ocorrência de qualquer outro, 

devendo-se notar que o paciente não apresentava quadro infeccioso (que pode ser uma causa da 

Síndrome), como declarado pela testemunha LEONARDO FRIGHETTO: 

'Refere que no caso do paciente haveria uma relação bem clara sobre a realização da vacina e a eclosão da 

síndrome. Diz que essa síndrome embora não seja comum, também não é rara (relata a ocorrência de três 

a cinco casos por ano de atendimentos apenas no seu grupo médico), dizendo que ela pode ter origem 

ainda em algum quadro infeccioso, que não foi identificado no momento do diagnóstico da síndrome no 

caso do paciente'. (...) Refere que a relação da vacina com a síndrome, no caso do paciente, foi discutida 

entre os integrantes da equipe médica neurológica e com os médicos da CTI, sendo que o único fator 

causal identificado foi a vacina, pelo que haveria grande possibilidade de ser o que fez eclodir a síndrome' 

(grifei). 

Nesse contexto, não parece razoável levantar-se dúvida quanto à higidez do paciente no período anterior 

ao da vacinação. Com efeito, mesmo que se entenda que o exame médico que fez para obter carteira de 

habilitação em outubro de 2008 (EXAMMED15, E1) não seria prova inequívoca por ser específico para 

ser conferida licença para dirigir (e, por isso, até mesmo superficial), não se pode olvidar que não há 

qualquer indício de outra situação pré-existente que possa ter desencadeado o quadro. Ao contrário, em 

2009, os registros de consultas e exames através do plano de saúde da autora MARIA JOSÉ (Empresa 

BRF Brasil Foods S/A) no período anterior a 05/03/2009 (quando CLAUDINEI consultou pela primeira 

vez) dizem respeito, todos, à titular do plano ('T'). A partir de 05/03 começa-se o 'D', significativo do 

dependente. Vide, a respeito, p.1 do OUT17, E1. A dependência de Claudinei em relação a tal plano foi 

declarada no DECL16 do E1. 

Para corroborar, transcrevo o que disse a testemunha LEONARDO FRIGHETTO: 

(...) refere que não é possível diagnosticar previamente o estado imunológico do paciente, sendo que a 

síndrome se desenvolve geralmente em pessoas saudáveis, que tiveram algum fator como uma infecção 

viral ou um estímulo externo, como uma vacina. (...) 

Portanto, não tenho qualquer dúvida sobre o nexo de causalidade direto e imediato entre a vacina da febre 

amarela e a Síndrome de Guillain-Barré no caso de Claudinei, notadamente por estar verificado que: (a) a 

raridade da existência de efeitos adversos graves (como a Síndrome) não isenta o Poder Público; (b) 

vacinas podem desencadear doenças auto-imunes, como é o caso da Síndrome de Guillain-barré, (c) foi 

afirmada por profissional médico a 'relação clara' entre a vacina e a síndrome e (d) não haver qualquer 

elemento que indique a existência de outra causa para a Síndrome. 

2.2. A segunda vertente: nexo direto e imediato entre a Síndrome de Guillain-Barré e o evento morte. 



 

 

A literatura médica juntada pela parte autora no OUT13 do E1 explica que 'a síndrome de Guilain Barré 

tem caráter autoimune. O indivíduo produz auto-anticorpos contra sua própria mielina. Então os nervos 

acometidos não podem transmitir os sinais que vêm do sistema nervoso central com eficiência, levando a 

uma perda da habilidade de grupos musculares de responderem aos comandos cerebrais. O cérebro 

também recebe menos sinais sensitivos do corpo, resultando em inabilidade para sentir o contato com a 

pele, dor ou calor'. 

Corroborando, o médico neurologista LEONARDO FRIGHETTO testemunhou que a 'síndrome é tida 

como uma doença auto-imune, isto é, a reação inflamatória ocorre por anticorpos gerados pelo próprio 

organismo do paciente em reação ao estímulo externo que é a vacina', dizendo, sobre a sintomatologia, 

que 'essa síndrome é uma reação inflamatória que atinge o sistema nervoso periférico (aquele relacionado 

à enervação dos membros superiores, inferiores, tórax e abdome, sendo que o sistema nervoso central é o 

cérebro e a medula). Essa inflamação acarreta perda de força muscular em caráter ascendente, isto é, 

inicia nos membros inferiores, evolui para os superiores e, em casos graves - como era o caso do paciente 

-, atinge a musculatura respiratória' (grifei). 

CLAUDINEI foi atendido pela primeira vez no Hospital Cristo Redentor, em Marau, em 05/03/2009, foi 

internado e obteve alta em 07/03. 

Em 08/03/2009, foi encaminhado para o Hospital São Vicente, em Passo Fundo. O atestado de 

17/03/2009 informava que se tratava de internação na CTI, 'sem previsão de alta' (p.6. ATESTMED8, 

E1). O receituário prestado pelo médico EDUARDO SILVEIRA, datado de 28/04, atestou que estava 

internado desde 08/03 na CTI (p. 4, ATESTMED8, E1). 

A internação na CTI se deveu à gravidade do quadro, conforme retratado pelo médico LEONARDO 

FRIGHETTO: 

(...) O paciente chegou ao ponto de não conseguir respirar sozinho, daí porque foi para a CTI, obtendo 

melhora nesse quadro respiratório. Reafirma que ele obteve alta do Hospital São Vicente, não recordando 

se foi para casa ou se veio a ser internado no Hospital de Marau. (...) Refere que o paciente internou 

conscientemente, apenas vindo a ficar inconsciente pela necessidade de ser sedado para ser entubado na 

CTI. (...) 

Chama a atenção a narrativa sobre o quadro clínico quando da alta do Hospital São Vicente: 

(...) Refere que o quadro do paciente era grave e quando obteve alta ele tinha tetraparesia, com 

movimentos débeis nos membros superiores e inferiores, estava acamado, usava fraldas e tinha 

necessidades de auxílio para cuidados básicos; esclarece que a alta se justifica porque o paciente não 

necessitava mais de medicação hospitalar, podendo passar a reabilitação domiciliar ou em hospital 

comunitário. (...) a tetraparesia gera necessidade de cuidados quanto ás necessidades de evacuação, 

higiene pessoal e alimentação. Quanto a esta, diz que embora algumas pessoas mantenham a capacidade 

de deglutir, o alimento tem que ser levado até a boca por outra pessoa. 

A debilidade física e o estado de dependência para cuidados básicos deveram-se à gravidade dos sintomas 

da Síndrome, sobre a qual devem ser destacadas as etapas de evolução referidas pela testemunha: 

(...) Refere que a síndrome apresenta um período de quatro semanas como quadro agudo, passando-se a 

uma fase de regeneração do sistema nervoso e podendo-se chegar à recuperação e reabilitação do 

paciente, com ou sem sequelas locomotoras ou no quadro respiratório. Esclarece que a 'recuperação' 

depois de passadas as quatro semanas significa que a doença parou de progredir, mas não que o paciente 

retome a vida normal e saudável como anteriormente à síndrome, sendo que pode ficar com sequelas 

importantes, como a tetraparesia (caso do paciente), não mexendo os membros superiores e inferiores. Ou 

seja, o paciente entra num quadro de reabilitação, mas não significa que esteja curado das perdas 

neurológicas havidas pela síndrome. (...) Refere que o prognóstico de recuperação da tetraparesia é 

possível em 06, 12 ou 18 meses, mas não é possível afirmar sobre isso quando da alta do paciente, sendo 

que a evolução será casuística. (grifei) 

A relação das despesas com o Plano de Saúde constante no OUT17 explicita que os gastos com 

'internamentos' do dependente cessaram em 08/05/2009. Portanto, foram dois meses de internação 

hospitalar para que o paciente tivesse alta nas sobreditas condições. 

Há recibos de consulta médica em Serviço de Neurologia em 10/06/2009 (NF 7531), exame laboratorial, 

ECG e raio-X em 16/06/2009. 

Em 23/06/2009, foi realizado o exame de eletroneuromiografia confirmando a presença dos sintomas da 

Síndrome de Guillain-Barré, conforme laudo EXMMED9 do E1 e telas do exame (EXAMMED10, 

EXAMMED11, EXAMMED12). 

Conforme narrado no ATESTMED8 do E1 pelo médico JOSÉ HENRIQUE BERGONSI, no dia 

08/07/2009, internou no Hospital Cristo Redentor, em Marau, com 'infecção respiratória e vinha em 

recuperação parcial do quadro muscular' e 'Fez parada respiratória súbita no dia 10/07/09 por provável 

dificuldade respiratória ou corpo estranho sendo recuperado entubado e transferido p/ emergência do 



 

 

Hosp São Vicente, após contato c/ equipe de neurologistas que o atendiam. Paciente foi atendido na 

emergência pela equipe clínica e neuro do Hospital'. 

CLAUDINEI faleceu em 12/07/2009 tendo como causa mortis 'septicemia-pneumonia bacteriana', 

conforme a certidão de óbito juntada no E1. 

A relação causal entre tais sintomas e a pneumonia que causou a morte também foi mencionada como 

possível pelo médico LEONARDO FRIGHETTO: 

(...) Não prestou atendimento ao paciente na época do óbito, porque o quadro dele era de uma pneumonia. 

Refere que a síndrome em si não leva ao óbito; este é causado geralmente por complicações infecciosas 

decorrentes do quadro da síndrome, que gera no paciente uma situação de fraqueza, pelo fato de 

necessitar ficar acamado e, como tal, suscetível a infecções. Refere que a pneumonia é um quadro 

infeccioso que pode ocorrer em decorrência dessa situação. (...) Acredita que o paciente tenha 

desenvolvido o quadro de pneumonia em razão de uma infecção desenvolvida domiciliarmente ou mesmo 

no hospital, ou seja, a pneumonia se instalou no paciente que estava com uma doença crônica. (...) 

