
 

 
 

         

À Câmara dos Deputados Federais 

A/C Deputado(a) Federal 

 

 

Ref.: QUESTIONAMENTOS AO SR.(A) DEPUTADO(A) FEDERAL 

ANTES DE PROFERIR SEU VOTO DEFINITIVO AO PL 1674/2021 

Dr. Mauricio dos Santos Pereira Advogado, Parecerista Processualista 

Civil, OAB/SP 261515, e-mail: mauriciosp@adv.oab.sp.org.br, celular (11) 

996994256, Coordenador Jurídico da OMV - Organização Mundial pela Vida, 

movimento internacional civil, e a colaboradora jurídica, Dra. em Direito, a Advogada 

Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, veem conjuntamente com os cidadãos 

brasileiros individualmente e movimentos civis representando milhões de cidadãos, 

encaminhar a presente missiva, com a finalidade de solicitar a Vossa Excelência que 

antes de decidir e proferir seu voto quanto ao PL 1674/2021, possa buscar e 

interiorizar a informações através dos questionamentos que ora lhe apresentamos, 

uma vez que, seu voto pode representar uma limitação direta sobre o direito de 

escolha previsto no art. 15 do Código Civil1 brasileiro, além de restringir à liberdade 

de ir e vir, de escolha, etc. indo de encontro aos princípios fundamentais previstos 

no art. 5º2 da CF/1988 e tratados internacionais3, cujas ordens máximas, determina 

que todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

bem como a sua liberdade. 

Exa. os argumentos utilizados neste Projeto de Lei em comento, nos 

parece ser contrário ao art. 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988 a 

fundamentação deste PL está alicerçada no fato de que estamos diante de uma 

pandemia e, portanto, a vacinação em massa é a única solução para combater a 

COVID19. 

 
1 CC - Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica. 
2
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-

priedade, nos termos seguintes: XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; LXXVIII - § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decor-

rentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte, em especial o Código de Nuremberg, 
3 Código de Nuremberg - art. 1º O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso 

significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar 

consentimento; essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos 

de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior; devem ter conhecimento 

suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicados às 

pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento; os métodos segundo os quais será conduzido; as 

inconveniências e os riscos esperados; os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que 

eventualmente possam ocorrer, devido à sua participação no experimento. O dever e a responsabilidade de 

garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou se 

compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outrem impunemente. 

mailto:mauriciosp@adv.oab.sp.org.br


Entender que o direito coletivo, em situação de emergência, se sobrepõe 

ao direito individual, cai por terra, uma vez que obrigar direta ou indiretamente todos 

os brasileiros a vacinar-se, de forma indiscriminada e coercitiva, é condenar a todos 

a servirem de cobaias deste experimento inusitado. 

O legislador pretende relativizar uma cláusula pétrea, como é a garantia 

dos direitos fundamentais de cada cidadão. Isto é, na nossa concepção, como 

mínimo, infringir o estado democrático de direito. 

Neste momento a imposição direta ou indireta de uma vacina 

experimental, sem nenhuma comprovação científica quanto à eficácia e segurança, 

sem “Consentimento informado e devidamente Esclarecido”, é criar duas categorias 

de cidadãos “os vacinados e não vacinados”.   

É visível que os brasileiros estão se vacinando por medo da doença e com 

a esperança de que ela seja a única forma de que possam voltar a sua vida “normal”. 

As pessoas estão sujeitando-se à possível imunização sem questionar o que pode 

passar com sua saúde a curto, médio e longo prazo. 

Cabe ressaltar que não podemos concluir de antemão que poderão 

ocorrer problemas relacionados as vacinas, porém tampouco podemos dizer que 

nada de mal passará aos cidadãos inoculados, porque não há nenhuma 

comprovação científica, estamos diante de um estudo em fase experimental. 

V. Exa. recebeu a confiança de muitos brasileiros mediante seus votos, 

assim que lhe rogamos que sua decisão tenha uma reflexão profunda e que os 

questionamentos abaixo sejam debatidos por via de audiências públicas, para que 

os especialistas da medicina possam, em caso de dúvida, esclarecerem todas as 

questões que estão sem resposta até este momento. Somente assim, seu voto será 

consciente visando o bem maior para a nossa nação. 

A única certeza que se tem no momento é que se trata de vacinas em fase 

experimental, portanto, não existem estudos científicos suficientes para assegurar 

que a saúde do povo brasileiro não esteja em risco. 

Nunca se pode perder de vista que VACINA NUNCA FOI TRATAMENTO, 

MAS SIM PREVENÇÃO. Ademais, o conceito de PREVENÇÃO define antecipação, 

ou seja, antes de, não durante e nem depois. 