Entendo que a menção ao nexo pelo aspecto da 'possibilidade' se deve à cautela que o profissional médico 

deva ter para expor sua opinião acerca do quadro, até porque não prestou atendimento ao paciente na 

época do óbito. 

Entretanto, os elementos colhidos dos autos e explanados nesta sentença sobre toda a situação passada por 

CLAUDINEI desde a realização da vacina são suficientes para convencer que não houve melhora dos 

sintomas da Síndrome, mas, no máximo, uma 'recuperação parcial do quadro muscular'. 

Até mesmo o Laudo médico juntado pelo Estado do RS (LAU4, E18) expôs, em conclusão, que 'de 

acordo com a revisão literária, apesar de ser pouco provável (risco menor que 1%), a suspeita de que a 

causa básica do óbito tenha sido a vacinação contra a febre amarela não pode ser afastada.' (grifo 

original). 

A partir disso, convenço-me, sem nenhuma dúvida, que os elementos de prova apontam com segurança 

no sentido de que pneumonia bacteriana associada a septicemia (que é um quadro infeccioso 

generalizado) originou-se do estado absolutamente debilitado e vulnerável de CLAUDINEI, nunca se 

olvidando que saíra do hospital sob tetraparesia que, a seu turno, tem um prognóstico de recuperação 

possível de 6, 12 ou 18 meses, tempo esse que não se completou desde a alta hospitalar. 

Diante disso, tenho como satisfeito o nexo causal direto, imediato e ininterrupto entre as três situações 

fáticas verificadas, quais sejam, (1) a vacina contra a febre amarela em 25/02/2009, (2) a Síndrome de 

Guillain-Barré e (3) o quadro de pneumonia bacteriana e septicemia que levou CLAUDINEI ao óbito em 

12/07/2009. 

3. Do evento lesivo e os correlatos danos 

O evento lesivo foi a morte de CLAUDINEI, o que, a seu turno, enseja a eclosão de danos de ordem 

material e moral, o que passo a analisar. A responsabilidade de cada ente será apreciada posteriormente. 

3.1. Danos materiais 

3.1.1. Ressarcimento de despesas. 

Nesse ponto, desacolho a alegação do Estado do RS de que 'embora consta da causa de pedir, carece de 

postulação'. 

O pedido de reembolso de R$ 3.941,23 está expresso inequivocamente no item III.a.2 da inicial (nessas 

letras: 'que precisam ser reembolsados, devidamente atualizados'), com a respectiva causa de pedir (gastos 

com consultas, exames laboratoriais, medicamentos e com o falecimento da vítima que foram pagos pela 

requerente Maria José), e a mera não colocação desse pedido, topograficamente, no item 'dos 

requerimentos' não obsta o conhecimento, pois, a toda evidência, está na petição inicial sem qualquer 

dificuldade de identificação. 

Passo, então, a analisá-lo. 

De acordo com os documentos juntados no E1 (DECL16 e NFISCAL18) e E9 (NFISCAL2, cópias 

legíveis dos que haviam sido juntados no NFISCAL19 do E1), os R$ 3.941,23 estão assim discriminados: 

- R$ 30,00 de comunicação radiofônica para convite de missa para Claudinei (NFISCAL18 - 14/07/2009); 

- R$ 125,00 de consulta médica (NF 7531, de 10/06/2009) 

- R$ 10,00 exame laboratorial (recibo de 16/06/2009) 

- R$ 30,00 de ECG (recibo nº 10712, de 16/06/2009) 

- R$ 30,00 de raio-x (recibo nº 10713, de 16/06/2009) 

- R$ 134,42 compra de medicamentos (NF 158085, de 14/06/2009) 

- R$ 149,90 compra de nebulizador (NF158138, de 14/06/2009) 

- R$ 3.431,91 de procedimentos médico-hospitalares que foram ressarcidos pela autora Maria José ao seu 

plano de saúde (DECL16). Sobre isso, deve-se observar que o valor ressarcido de R$ 3.431,91 está 

discriminado na planilha do OUT17 do E1, como a soma na coluna a cargo do funcionário (p. 12). 

Entretanto, constato que na primeira página existem 10 lançamentos de gastos com a titular, que perfazem 



 

 

R$ 224,45, que devem, então, ser abatidos. Todos os outros gastos dizem respeito ao dependente. 

Portanto, o valor dessa rubrica é de R$ 3.207,46. 

Vista tal observação, o montante comprovadamente gasto com a tentativa de resguardo de saúde de 

CLAUDINEI é de R$ 3.716,78 e deve ser ressarcido como danos emergentes, isto é, aquilo que 

efetivamente a autora perdeu materialmente (art. 402 do CC). 

Sobre correção e juros, o TRF da 4ª Região vem entendendo no sentido de que a aplicação do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97 (com redação pela Lei nº 11.960/09) deve implicar na separação do índice de 

remuneração básica da taxa de juros e que a capitalização dos juros deve se dar de forma simples, e não 

composta. A respeito: AI 0005182-95.2012.404.0000 e AI 0004074-31.2012.404.000. 

Outrossim, o art. 100, §12, da CF/88 (com redação pela EC nº 62/2009), expõe claramente que existe a 

divisão entre as rubricas de atualização monetária (pelo índice que remunerar a caderneta de poupança) e 

dos juros para compensar a mora (no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 

poupança) e, ainda, que esses juros são 'simples'. 

Portanto, impõe-se reconhecer que a regência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 implica um sistema de 

separação do índice de atualização da taxa de juros e que a capitalização dos juros deve ser de forma 

simples, e não composta. 

No caso, deve-se pontuar que os juros são devidos desde o evento danoso, pois se trata de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ). 

Outrossim, tendo em vista a diversidade de datas dos pagamentos, tenho que deve ser unificado o termo 

inicial também para a correção monetária, utilizando-se a data do óbito. 

Então, o valor de R$ 3.716,78 deve ser corrigido e acrescido de juros, na forma do art. 1º-F, acima 

explanada, desde 12/07/2009. 

3.1.2. Pensionamento 

O pedido de pagamento de pensão de R$ 821,00 por mês até que o falecido completasse 75 anos foi feito 

sob o fundamento de que 'os requerentes, com a morte do companheiro e pai, perderam o filho, o 

provedor do seu sustento e a requerente o apoio e a segurança pessoal, garantidor do complemento da 

manutenção familiar. Por isso, os requeridos devem ser compelidos a pensionar os autores (...)' (item 

III.a.1, inicial). 

A gênese indenizatória desse pedido está na figura dos lucros cessantes, isto é, aquilo que razoavelmente 

se deixou de lucrar em razão do evento danoso (art. 402 do CC), mas conta com a previsão específica do 

art. 948, II, do CC: 

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: 

(...) 

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, seu funeral e o luto da família. 

É imperioso que se desconsidere a literalidade da expressão 'homicídio', que é uma figura penal destinada 

à punição de indivíduo, adaptando-a para o caso civil de evento morte atribuível ao comportamento 

estatal. Também por 'prestação de alimentos' não se pode entender apenas o 'pagamento de pensão 

alimentícia'. 

Sobre tal figura indenizatória, RUI STOCO (ainda em comentário do art. 1.537, II, do CC/1916) anota 

que 'objetivou o legislador suprir as necessidades daqueles que dependiam da vítima falecida, de modo 

que se esta já não pode mais fazê-lo, evidenciada a carência que a morte do alimentante provocou no lar e 

aos seus dependentes, privados que estejam para uma sobrevivência em condições semelhantes àquela 

existente antes do evento, caberá ao ofensor, na mesma proporção, fazê-lo' (Tratado de Responsabilidade 

Civil. 5ª. Ed. 2001. p. 1007). 

Portanto, a finalidade da indenização, isto é, o motivo pelo qual essa figura indenizatória existe, é de 

suprir as necessidades daqueles que dependiam da vítima falecida. 

Todavia, a necessidade pecuniária em comento já está sendo coberta pelo pagamento da pensão por morte 

previdenciária NB 21/144.150.454-5, com renda mensal inicial de R$ 786,34, DIB em 12/07/2009, como 

demonstra o documento CCON5 do E1. 

Portanto, ainda que se tratem de institutos jurídicos distintos (um, de indenização civil; outro, de 

benefício previdenciário), é evidente que a razão dos dois é rigorosamente a mesma, isto é, de não deixar 

os dependentes do falecido sem a contrapartida financeira alimentar que ele, com seu trabalho, 

propiciava. 

Assim, compelir os réus ao pagamento de outra pensão, ainda que sob título indenizatório, significa 

propiciar para os autores uma dupla percepção de renda, que, em vida, o falecido não ensejaria. Enfim, 

não há porque ocorrerem duas frentes de renda para suprir o que, antes, era uma. 

Portanto, desacolho a pretensão de pensionamento mensal. 

3.2. Dos danos morais 

O dano moral em razão de falecimento de pai e companheiro dispensa prova e maiores comentários, já 

que é ínsito à natureza do ocorrido. 



 

 

Resta aferir o quantum indenizatório. 

Não há critério legal ou apriorístico para a fixação do quantum a ser ressarcido a título de danos morais. 

Passa-se ao julgador a tarefa de aquilatar o montante que servirá como reparação pela dor moral sofrida, 

no caso, pela morte do companheiro da autora MARIA JOSÉ e pai do autor GABRIEL. 

O Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a. Região, ao julgar a apelação cível n° 2000.04.01.081020-

1/RS, em acórdão da lavra da Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, traçou 

caminho acerca da questão do dano moral. Peço vênia para transcrever os fundamentos, tão bem lançados 

pela digníssima relatora: 

'(...) Disse o Desembargador Federal Ladislau Fernando Rohneldt, no julgamento publicado na Revista de 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul n° 63, pp. 254-259, que na indenização por 

dano moral 'não se trata de pagar o preço da dor, mas de uma satisfação em relação à vítima e de uma 

expiação em relação ao autor da infração civil.' 

Vale, também, referir-se ao direito francês, no qual assinala René Savatier (Traité de la Responsabilité 

Civile, n° 527, 2/92-93, 2a. ed., Paris, 1949) que o dano moral é convertido em pecúnia atendendo ao 

duplo objetivo de compensar a vítima e aplicar ao ofensor uma pena. Nessa situação, consideram-se a 

condição social da vítima e o grau de culpabilidade do agente. Receivoir une indemnité confortable 

effacera donc la doleur de la victime, ou seja, receber uma indenização confortável amenizará a dor da 

vítima. 

Então, para fins didáticos, pode-se analisar o dano moral sob dois ângulos. 

Ele tem um caráter expiatório, punitivo, que consiste na punição do infrator em virtude da ofensa ao bem 

jurídico da vítima. Essa é a lição de Caio Mário da Silva Pereira, na obra Responsabilidade Civil, 1a. ed., 

Editora Forense, Rio de Janeiro, 1989. Isso significa colocar-se nas mãos do ofendido não o pretium 

doloris, mas um meio de satisfação do dano, seja de ordem intelectual, moral ou material. 

O dano moral tem, ainda, um sentido pedagógico, que significa que a indenização seja uma forma de 

inibir novas práticas que atentem contra a pessoa humana. E, a melhor forma para isso é estipular-se 

indenização de tal monta que haja repercussão nas finanças do causador do dano. (...)' ( Publicado na 

Revista do TRF da 4a. Região n° 45/63-70) 

O valor da perda é de impossível mensuração objetiva pela sua própria natureza, dada a estreita e 

inexorável relação de afeto mantida entre a vítima e os autores. Requer-se, então, o socorro a esses 

critérios doutrinários e jurisprudenciais, que direcionam a que o valor fixado deva levar em consideração 

não apenas a gravidade da repercussão da ofensa e a posição e condições do causador do dano, mas 

também que seja capaz de punir o infrator a fim de que aja no sentido de evitar que situações análogas 

voltem a ocorrer. Todavia, deve-se atentar para que tal quantia não venha a causar locupletamento sem 

causa ao lesado. 

Vistas tais variantes, parece-me que a indenização deve ser suficiente para propiciar aos autores algum 

conforto material, dando-lhes a possibilidade de segurança e tranqüilidade e de terem meios para 

proverem às suas próprias subsistências dignamente. 

Em caso de dano moral oriundo de falecimento de ente querido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA já considerou razoável o patamar de 500 salários mínimos, a ser repartido entre o esposo e 

filhos (REsp 163484 - j. em 20/08/1998); 600 salários mínimos, em favor dos pais e irmãos (REsp. 

208067 - j. em 08/06/1999); 300 salários mínimos para os quatro autores (REsp. 193296 - j. em 

23/11/1999); 300 salários mínimos em caso de falecimento de jovem estudante que já exercia atividade 

remunerada (REsp 293292 - j. em 20/08/2001). 

Não se trata, repito, de fixar valor para suplantar a dor dos autores, pois dinheiro algum seria suficiente, 

mas de propiciar-lhes algum conforto material, para que possam levar uma vida com qualidade e 

segurança. 

No caso em tela, deve ser levado em consideração que a situação fática abrangeu um período de 

aproximadamente dois meses de internação hospitalar seguido de um período de recuperação domiciliar 

com sérias limitações e exigência de cuidados extremos e de auxílio do paciente com as suas necessidades 

mais básicas, consoante antes relatado. Ou seja, de 05/03/2009 (quando se deu a primeira consulta e 

internação) até 12/07/2009, teve-se quatro meses de aflição e preocupação dos autores em razão do estado 

crítico do paciente. 

Em julho de 2009, o salário mínimo era de R$ 465,00. Cito isso não para vincular, mas para não perder o 

norte entre os precedentes do STJ e o risco de uma exacerbação, já que o valor terá que ser atualizado 

desde o fato. Diante disso, entendo que R$ 139.500,00 (equivalente a 300 salários mínimos na época), 

para cada autor, é quantia adequada, sopesadas todas as circunstâncias fáticas já suficientemente narradas 

nesta sentença. 

A correção monetária desse valor deve se dar a partir da prolação desta sentença, forte na Súmula nº 362 

do STJ ('A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento'), mas os juros são devidos desde o óbito, em 12/07/2009, haja vista a Súmula nº 54 do STJ. 



 

 

Assim, o valor de R$ 139.500,00, para cada autor, deve ser acrescido de juros de mora no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, de forma simples, desde 12/07/2009, 

conforme regência e intelecção do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, já explanadas, combinada com a Súmula 

nº 54 do STJ. A partir desta data, deverá também ser corrigida pelo índice que remunerar a caderneta de 

poupança, também conforme a aludida regência e intelecção, combinada com a Súmula nº 362. 

4. Da responsabilidade dos requeridos 

Repiso o que pontuei acima sobre a responsabilidade pela campanha de vacinação contra a febre amarela: 

'Diante do cenário epidemiológico inicial, foi elaborado o Plano de Ação para a Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) de Febre Amarela, pelas três esferas de gestão do SUS, o que 

impôs a imediata mobilização dos municípios atingidos, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da 

Saúde. O plano traçou uma abordagem sistemática das medidas e estratégias que foram adotadas para o 

controle do avanço da febre amarela no Estado.' (grifei) 

Assim, 'foi orientado a vacinação universal (para todas as pessoas), a partir de 9 meses de idade, 

moradoras dos municípios afetados. Para os demais municípios, a vacina estava indicada para quem se 

deslocasse para as áreas afetadas do Rio Grande do Sul, bem como para as demais áreas com 

recomendação de vacina no Brasil e no mundo. Foram vacinadas 3.632.902 de pessoas em todo o Estado 

no ano de 2009' (item 2, p. 3). 

Com isso, a União, o Estado do RS e o Município de Marau deram cumprimento à obrigação solidária e 

conjunta de execução de ações de vigilância epidemiológica, como consta no art. 200, II, da CF, e 6º, I, 

'b', da Lei nº 8.080/90, respondendo pelo risco administrativo que disso decorre. Reforço a questão do 

risco administrativo invocando a doutrina de SÉRGIO CAVALLIERI FILHO (Programa de 

Responsabilidade Civil. 5ª. Ed. Malheiros. 2004. p. 239): 

'a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de 

dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do 

Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também 

suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, 

suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes' 

A concretização da campanha de vacinação depende de ações conjuntas, interligadas, concatenadas e 

indissociáveis de todos os entes que compõem a esfera de gestão do SUS, ou seja, sem a atuação de um, a 

de outro não tem eficácia. Conseqüentemente, todos eles, indistintamente, colocam-se na posição de 

responsáveis pelo risco já explanado, daí porque não é adequada a alegação do Município de Marau de 

que o problema não lhe seria imputável porque não tem controle sobre os efeitos da vacinação. 

Portanto, a proporção de condenação é de 1/3 para cada réu. 

(...)" 

Em relação ao questionamento de fundo da lide - comportamento dos réus, evento danoso, nexo de 

causalidade e ausência de causa excludente de responsabilidade -, aos mesmos fundamentos acima 

transcritos faço remissão, tomando-os por integrados neste voto, certo que as razões recursais não logram 

infirmar a fundamentação adotada pela v. sentença. 

Rigorosamente, a prova coligida aos autos permite afirmar que o quadro de pneumonia que produziu a 

morte de Claudinei Saggin foi consequência da Síndrome de Guillain-Barré (polirradiculoneuropatia 

desmielinizante aguda), síndrome essa que decorreu, in casu, da vacina recebida pelo de cujus no âmbito 

do Programa Nacional, Estadual e Municipal de Saúde Pública contra a febre amarela. 

O comportamento dos réus que ensejou o evento danoso é comissivo - situado no âmbito das políticas 

públicas do Sistema Único de Saúde - e, nessa conformação, a sua responsabilidade é objetiva, não 

havendo perquirir sobre a existência ou não de culpa na sua gênese. 

Outrossim, impende reconhecer que a responsabilidade pelo funcionamento do SUS é solidária entre a 

União, os Estados-membros e os Municípios (CF, art. 37, § 6º, c/c art. 196) e, considerando que a 

vacinação de Claudinei Saggin deu-se no âmbito das políticas públicas do SUS, impõe-se reconhecer a 

solidariedade dos réus ao pagamento da indenização fixada nestes autos. 

O dimensionamento dos danos emergentes tem supedâneo na prova documental produzida no autuado, 

não merecendo, pois, qualquer censura. 

O dimensionamento dos danos morais - 300 salários mínimos para cada autor -, por sua vez, afigura-se 

consentâneo com a equação fática sub examine e com as finalidades reparatória, pedagógica e preventiva 

do instituto indenizatório em liça; atenta à condição econômica dos autores e à capacidade financeira dos 

réus, não produzindo a modo de enriquecimento sem causa. 