Somos plenamente conscientes que V. Exa. tem imunidade parlamentar 

em suas votações, mas imploramos que não deixe estas perguntas sem resposta. 

Como cidadãos brasileiros pensamos nos entes queridos, e sobremaneira nos 

compatriotas e sabemos que V. Exa. também. 

Os questionamentos são feitos porque no caso de que seu voto seja no 

sentido de aprovação do PL 1674/2021 o Consentimento e a Informação que era 

direito de cada cidadão, passa agora, para suas mãos. A nossa decisão fica 

condicionada à sua, tendo em vista que V. Exa. está legitimado(a) para decidir em 

nome de todos cidadãos do nosso país; o destino da saúde de cada um deles, assim 



como a de seus descendentes e compatriotas está em suas mãos. 

Não parece justificável coagir ou pressionar cidadãos a assumirem 

sozinhos os riscos desconhecidos e um ônus de terem de se vacinar contra a sua 

livre e espontânea vontade. 

Mister deixar claro que o questionamento abaixo tem um único objetivo, 

alertar sobre as indagações surgidas no seio da sociedade, de maneira que, ao 

analisar e responder às questões, talvez seja possível, alcançar mais profundamente 

o alicerce humanístico e espiritual de V. Exa., sentimentos com os quais, 

normalmente, é entregue o melhor feito. 

Outrossim, fica fixado, com as informações e dúvidas que ora lhe 

apresentamos, que a decisão de V. Exa. de agora por diante, será feita por sua 

própria vontade, indo contra ou a favor do sentimento coletivo que os 

questionamentos representam, assumindo, portanto, com a sua aprovação do PL 

1624/2021 a responsabilidade do bônus ou ônus, dos danos indesejados e não 

previstos neste estudo experimental. 

Pedimos que o (a) Parlamentar ouça a população na conformidade do 

prescrito no parágrafo único do Art. 1º da Constituição Federal de 1988, ou seja, o 

Poder Originário emana do povo cujo clamor deve ser acolhido como dever daquele 

que o representa. 

Passamos a apresentar os questionamentos que esperamos, sejam 

avaliados e respondidos antes de vossa decisão, visto que seria muito importante 

assegurar-se de que V. Exa. está promovendo, com seu voto, o melhor para a saúde 

de toda a nação.   

Questionamentos e Dúvidas a Seguir Elencadas: 

1- que percentual, comprovado cientificamente de cada vacina, fornece 

imunidade a este vírus? 

2- estas vacinas por serem experimentais, seus testes não estão concluídos, 

portanto, que garantia de segurança e eficácia, no momento atual, nos 

podem oferecer? 

3- faz-se de suma importância esclarecer: estamos diante de vacinas 

experimentais ou de uma terapia? 

4- estas vacinas reduzem as internações e mortes por infecção viral, quais 

dados disponíveis de comprovação? A pessoa vacinada pode contagiar 

os não vacinados? Caso a resposta seja positiva, os casos de 

assintomáticos também estarão incluídos nesta possibilidade de contagio? 

5- estas vacinas reduzem a disseminação deste vírus? Por quanto tempo 

cada dose produz a imunização garantida? Que percentual da população 

deve estar vacinada para que se tenha a imunidade de rebanho? 

6- V. Exa. tem conhecimento sabre a composição exata de cada vacina e 

seus conhecidos efeitos colaterais para que o Consentimento Informado 

tenha sua plena validez? 



7- estas vacinas foram testadas em mulheres gravidas? As gestantes e o 

embrião podem se encontrar com risco de vida caso recebam o 

imunizante? 

8- existem comprovações de que estas vacinas não apresentarão maiores 

complicações no caso de reinfecção em pessoas que já foram 

contaminadas e alcançaram a imunização natural? 

9- as crianças e adolescentes fizeram parte das fases experimentais destes 

estudos? 

10- qual a idade segura ideal para receber a imunização? 

11- sabe V. Exa. que em Israel constatou que crianças em especial as dos 

sexos masculinos, desenvolveram miocardite em taxas 25 vezes a taxa 

normal. No Canadá o Diretor Científico do instituto do Coração da 

Universidade de Ottawa constatou o mesmo efeito da miocardite, na 

Alemanha idem? Se tem este conhecimento, como acolher o risco 

deletério por imposição meramente política? 

12- o que ocorrerá quando alguma destas vacinas não forem reconhecidas 

em outros países por estes não entenderem que são seguras e eficazes? 