Ainda, é de relevo anotar que a percepção de pensão previdenciária pela parte autora não constitui óbice à 

percepção de pensionamento civil pela morte de Claudinei Sagginº  No tópico, afigura-se-me irrefutável a 

fundamentação adotada pelo Parquet em sua manifestação no autuado, da lavra do ilustre Procurador 

Regional da República Domingos Sávio Dresch da Silveira, que literaliza - 

"(...) 



 

 

Por fim, tenho que merece provimento o apelo da parte autora, para que seja reformada a sentença em 

primeiro grau no ponto em que não reconhece direito ao pensionamento mensal. De fato, entendo possível 

a cumulação do benefício previdenciário da pensão por morte com a pensão mensal decorrente da 

responsabilidade civil, já que o primeiro possui natureza previdenciária e a segunda, indenizatória, de 

compensação pela morte do pai e companheiro dos requerentes, de modo que uma é autônoma em relação 

à outra. Neste sentido: 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. L.E.R/D.O.R.T. 

SEQÜELAS PERMANENTES ADQUIRIDAS PELA RECORRIDA NO DESEMPENHO DE SUAS 

ATIVIDADES. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DANOS MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. 

TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. As instâncias 

ordinárias, com base nos elementos probatórios trazidos aos autos, e em sintonia com precedentes desta 

Corte, concluíram que o benefício previdenciário percebido pela autora, ora recorrida, não afasta nem 

exclui a responsabilidade da recorrente ao pagamento da verba indenizatória, mediante pensão vitalícia, já 

que esta vem apenas recompor um prejuízo causado por meio de um ato ilícito, direito este de cunho civil, 

ao contrário daquela que se ampara no direito previdenciário. Logo, não prevalece a alegação da 

recorrente de que a percepção da aposentadoria pela autora-recorrida repudia a condenação de pensão 

vitalícia em virtude de acidente de trabalho. Precedentes desta Corte. 2. Pensionamento vitalício devido a 

partir de outubro/97, quando a recorrida desligou-se da empresa-recorrente, aposentando-se por invalidez. 

Precedentes desta Corte. 3. Consideradas as peculiaridades do caso em questão e o princípios de 

moderação e razoabilidade, o quantum fixado pelo Tribunal a quo (R$ 100.000,00) a título de danos 

morais mostra-se excessivo, não se limitando a justa reparação dos prejuízos advindos do evento danoso. 

Destarte, ajustando-se o valor ressarcitório aos parâmetros adotados nesta Corte, assegurando ao lesado 

correta indenização, sem incorrer em enriquecimento indevido, reduzo o valor indenizatório, para fixá-lo 

na quantia certa de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido. (REsp 811.193/GO, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 338) 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. MERGULHADOR SUBMARINO. 

LESÃO TOTALMENTE INCAPACITANTE PARA A ATIVIDADE EXERCIDA. ELEVAÇÃO DO 

PERCENTUAL PARA 100%. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O CAPITAL CONSTITUÍDO PARA A GARANTIA DE 

PRESTAÇÕES VINCENDAS. I. Diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil 

tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a 

vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do empregador, que reduziu a sua capacidade laboral em 

caráter definitivo, inclusive pelo natural obstáculo de ensejar a busca por melhores condições e 

remuneração na mesma empresa ou no mercado de trabalho. II. Destarte, ainda que o empregado passe a 

exercer funções melhor remuneradas, o desempenho do trabalho com maior sacrifício em face das 

sequelas permanentes há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão indenizatória total. III. O 

acidente de trabalho decorrente de ato ilícito do empregador é de natureza extracontratual, de sorte que os 

juros moratórios incidem na forma preconizada na Súmula nº  54 do STJ (EREsp nº  146.398/RJ, Rel. 

p/acórdão Minº  Barros Monteiro, maioria, DJU de 11.06.2001). IV. A verba honorária sucumbencial não 

incide sobre o capital constituído para garantia das prestações vincendas (EREsp nº 109.675/RJ, Corte 

Especial, Rel. p/acórdão Minº  Cesar Asfor Rocha, maioria, DJU de 29.04.2002).V. Recurso especial 

conhecido em parte e provido. (REsp 579.888/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009) 

(...)" 

Aos mesmos fundamentos acima transcritos faço remissão, tomando-os por integrados neste voto. 

Assim, fixo o pensionamento devido à parte autora em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pro rata - 

equivalente a 01 (um) salário mínimo nesta data. 

2. Modificada a solução da lide, a parte autora resulta vencedora na totalidade de sua postulação, 

impondo-se carregar, à conta exclusiva da parte ré, os ônus da sucumbência (CPC, art. 20). Os honorários 

advocatícios, eu os arbitro em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 20, §3º). 

3. Solucionada a lide com espeque no direito bastante, tem-se por afastada a incidência concreta da 

legislação em confronto, senão pela total abstração, com as adequações de mister, sem que isso importe 

na sua violação. É o que se dá com os dispositivos legais invocados nas razões recursais, os quais tenho 

por prequestionados. 

4. Apelação da parte autora provida. 

5. Apelações dos réus improvidas. 

6. Remessa oficial improvida. 

(5000086-13.2010.404.7104) 



 

 

 

ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. UNIÃO FEDERAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. VACINA DTP TRÍPLICE. REAÇÃO VACINAL. ÓBITO DE BEBÊ. 

CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. PREVISIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. 

INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. 

1.- A União, através do Ministério da Saúde, é a responsável pela coordenação do Programa Nacional de 

Imunizações, além de ter adquirido a vacina repassada ao Município de Curitiba, que posteriormente foi 

aplicada no de cujus, de modo que certa a participação de ambos os entes públicos no evento danoso, o 

que justifica a solidariedade entre os réus. 

2.- A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva, na qual não se indaga a culpa do 

Poder Público, bastando tão só a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública. 

3.- O caso fortuito não está configurado porque quando o Ministério da Saúde planeja a vacinação em 

massa assume, com absoluta previsibilidade, que lesará alguns vacinados. Ao estabelecer um programa de 

obrigatoriedade de vacinação chama a si a responsabilidade pelos danos emergentes das previsíveis 

reações adversas, ainda que em ínfima parcela dos vacinados. 

4.- Como não houve, no caso, qualquer outro motivo que não a vacina, a provocar o quadro clínico da 

criança, que culminou no seu óbito, deve o Estado ser responsabilizado por ter gerado a situação de risco 

que deu causa ao óbito. 

5.- A dor que advém da perda drástica do filho/irmão é pacificamente entendida pelos Tribunais como 

fonte inequívoca de dano moral, sendo inclusive desnecessária a produção de provas neste sentido, 

bastando para tanto a prova do fato. 

6.- O arbitramento do dano moral é ato complexo para o julgador que deve sopesar, dentre outras 

variantes, a extensão do dano, a condição sócio-econômica dos envolvidos, a razoabilidade, a 

proporcionalidade, a repercussão entre terceiros, o caráter pedagógico/punitivo da indenização e a 

impossibilidade de se constituir em fonte de enriquecimento indevido. 

(0001756-03.2007.404.7000) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E 

PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO 

Objetivando as autoras indenização por dano moral em decorrência do sofrimento experimentado em 

virtude de doença que acometeu familiar, a qual imputam à reação vacinal (vacina tríplice - DTP) e que 

culminou por levá-lo a óbito, forçoso reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional não pode ser 

outro que a data da sua morte. Da mesma forma quanto à indenização por dano material, pois as despesas 

havidas com tratamentos e manutenção persistiram enquanto havia expectativa/esperança de sua 

recuperação. 2. Ajuizada a ação em menos de dois anos após o óbito do familiar, não resta configurada a 

prescrição. 3. Apelo provido a fim de que os autos retornem à origem para instrução e julgamento. 

(0001598-41.2009.404.7205) 

 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA 

ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. 

Não se verifica a existência de prova inequívoca quanto à verossimilhança da alegação. As provas 

colacionadas aos autos são unilaterais e o fato do agravante ter sofrido reações físicas após a vacinação, 

não conduz à certeza de que o atual quadro clínico tenha como causa somente as conseqüências da 

aplicação da vacina. 

(2009.04.00.022602-9) 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS 

EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DE VACINA TRÍPLICE VIRAL. INEXISTÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE DISPENSAR A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE 

ENTENDER DESNECESSÁRIAS À FORMAÇÃO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA 

CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A APLICAÇÃO DA 

VACINA E A BRONQUITE INESPECÍFICA E HIPERTENSÃO PULMONAR PRIMÁRIA 

DESENVOLVIDA PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE 

FIXADOS. 

(2002.70.00.076948-3) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CAMPANHA DE VACINAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. 



 

 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que não há interesse de ente federal, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal. 

Hipótese em que a causa de pedir, fundada na alegação de irregularidade na aplicação de vacina e de erro 

médico em atendimento ambulatorial em Posto de Saúde municipal, não evidencia a responsabilidade da 

União. 

(2008.04.00.023113-6) 

 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO DE VACINA 

CONTRA VARÍOLA. CAMPANHA ORGANIZADA PELO GOVERNO FEDERAL.  

DANOS GRAVES IRREVERSÍVEIS. MORTE POSTERIOR. PRESCRIÇÃO. MENOR.  

INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS.  

- Vacinado o autor em 1970, com nove anos de idade, e tendo sido acometido por encefalomielite da qual 

restou paraplégico, vindo a falecer no curso da ação, não corre prescrição, que não pode ser contada da 

data da vacina, tampouco reconhecida quanto ao fundo do direito, porque a lesão sofrida tem efeitos 

permanentes, renovando-se dia-a-dia, interrompendo-se com o pedido administrativo, que foi indeferido.  

- Prescrição apenas das parcelas.  

- Restando comprovado que a vacina foi a causa eficiente do quadro clínico que culminou com a morte do 

autor, incide a responsabilidade objetiva do Estado, por existente o dano pela ação da Administração e o 

nexo causal entre ambos.  

- Força maior invocada pela apelante não reconhecida porque os efeitos colaterais da vacina eram 

previamente conhecidos pelo Poder Público.  

- Sucumbência mantida por fixada na esteira dos precedentes da Turma, tal como juros e correção 

monetária.  

- Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir.  

- Apelação e remessa oficial improvidas. 

(96.04.36017-5) 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETARDAMENTO NO CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. MULTA.  

Tratando-se de obrigação de fazer, a ser executada nos termos da sentença que transitou em julgado, que 

consiste em fornecimento de remédios necessários, cadeira de rodas e cama hospitalar, prestação de 

assistência médica e de enfermagem, por decorrência das graves lesões cerebrais responsáveis por 

paralisia completa da criança em virtude de vacina aplicada indevidamente, a multa cominada com base 

no art. 644 do CPC não afronta a coisa julgada, pelo fato de não estar contida na decisão de mérito e 

haver sido fixada pelo descumprimento na execução.  

Multa plenamente justificada e aplicada na forma correta porque decorridos 337 dias entre o prazo 

conferido pelo juiz e o início do cumprimento da obrigação.  

Abstraída a intempestividade dos embargos não considerada na origem, afastada a ilegalidade da pena 

pecuniária e o excesso de execução invocados.  

Apelação e remessa oficial improvidas. 

(1998.04.01.066609-9) 

 

 

TRF5 – EMENTAS 

 

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DA 

VACINA H1N1. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

1. Caso em que a autora busca indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que após tomar 

a vacina contra a gripe pandêmica (H1N1), em 2009, teria passado a sofrer diversos problemas de saúde 

(paraparesia secundária e provável mielite transversa); 

2. Constatando-se, por meio de perícia judicial, a ausência de nexo de causalidade entre a inoculação da 

vacina e a patologia da qual é portadora a demandante ("mielite transversa"), uma vez que, segundo 

literatura médica vigente, a maioria dos casos é de causa obscura ou desconhecida e, considerando, ainda, 

a inexistência de notificação de demais casos da aludida doença à época da respectiva campanha de 

vacinação, não restam configurados atos ou fatos ensejadores da indenização pretendida; 

3. Apelação desprovida. 

(00106777720114058100) 

 



 

 

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. 

EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. CRIANÇA. POLIOMIELITE ADQUIRIDA APÓS 

VACINAÇÃO. PARALISIA DE MEMBRO INFERIOR. CONFIGURAÇÃO DO DANO E DO NEXO 

DE CAUSALIDADE 

I Apelação e remessa oficial em ação em que busca o autor a condenação da União, do Estado da Paraíba 

e do Município de Nazarezinho/PB, no pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos 

em decorrência da imunização do demandante, por vacina anti-poliomielite, a qual teria acarretado a 

doença e produzido sequelas negativas. 

II. Narra a autora que a) em 29/04/2003, os genitores do menor - então com três meses e onze dias de 

idade - o levaram até o posto de saúde municipal, atendendo à convocação do Programa Nacional de 

Vacinação do governo federal, ocasião em que aplicada a 1ª dose da vacina anti-poliomielite; b) cerca de 

vinte e oito dias após a vacinação, a criança começou a sentir sintomas de febre alta, pele vermelha e 

redução dos movimentos do membro inferior esquerdo, experimentando também dores, o que levou os 

pais a levarem o menor ao posto médico da cidade de Nazarezinho, recebendo prescrição apenas de 

remédio para febre; c) persistindo os sintomas, a criança foi encaminhada pelos pais à Clínica da Criança 

na cidade de Sousa/PB, momento em que prescrita a realização de sessões de fisioterapia, bem como 

realizados exames radiológicos, os quais não indicaram sinais de fraturas ou lesões osteolíticas; d) 

posteriormente, em 19/09/2003, os genitores submeteram o menor à avaliação de um neurologista, o qual 

- diante dos sinais visuais - alertou a Secretaria de Saúde municipal sobre a possibilidade de poliomielite, 

requisitando a realização de exame neurológico, realizado em 18/03/2004, diante das dificuldades 

financeiras dos pais; e) com o exame apontando a poliomielite, a Secretária municipal de saúde procurou 

novo médico, em João Pessoa, o qual confirmou a doença, apontando a superação da data de validade da 

vacina ou o incorreto acondicionamento desta como potenciais causas; f) houve pressão sobre a família - 

de baixa renda, praticante de agricultura de subsistência - para não divulgar o fato, ocorrendo a visita de 

equipes da Secretaria de Saúde, inclusive com a aplicação de duas outras doses da vacina anti-polio, em 

09/02/2004 e 26/04/2004; g) o menor continuou a se submeter a sessões de fisioterapia, duas vezes por 

semana, sem respostas positivas, o que levou os genitores a realizar novo exame, em 07/12/2009, o qual 

confirmou o diagnóstico de sequela de poliomielite pós-vacinal. 

III. A sentença decidiu pela procedência parcial do pedido, para condenar os réus, em solidariedade, a 

pagar à parte autora: a) pensão mensal vitalícia, no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir de 

18/01/2017; b) danos morais, no valor de R$ 80.000,00, com juros desde a data do evento danoso 

(29/04/2003) e correção monetária a contar da sentença, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 

IV. A União apelou, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que o dano decorreria de uma 

situação personalíssima da vítima, restando ausente o nexo causal a justificar o pagamento da 

indenização. 

V. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar 

configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, parágrafo 6º da 

CF/88). Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para 

o ente público o dever de indenizar o particular. 

VI. A prova documental acostada demonstra que o menor, à época da vacinação, encontrava-se saudável 

(fl. 29), não tendo sido registrado qualquer manifestação atípica quando do nascimento. Verificados os 

primeiros sintomas da doença entre 28 e 29 dias após a vacinação - 29/04/03 -, o laudo médico de 

19/09/03 verificou a possibilidade de contaminação com poliomielite (fl. 30), fato imediatamente 

comunicado à Secretaria de Saúde do município réu. 

VII. No que diz respeito à verba honorária, apesar deste relator entender ser aplicável o regramento 

trazido pela Lei 13.105/2015/CPC, a Segunda Turma do TRF 5ª Região já pontua entendimento 

majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as 

partes ser submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que 

ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a 

fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. 

VIII. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, em razão da fixação dos honorários advocatícios 

em R$ 2.000,00, por cada réu. 

(00013148520104058202) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU BENEFÍCO DE AMPARO SOCIAL. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA MISERABILIDADE. RISCO DE LESÃO 

GRAVE E DE DIFÍCIL EM FAVOR DO INSS. AGRAVO PROVIDO. 



 

 

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, nos autos do processo originário, 

concedeu ao agravado, portador de paralisia infantil supostamente adquirida após tomar a primeira dose 

da vacina anti-pólio, o benefício de amparo social. 

2. A partir de documentos que instruem o agravo, observa-se que os pais do agravado possuem 

remuneração superior à média da população brasileira. Segundo extratos obtidos através do CNIS, 

percebe-se que só a mãe do menor recebeu remuneração da Companhia de Saneamento de Alagoas - 

CASA, variando entre R$ 8.241,77 a R$ 10.079,71, no último ano. 

3. Hipótese em que o risco de lesão grave e de difícil reparação atua em favor da autarquia previdenciária, 

haja vista a irrepetibilidade das verbas de natureza pagas a título de benefício assistencial. 

4. Igualmente presente a relevância da fundamentação suscitada no agravo, considerando que, à primeira 

vista, não foram preenchidos todos os requisitos para a concessão do amparo assistencial, notadamente 

diante da comprovação da existência de renda per capita bastante superior à estabelecida em lei como 

parâmetro para a concessão dessa espécie de benefício. 

5. Agravo de Instrumento provido. 

(08043260320144050000) 

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 

CRIANÇA. POLIOMIELITE ADQUIRIDA APÓS VACINAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE 

MUNICIPAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DO 

MUNICÍPIO DE GARANHUNS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. 

1. Apelações e remessa oficial em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação da 

UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DE PERNAMBUCO e do MUNICÍPIO DE GARANHUNS ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais e de pensão, em razão da contaminação da autora 

Larissa Silva de Jesus com o vírus da poliomielite, após ingestão de vacina ministrada em posto 

municipal de saúde. A parte ré também foi condenada ao fornecimento de medicamentos, transportes e 

demais despesas necessárias ao tratamento de saúde da autora, vítima da contaminação. 

2. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré consiste em questão que se confunde com 

o próprio mérito, visto que diretamente relacionada com a definição acerca da existência ou não de 

responsabilidade da União, do Estado de Pernambuco e do Município de Garanhuns pelos danos 

alegados. 

3. Sendo apontados como  agentes causadores do dano a União Federal, o Estado de Pernambuco e o 

Município de Garanhuns, o tratamento a ser dispensado é o inerente à responsabilidade estatal, cujo 

reconhecimento condiciona-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os 

danos alegados e a conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da 

responsabilidade, não havendo que se falar em culpa, por trata-se de responsabilidade objetiva. 

4. Evidenciado que à União coube a escolha e a compra das vacinas, bem como a promoção do programa 

de imunização; ao Estado de Pernambuco, a recepção, o armazenamento e a distribuição para os postos 

credenciados; enquanto que ao Município de Garanhuns, apenas a aplicação. 

5. De acordo com as informações prestadas pela perícia judicial, há nexo de causalidade entre a vacina 

ministrada na menor, fornecida pelo SUS, e a doença apresentada, já que a sintomatologia é compatível 

com a Síndrome pós-vacinação. Informou, ainda, que a causa da moléstia reside na composição química 

da vacina e não em defeito relacionado ao recebimento, armazenamento, distribuição ou respectiva 

aplicação. 