13- no caso de um cidadão ter de viajar, ter sido imunizado por uma vacina de 

determinado fabricante e, eventualmente, o país de destino não a 

reconhecer como eficaz. Há estudos que autorizem nova imunização com 

vacina de outro fabricante, de maneira a permitir o reconhecimento 

daquele país de destino? 

14- esta vacina pode conter componentes do vírus HIV? 

15- no momento atual, tem-se notícias de algum evento adverso, suspeito ou 

confirmado, decorrente destes imunizantes? 

16- com base nas informações abaixo no item en que se trata dos(dados 

importantes sobre as vacinas) é possível garantir segurança e eficácia 

destes imunizantes antes de concluir todas as fases de estudos deste 

experimento? 

17- quem garantirá esta segurança e eficácia, uma vez que, o próprio 

fabricante exigiu exoneração de qualquer responsabilidade em caso de 

efeitos colaterais desconhecidos e indesejados? 

18- quem vem fazendo e fará a anamnese do vacinado para que a inoculação 

seja segura com relação aos componentes do experimento? 

19- existe algum tratamento ou não para justificar o uso obrigatório destas 

denominadas vacinas experimentais? 

20- poderia ser citado algum dado histórico, até o momento, que justifique a 

vacinação durante uma pandemia? 

21- que porcentagem de letalidade tem este vírus, a nível nacional e 

internacional, que justifique um estado de emergência, onde a 

humanidade terá que submeter-se, direta ou indiretamente, a um 



experimento que ainda está em fase de estudo? 

22- quem se responsabilizará pelos cuidados ao enfermo e a indenização 

correspondente em caso de dano decorrente de efeitos adversos deste 

experimento, lembrando que o Estado Brasileiro pela Lei Federal nº 

14.125/2021, assumiu a responsabilidade cível destes aspectos, e 

concedeu excludente da mesma natureza em favor do fabricante da 

vacina? 

23- se o objetivo do Certificado Sanitário é a preservação de vidas e detenção 

da propagação da doença para proteger direitos individuais e sociais, 

porque o Art. 1º do PL foca o termo “medidas restritivas”? 

24- as medidas sanitárias cabíveis em caso de não apresentação da 

certificação sanitária ou documentos que supram as exigências dela § 3º 

do Art. 5º do PL 4 , tem qual respaldo concernente a um Estado 

Democrático? 

25- o Relator em suas justificativas (fls. 10 do relatório), afirma que no âmbito 

mundial, os moldes de certificados do tipo ainda estão sendo definidos. 

Considerando as crescentes manifestações na Europa, EUA, países da 

América Latina e outros países do mundo, numa frente contra o 

“Passaporte Verde”, entende V. Exa. que seja razoável a aprovação deste 

PL antes de uma pacificação mundial sobre o tema? 

26- segundo o Relator do PL1624/2021, o vacinado que também cumpre com 

as outras regras e medidas profiláticas de distanciamento, uso de 

máscaras e higienização das mãos, representa risco não elevado à 

propagação do vírus. Segundo esta afirmação, há comprovação de que 

as vacinas trazem, aos vacinados, diminuição na transmissão do vírus é 

diferente dos não vacinados? 

27- se as vacinas não provam que o vacinado deixa de transmitir o vírus, 

porque exigi-las se a efetiva profilaxia se consubstancia no 

distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos? 

28- a testagem para Covid-19 tem resultado científico comprovado de 

eficiência na constatação da doença? Existe estudo científico publicado 

nesse sentido? 

29- no Brasil a maior parte dos cidadãos foram vacinados com a Coronavac, 

nas justificativas do PL há menção à União Europeia ressalvando o 

ineditismo brasileiro, entende V. Exa. adequada tal justificativa se nem a 

EMA5 tampouco a FDA6, aprovaram a Coronavac? 

30- o Projeto de Lei que ora se questiona, tem a finalidade prática de cercear 

direitos fundamentais dentre os quais o direito de locomoção, o direito de 

 
4
§3º A não apresentação do CSS válido ou dos documentos que supram as exigências estabelecidas pela 

autoridade competente para entrada no Brasil, importará na aplicação das medidas sanitárias cabíveis 
5 European Medicines Agency 
6 Federal Drug Administration 



escolha, direito à mercancia, o direito à educação, direito ao trabalho e à 

religião, diretos negados aos não vacinados, mas permitido aos vacinado, 

V. Exa. reconhece que este contexto é constitucional? 

Que diferenças fundamentais podem ter socialmente os vacinados dos não 
vacinados: 

Os vacinados: 

1)  poderão deixar de usar máscaras? 

2)  poderão descumprir o distanciamento social? 