6. Configurada hipótese de excludente de responsabilidade do Estado de Pernambuco e do Município de 

Garanhuns por culpa exclusiva de terceiro, no caso, a União, que assumiu o risco pela escolha da vacina 

mais barata, a Sabin, de administração oral e produzida a partir do vírus atenuado, em detrimento da Salk 

que, apesar de mais cara, é administrada de forma injetável, produzida com vírus inativo e, portanto, mais 

segura. 

7. Cuida-se o caso de ação indenizatória fundada na responsabilidade objetiva do Estado de reparar danos 

decorrentes da uma ação da administração pública, mais especificamente, da efetivação de política 

pública de vacinação voltada a concretizar o ideal de prevenção de doenças (art. 37, parágrafo 6º, da 

CF/88). Trata-se, portanto, de hipótese distinta das causas onde se persegue provimento judicial que 

determine o cumprimento do dever constitucional de garantia de acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a exemplo do fornecimento de medicamentos 

e do custeio de tratamento de saúde e cirurgias, onde o entendimento jurisprudencial é assente no sentido 

de responsabilizar todas as Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, União, Estados e Município, nos 

termos do art. 196, da CF/88 e da Lei nº. 8.080/90. 

8. Afastada a pretensão indenizatória deduzida em face do Estado de Pernambuco e do Município de 

Garanhuns, subsistindo apenas diante da União Federal. 



 

 

9. Não há como se negar a existência de danos morais a serem indenizados não só os sofridos pela própria 

vítima da contaminação, como por seus pais, que também figuram como autores na presente ação. 

Precedente do STJ (RESP 201001529113, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE 

DATA:15/12/2010). 

10. Igualmente configurados os danos materiais a serem indenizados, tendo em vista os gastos inerentes 

ao tratamento da doença da autora, vítima da contaminação. Devida, portanto, a condenação da parte ré 

não apenas à restituição dos valores já despendidos, mas também ao cumprimento de obrigações de fazer, 

no sentido de fornecer transporte e medicamentos gratuitos à menor, além de pensão voltada a custear 

outras despesas relacionadas com seu tratamento médico, quais sejam: sessões de fisioterapia, 

alimentação especial, vestuário especial, transporte aéreo para outra unidade federativa, visando a 

continuidade do tratamento. 

11. No caso de danos morais, o valor da indenização deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de 

condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o 

constrangimento causado à parte lesada. Por outro lado, não pode se mostrar excessivo diante da lesão 

causada, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito. 

12. Tendo em vista as circunstâncias do caso apresentado, a indenização fixada a título de danos morais 

em valor correspondente a cem salários mínimos, considerado o valor vigente na data da prolação da 

sentença, para os pais da vítima, autores nesta ação, perfazendo o total de R$ 67.800,00 (sessenta e sete 

mil e oitocentos mil reais), e de duzentos salários mínimos, para a vítima, perfazendo o total de R$ 

135.600,00 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais), mostra-se razoável e proporcional à repercussão 

do evento danoso, sendo suficiente a atender os critérios acima aludidos e estando, inclusive, abaixo da 

média do que vêm sendo concedido por esta Corte em casos semelhantes (APELREEX 

200982020003147, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, DJE - 

Data::24/01/2012; APELREEX 200182000018638, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF5 

- Primeira Turma, DJ - Data::15/12/2008). 

13. Os valores das despesas a serem restituídas, assim como o da pensão, devem ser apurados em 

liquidação de sentença, tendo em vista a ausência de documentos hábeis para tal quantificação neste 

momento. Precedente desta Turma (AC 00028698220114058500, Desembargadora Federal Margarida 

Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::19/12/2013). 

14. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de fixação de multa diária 

(astreintes) contra a Fazenda Pública na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer. Irretocável, 

portanto, é a sentença recorrida também quanto a esta questão, tendo em vista a adequação, 

compatibilidade e necessidade da multa fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como o prazo 

razoável nela previsto (20 dias) (STJ. 2ª Turma. Relator. Minº  Castro Meira. DJU de 25/09/2008). 

15. Reformada a sentença recorrida no sentido de julgar improcedente o pedido formulado em face do 

Estrado de Pernambuco e do Município de Garanhuns, devendo as respectivas condenações serem 

imputadas à União Federal, única responsável pelos danos alegados. 

16. Mantidos os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender 

aos parâmetros do art. 20, parágrafo 4º, do CPC. 

17. Apelação da União Federal e remessa oficial improvidas. Apelações do Estado de Pernambuco e do 

Município de Garanhuns providas. 

(00000550320114058305) 

 

ADMINISTRATIVO. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. 

ADESÃO VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE. POLINEUROPATIA DESMILIENIZANTE 

INFLAMATÓRIA PÓS-VACINAL - SÍNDROME DE GUILAIN-BARRÉ. PRELIMINARES 

AFASTADAS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DE EVENTUAL RISCO DE SEQUELAS OU DANOS OUTROS À 

POPULAÇÃO IMUNIZADA. PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. 

CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA, PORÉM NÃO EXTINTA. REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REPARAÇAO POR DANOS 

MATERIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À QUANTIFICAÇÃO 

NESTE MOMENTO. OBJETO DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇAO 

PARCIALMENTE PROVIDA. 

I. Inexistência do alegado cerceamento de defesa uma vez que devidamente intimada a indicar as provas 

que pretendia produzir, a autora apenas requereu a produção de prova testemunhal. Incabível, portanto, 

pedido de nulidade do julgado em decorrência de indeferimento de produção da prova requerida por 

outrem. 



 

 

II. Quanto à necessidade de inclusão do laboratório GlaxoSmithKline, o princípio da demanda estabelece 

que deve haver sempre manifestação inequívoca do autor no sentido de querer a citação do litisconsorte, 

inclusive o necessário, se for o caso. Não requerida a sua citação, tem-se a extinção do processo, não 

sendo dado ao juiz, ex officio, determinar a citação do litisconsorte. 

III. Deve ser mantida a sentença no ponto que decidiu pela improcedência do pedido, no que diz respeito 

ao laboratório réu, porquanto demonstrado nos autos que o fabricante da vacina aplicada na autora fora o 

laboratório GlaxoSmithKline, e não o Sanfonis-Aventis, como declinado na inicial. 

IV. Ainda que nenhum agente público tenha participado da aplicação da vacina, tratando-se de uma 

iniciativa particular, promovida pela empresa Intermédica Sistema de Saúde S/A, à época empregadora da 

demandante, inseriu-se tal iniciativa em campanha nacional de vacinação, de iniciativa do Ministério da 

Saúde, em que, antes de vedar a adesão, como no caso concreto, priorizou e conferiu gratuidade a 

determinados segmentos da população. 

V. É de ser reconhecida a responsabilidade da União diante da sua competência, por intermédio do 

Ministério da Saúde, para a execução de políticas públicas de prevenção de doenças por campanhas de 

vacinação e, no caso concreto, não haver adotado qualquer medida de cautela quando da deflagração da 

campanha vacinal, maciçamente difundida na mídia, que viesse a esclarecer à população, compulsória ou 

voluntária, de eventual risco de sequelas ou danos outros, como os descritos em documentos originário do 

laboratório fornecedor da vacina, como a de que não seria recomendável a pessoas que tivessem 

apresentado, após uma vacinação anterior, Síndrome de Guillain-Barré. 

VI. Declinado pela própria apelante não ser o caso de perda da possibilidade laborativa, mas sim sua 

redução, não se mostra procedente o pedido de pensão vitalícia. 

VII. Devida reparação por danos morais, que se fixa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos 

materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, pela ausência de documentos hábeis para tal 

quantificação neste momento. 

VIII. Apelação parcialmente provida. 

(00028698220114058500) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

MATERIAL E MORAL. NEXO CAUSAL ENTRE A VACINA FORNECIDA PELO SUS E A 

DOENÇA QUE ACOMETE A MENOR. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA 

OFICIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. URGÊNCIA. 

POSSIBILIDADE. 

1. Na hipótese discutida no recurso, verifica-se o quadro de uma menor impúbere, diagnosticada como 

portadora de uma doença denominada de "pé-caído", sendo tal enfermidade supostamente ocasionada 

após a utilização da vacina anti-pólio fornecida pelo SUS. 

2. Imprescindível para fins  de condenação em dano material e moral a realização do contraditório, 

com a devida instrução probatória, através de perícia oficial. Tal questão, por conseguinte, deve ser 

dirimida por ocasião da prolação de sentença. 

3. No que toca ao fornecimento de medicamento, a questão pontual cinge à concretização dos direitos 

sociais, em especial, o direito à saúde, albergado pelo art. 196 da Carta Federal, que, em última análise, 

está umbilicalmente ligado à realização da dignidade da pessoa humana. 

4. Na espécie, mostra-se razoável a determinação de medidas assecuratórias para o cumprimento da 

garantia constitucional à saúde, visto que se cuida, no particular, de conflito entre o direito fundamental a 

esta última e o princípio constitucional da legalidade orçamentária. 

5. O periculum in mora reside na circunstância de que se trata de menor impúbere, necessitando de 

tratamento médico especializado. 

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para que os demandados forneçam, além do concedido 

pelo juiz a quo (transporte necessário para a realização de consultas médicas na AACD e consultórios 

localizados na cidade de Recife/PE), os medicamentos STIMULANCE, PENTALAC, MINILAX com 7 

bisnagas, bem como a bota ortopédica indicada para o caso em concreto, no prazo de 30 (trinta) dias, pena 

de multa na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, a contar da intimação pessoal dos 

agravados da decisão liminar concedida anteriormente neste recurso. 

(00108444720114050000) 

 

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. 

EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. CRIANÇA. POLIOMIELITE ADQUIRIDA APÓS 

VACINAÇÃO. PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES. CONFIGURAÇÃO DO DANO E DO 

NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. 



 

 

1. O ordenamento jurídico pátrio adota a tese da responsabilidade objetiva do Estado, seguindo a teoria do 

risco administrativo, segundo a qual não se exige a culpa do agente, mas, tão-somente, a demonstração da 

ocorrência do fato e a consequente lesão ocasionada (nexo causal), conforme o art. 37, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal. 

2. Hipótese em que ficou demonstrado, através de perícia médica judicial e documentos acostados aos 

autos, que o autor, atualmente com 08 (oito) anos de idade, adquiriu paralisia infantil (paraplegia flácida 

dos membros inferiores) em decorrência de vacina contra a poliomielite, aplicada quando contava com 

quatro meses de idade, restando, assim, comprovado o dano e o nexo causal entre este e a conduta estatal. 

3. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, em que o autor, gozando de plena saúde, foi levado 

por seus pais, aos quatro meses de idade, para receber a vacina contra a pólio oferecida pelo Estado e 

adquiriu a doença após a inoculação, ficando paraplégico e sofrendo as privações inerentes a essa 

condição, mostra-se justa e razoável a manutenção do valor fixado na sentença, a título de danos morais, 

em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 

4. O fato de o Ministério da Saúde haver noticiado, conforme informações colhidas em seu site e outros 

sites de notícias, que, no próximo ano (2012), irá implantar a substituição da vacina Sabin, a atual, 

produzida a partir do vírus atenuado (mais barata e de administração oral), pela Salk (mais cara e 

injetável), com vírus inativado e, portanto, mais segura, revela que a aplicação da primeira gera um risco, 

embora pequeno, de desencadear a pólio vacinal, como ocorreu com o autor, de modo que a União deve 

arcar com as consequências de sua opção pelo método Sabinº  

5. Há que ser, igualmente, a União condenada ao pagamento de danos materiais, levando-se em conta as 

despesas com tratamento médico e fisioterápico a que o autor terá que se submeter pelo resto da vida, 

bem assim considerando o fato de residir no interior da Paraíba onde nem sempre contará com o 

fornecimento de tais serviços, e constatando-se, ainda, a diminuição de sua capacidade laborativa, há que 

ser mantida a pensão concedida na sentença, devendo, entretanto ter como termo inicial a data da citação 

e ser majorada para meio salário-mínimo até que complete 14 (catorze) anos de idade e, a partir de então, 

um salário-mínimo, até completar 65 (sessenta e cinco) anos ou até o seu óbito, o que ocorrer primeiro. 

6. Em consonância com o art. 20, parágrafos 3º e 4º, do CPC, mostra-se justa e razoável a fixação dos 

honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

7. Apelação da União, remessa oficial e apelo do particular parcialmente providos. 

(200982020003147) 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 535, DO CPC. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. 

INADMISSIBILIDADE. 

1. Embargos de declaração, calcados na alegação de omissão (quanto à incidência: a) dos arts. 16, 17 e 

18, da Lei nº 8.080/90; e b) do art. 43, do CC), opostos contra acórdão, nos termos do qual se negou 

provimento à remessa oficial e às apelações dos entes públicos e se deu parcial provimento à apelação dos 

autores, mantendo a condenação dos réus em indenização por danos materiais, morais e em ajuda 

econômica mensal vitalícia (pensão), em decorrência das graves seqüelas sofridas pelos autores após a 

administração de vacina BCG em posto de saúde municipal, em atendimento a calendário de vacinação de 

Programa Nacional de Vacinação, promovido no âmbito do SUS. 

2. Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 

contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, do 

CPC). 

3. Por obscuridade, entenda-se a ausência de clareza com prejuízo para a certeza jurídica. De sua vez, há 

omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação 

judicial. Finalmente, a contradição se manifesta quando, na sentença ou no acórdão, são inseridas 

proposições incompossíveis. 

4. Não é omisso o julgado quanto aos arts. 16, 17 e 18, da Lei nº 8.080/90. Tais dispositivos concernem à 

distribuição de competências entre as direções nacional, estadual e municipal do SUS, e são invocados 

pela embargante como justificativa para fins de afastamento da responsabilidade da União. Ocorre que o 

acórdão, a despeito de não ter citado explicitamente os dispositivos em questão - e não estava obrigado a 

tanto -, invocou a CF/88 e Lei nº 8.080/90, para declarar a responsabilidade solidária das três esferas de 

governo - federal, estadual e municipal, não havendo, destarte, que se falar em lacuna. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 929 PB 

(2001.82.00.001863-8/01) 

5. Não é omisso o julgado, em relação ao regramento disposto no art. 43, do CC, tendo em conta que a 

dicção do referido artigo de lei se iguala, na parte pertinente, ao do § 6o, do art. 37, da CF/88, e, sobre 

esse, houve análise expressa. 



 

 

6. O Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as razões deduzidas pelas partes, bastando a 

apreciação das que forem suficientes à formação do seu convencimento, que deve ser apresentado de 

modo motivado, como no caso concreto. 

7. Inadmissível o manejo de embargos de declaração com propósito de rediscussão dos aspectos fático-

jurídicos anteriormente debatidos. 

8. Pelo não provimento dos embargos de declaração. 

(20018200001863801) 

 

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E 

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E EM AJUDA 

ECONÔMICA MENSAL VITALÍCIA (PENSÃO). LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD 

CAUSAM. CAPACIDADE PROCESSUAL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. 

VACINAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO 

ESTADO-MEMBRO E DO MUNICÍPIO. EXEGESE DO TEXTO CONSTITUCIONAL E DA LEI Nº 

8.080/90. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENORES COM SEQÜELAS FÍSICAS E MENTAIS 

GRAVÍSSIMAS. REAÇÕES ADVERSAS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DE VACINA 

BCG. DESENCADEAMENTO DE ENCEFALITE PÓS-VACINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES (AÇÃO/OMISSÃO, RESULTADO DANOSO 

E NEXO CAUSAL). CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. NÃO DEVIDA. PREJUÍZO CAUSADO AOS PAIS, NÃO AOS AUTORES. PENSÃO 

MENSAL VITALÍCIA. DEVIDA. INCAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE E PARA O 

TRABALHO. MATERIALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. EXIGÊNCIA DAS NECESSIDADES 

ESPECIAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA 

JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DA FIXAÇÃO 

SENTENCIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS AUTORES. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA 

EX OFFICIO E DAS APELAÇÕES DOS ENTES PÚBLICOS. 

1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença de parcial procedência do pedido de 

condenação da União, do Estado da Paraíba e do Município de Pilar em indenização por danos materiais, 

morais e em ajuda econômica mensal vitalícia (pensão), em decorrência das graves seqüelas sofridas 

pelos autores após a administração de vacina BCG em posto de saúde municipal, em atendimento a 

calendário de vacinação de Programa Nacional de Vacinação, promovido no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

2. Os autores, menores e deficientes mentais, dizendo-se lesados por ato imputado aos entes federativos, 

ajuizaram o feito, representados por seus pais, que, na condição de seus representantes legais, outorgaram 

procuração a advogado, inclusive através de instrumento público, considerando serem analfabetos. 

Patente a legitimidade ativa ad causam, bem como evidentes a capacidade processual e a regularidade da 

representação em juízo. Rejeição das preliminares de defeito processual. 

3. Caracterizando-se, o SUS, por sua natureza compósita, sendo integrado, de acordo com o Texto 

Constitucional e a Lei nº 8.080/90, pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, que 

devem atuar de forma coordenada, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos 

entes federativos, nas demandas em que, como a presente, se busca o ressarcimento por danos causados 

por medidas adotadas em seu âmbito. Precedentes do STJ, a exemplo do que refere: "A CF, no art. 196, e 

a Lei 8.080/90 estabelecem um sistema integrado entre todas as pessoas jurídicas de Direito Público 

Interno, União, Estados e Municípios, responsabilizando-os em solidariedade pelos serviços de saúde, o 

chamado SUS. A divisão de atribuições não pode ser argüida em desfavor do cidadão, pois só tem 

validade internamente entre eles" (REsp 661821/RS, Rel. Minº  Eliana Calmon, j. em 12.05.2005). De se 

notar, inclusive, que, em função dessa solidariedade, a execução da condenação pode ser dirigida a um 

único dos entes, a exemplo da União, que, posteriormente, buscará ressarcimento perante o Estado-

Membro e o Município, na parte a eles respeitante. 

4. O evento, dito danoso, verificou-se em 1992. A ação indenizatória foi ajuizada em 2000. Não se 

verificou, contudo, a prescrição qüinqüenal, regulada pelo Decreto nº 20.910/32, porquanto os autores, 

especialmente quando do ajuizamento, eram menores (tinham 10 e 9 anos) e a regra então vigente definia 

que a prescrição não corria contra menores, a teor do art. 169, I, do CC/1916. Precedentes do STJ. 

5. Nos termos do parágrafo 6º, do art. 37, da Constituição Federal de 1988, "as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que os seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa". 



 

 

6. Quando se discorre sobre a responsabilidade civil do Estado, alguns pontos são curiais: a) a 

responsabilidade civil do Estado é objetiva, por determinação do parágrafo 6º, do art. 37, da CF/88, que 

consagra a teoria do risco administrativo - lastreada na própria noção de ius imperii, definidora na relação 

de subordinação que se instaura entre o Estado, representante do interesse público, e os administrados -, 

de modo que basta a existência de uma ação ou omissão (mesmo que lícita), de um prejuízo e do nexo de 

causalidade entre esses dois elementos, impondo-se o dever de reparar; b) essa responsabilidade não se 

configura e, portanto, não há obrigação indenizatória, quando o dano deriva de culpa exclusiva da vítima 

ou decorre de caso fortuito ou força maior, ato de terceiro ou fenômeno da natureza, sem qualquer 

possibilidade de previsão e prevenção estatal (afastada, pois, negligência, imperícia ou imprudência do 

administrador); c) sendo, a Administração Pública, obrigada a indenizar, o servidor público que 

diretamente ocasionou o prejuízo patrimonial ao Erário, responderá, regressivamente, desde que tenha 

agido com culpa (responsabilidade subjetiva). 

7. "La responsabilité sans faute de l'Etat, en matière de vaccionation obligatoire [...] peur être également 

justifiée par le fait que l'Etat expose les assujettis au risque d'un accident vaccinatoire". (CHAPUS, René. 

Droit administratif general. 4. ed. Paris: Montchrestien, 1988. t. 1. p. 832). 

8. "A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros 

desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder 

Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa 

concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder 

Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-

la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes 

estatais ou de demonstração de falta do serviço público. Os elementos que compõem a estrutura e 

delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do 

dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo 

(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder 

Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, 

independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de 

causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 

131/417)" (STF, RE 109.615, Rel. Minº  Celso de Mello, j. em 28.05.96, publ. em DJ de 02.08.96, e RE 

481.110-AgR, Rel. Minº  Celso de Mello, j. em 06.02.2007, publ. em DJ de 09.03.2007). 

9. Das provas - documental, testemunhal e pericial - reunidas nos autos, extrai-se: a) que as crianças 

"nasceram sem registro de quaisquer anormalidades" (declaração do hospital-maternidade público e 

testemunhas); b) que as crianças, sadias, foram submetidas à vacinação BCG em posto de saúde público, 

momento a partir do qual passaram a apresentar "problemas" (segundo testemunha: "que um dos autores 

ficou com o corpo todo manchado [...]", "que [...] ficaram com um 'ar' diferente, e a movimentação, 

também, sendo que [...] não fala e [...] fala, mas com a linguagem de uma criança"); c) que, de acordo 

com a perícia médica realizada em juízo, a sintomatologia ostentada pelos autores - "o quadro clínico das 

crianças periciadas caracteriza-se por quadro febril, lesões cutâneas diversas, desordens psicomotoras, 

perda da capacidade de deambular e crises epilépticas, o que conduz ao diagnóstico de encefalite pós-

vacinal" -, resultou de indução pela vacinação de BCG, sublinhando-se a não importância de saber se a 

vacina estava vencida ou não, porquanto tal aspecto "não impede de se admitir que o quadro de encefalite 

seja decorrente da vacinação de BCG aplicada nas crianças periciadas"; d) em Manual de Vigilância 

Epidemiológica dos Eventos Adversos após Vacinação, editado pelo próprio Ministério da Saúde, em 

1998, são referenciados vários efeitos adversos atribuídos à vacinação BCG, a exemplo de abcessos 

subcutâneos, reação lupóide, restrições à movimentação (osteoarticulares) e distúrbios neurológicos, que 

se mostram compatíveis com o estado de deficiência física e mental das crianças. 

10. Comprovados a ação estatal (administração de vacina BCG às crianças, sabendo-se de que esse 

simples ministério poderia desencadear reações adversas de gravidade, em relação às quais assumiu o 

risco), o resultado lesivo (comprometimento físico e mental dos menores) e o nexo causal entre a ação e o 

dano, é de se reconhecer a obrigação estatal de indenizar. 

11. Nas reparações por dano moral, o Juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo autor, "ainda que 

o valor fixado seja consideravelmente inferior ao pleiteado pela parte" (STJ, Resp 345663, Rel. Minº  

Castro Filho, j. em 06.02.2003, publ. em DJ de 10.03.2003). 

Essa  independência  em  relação  à  quantificação  do  dano  moral  é  de  tal ordem que se constitui 

mesmo em esteio ao posicionamento do STJ, no sentido de admitir, no âmbito da Corte, a revisão das 

circunstâncias fáticas que caracterizam os casos concretos - a dizer, a reapreciação da prova -, 

contornando-se, inclusive, a vedação da Súmula nº. 7, com vistas a evitar a fixação de valores 

marcadamente ínfimos ou abusivos (cf. STJ, Resp 703.194/SC, Rel. Minº  Mauro Campbell Marques, j. 

em 19.08.2008, publ. em DJe 16.09.2008). 



 

 

12. A indenização pelo dano moral deve ser assentada em vista da consideração conjunta, pelo Julgador, 

de vários critérios: a situação econômico-social das partes (ofensor e ofendido), o abalo 

físico/psíquico/social sofrido, o grau da agressão, a intensidade do dolo ou da culpa do agressor, a 

natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento, ou seja, quanto a este último, sua potencialidade no 

desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada "técnica do valor de desestímulo" 

como "fator de inibição a novas práticas lesivas" (cf. STJ, REsp 355392/RJ, Rel. Minº  Nancy Andrighi, j. 

em 26.06.2002, publ. em DJ de 17.06.2002). 

13. Não se mostra abusiva a fixação de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00, para 

cada um dos menores que, com menos de 3 anos de idade, ao procurarem o Estado para se vacinarem, 

saíram da condição de crianças sadias, nascidas num ambiente sócio-econômico modesto, em que sua 

capacidade de estudo e trabalho teria importância futura, inclusive, para o melhoramento da qualidade de 

vida do grupo familiar, e passaram a ostentar retardo mental grave, surdez, epilepsia, movimentação 

restringida, inviabilizada uma vida normal, "condenados a uma vida parcial e limitada, cheia de 

empecilhos, cuidados e restrições" (trecho da sentença), dependentes que são de fortes drogas, inclusive 

de controle de agressividade, não podendo sair desacompanhadas sem perigo de se perderem, sequer 

tendo condições de efetivarem o asseio após as necessidades físicas, muito menos de se dedicarem ao 

estudo e ao trabalho. Note-se que se está falando de incapacidade absoluta, impingida a crianças muito 

pequenas, impedidas de usufruírem de todas as fases de sua vida de modo saudável. 

14. A razoabilidade e a proporcionalidade na definição do quantum indenizatório foram respeitadas, 

inclusive diante dos parâmetros jurisprudencialmente construídos, a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa da parte autora, valendo-se o magistrado de bom senso e tendo em conta as peculiaridades do caso, 

sem olvidar, contudo, a gravidade da lesão e o grau de culpa. 

15. Correta a sentença ao não acatar o pedido autoral de indenização pelos danos materiais, ditos sofridos, 

no período entre a vacinação (1992) e o ajuizamento da ação (2000), porquanto, se tal prejuízo houve, foi 

em desfavor dos seus pais, que, no feito, são simples representantes dos autores, atuando em nome e no 

interesse desses. 

16. É pacífico o entendimento de que o causador de lesão grave, que incapacite o lesado para o trabalho, 

deve ser condenado ao pagamento de ajuda econômica mensal vitalícia (pensão), existindo, desde o 

CC/1916 (art. 1.539), com repetição no CC/2002 (art. 950), expressa previsão legislativa: "Se da ofensa 

resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a 

capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da 

convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da 

depreciação que ele sofreu". Correta a sentença, assim, ao condenar os réus ao pagamento da referida 

parcela, bem como ao fixar como data de início do pagamento o momento da implementação da idade de 

14 anos, porquanto a mínima prevista pelo Texto Constitucional 

para  o  início  da  vida  profissional,  ainda  que  na  condição  de  aprendiz. Por outro lado, contudo, 

impõe-se a majoração da condenação sobre essa rubrica, porquanto ao defini-la em 2 salários-mínimos, a 

sentença não parece ter considerado a gravidade das limitações advindas com as lesões ocasionadas às 

crianças em questão. Assim, frente ao tipo de tratamento especial que elas devem receber e à situação 

econômica da mãe responsável, que sobrevive com um salário-mínimo de pensão por morte do marido, 

devendo dar atenção integral às crianças, majora-se a condenação para 4 salários-mínimos por autor. 

17. Juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação. 

18. O art. 1o-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/2001, determina que "os 

juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias 

devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao 

ano", de modo que não se mostra aplicável in casu, em que se discute o pagamento de indenização a 

particulares no âmbito da responsabilidade civil do Estado. Não se trata sequer de discussão sobre 

benefício previdenciário. Precedente do STJ: "O disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 para fixação 

da taxa de juros moratórios, não se aplica à hipótese, por ser norma especial, de alcance limitado aos 

casos de pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos" (AgRg nos 

EDcl no REsp 927.940/SE, Rel. Minº  Francisco Falcão, j. em 07.08.2007, publ. em DJ 03.09.2007). 

19. Correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

20. Honorários advocatícios corretamente calculados segundo a regra do art. 21, do CPC. 

21. Dever-se-á oficiar ao Juízo Estadual da Comarca de domicílio dos autores, para fins de intimação do 

Ministério Público Estadual, a quem deverão ser prestadas contas, periodicamente, quanto à utilização do 

dinheiro resultante da presente condenação em favor, única e exclusivamente, dos menores. 

22. Pelo provimento parcial da apelação dos autores e pelo não provimento da remessa oficial e das 

apelações dos réus. 
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