3)  em caso de toque de recolher, poderão ignorá-lo? 

4)  poderão interagir com seus parentes, amigos e ter vida social sem 

nenhuma restrição? 

5)  os vacinados estarão protegidos para todas variantes presentes e futuras 

do vírus? 

6)  No caso de que as respostas acima sejam, em sua grande maioria 

negativas, existe alguma previsão orçamentária para as pessoas que 

venham a sofrer algum tipo de dano em decorrência das vacinas? 

7)  em última análise, as pessoas vacinadas seguem tendo que sujeitar-se a 

todas as restrições impostas por seus governantes sem nenhuma 

distinção? 

Dados Importantes Sobre as Vacinas: testes, idades dos humanos participantes do 

experimento, recomendações e vedações, etc.7 

• Pfizer: 

A vacina da Pfizer, obteve o registro definitivo da ANVISA. Esta decisão 

foi baseada em dados preliminares? Em caso de resposta positiva, estes dados 

preliminares foram analisados somente com base em documentação apresentada 

pelo fabricante? 

A concessão de registro definitivo da Pfzier a descaracteriza como sendo 

uma vacina experimental, já que a qualidade do registro é do tipo definitivo, o que 

implica num antagonismo e contradição entre os termos (experimental e definitivo). 

Como é possível este registro, uma vez que a fase III da pesquisa ainda está em 

estudo observacional e a conclusão dos resultados finais de segurança e eficácia 

desta fase só estarão disponíveis em 2023. Em tese a fase III seria condição sine 

qua non para o registro definitivo. A concessão deste tipo de registro evidencia ato 

temerário já que a garantia da eficácia e segurança do imunizante ainda não é 

conhecida. 

Essa constatação do inacabado se repete para os outros imunizantes, 

vejamos: 

 
7 https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19/Vacinas - https://clinicaltrials.gov/ct2/home 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19/Vacinas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19/Vacinas
https://clinicaltrials.gov/ct2/home


• Da Astrazeneca  

O estudo da vacina Oxford Astrazeneca atesta que resultados finais de 

segurança e eficácia da fase III só estarão disponíveis em 2023. 

• Da Jansen  

A Vacina Jansen, na mesma linha, comprova que o estudo de segurança 

e eficácia de fase III só finaliza em 2023. 

• Da Coronavac 

O estudo da Vacina Coronavac também só finaliza a fase III em 2022, 

conforme estudo do Butantan. 

Como se observa, as próprias informações dos fabricantes trazem 

dúvidas ao cidadão, implementam discórdia quanto a obrigatoriedade da vacinação 

ainda que tal imposição seja de forma indireta, o medo se instalou Exa., e se observa 

o medo tanto da doença quanto dos imunizantes. 

Tal circunstâncias vem representando prejuízo ao cidadão comum, o 

trabalhador em especial, que mesmo sem ter tido acesso às vacinas, pois não 

existem vacinas para todos, mesmo sem ter sido informado de maneira adequada e 

clara a respeito de eventuais efeitos adversos, este trabalhador está sendo 

despedido, por justa causa, por não se imunizar. Um verdadeiro desrespeito à 

dignidade, um menosprezo ao medo à eventuais reações, numa constatação clara 

de que, não mais existe no país, o direito da livre escolha sobre o como cuidar de 

sua própria saúde, isso não é uma Democracia. 

Informativo 

A título de informação achamos oportuno trazer algumas falas de líderes 

mundiais quanto às vacinas, alguns direcionando a proteção as crianças outros de 

forma geral falam na proteção da população em geral, vejamos: 

• O Presidente do México, o Sr. Andres Manuel López Obrador disse: 8 

“O México não será refém de empresas farmacêuticas que só querem 
fazer negócios e assustar as crianças com a ideia de que é necessário 
vacinar contra a Covid-19.” 

• O Primeiro Ministro da Austrália o Sr. Scott Morrison mencionou9: 

“A Austrália não está em uma situação de emergência como o Reino 
Unido. Não temos que economizar recursos. Não temos que correr 
riscos desnecessários” 

• O Presidente da Russia o Sr. Vladmir Putin disse10: 

“Não apoio a vacinação obrigatória” 

 
8 https://www.contrafatos.com.br/o-mexico-nao-sera-refem-da-big-pharma-disse-o-presidente-depois-do-pais-

dizer-que-rejeitara-vacinas-para-criancas/ 
9 https://www.istoedinheiro.com.br/governo-da-australia-nao-quer-vacinacao-precipitada/ 
10 https://www.istoedinheiro.com.br/putin-se-opoe-a-vacinacao-obrigatoria-contra-covid-19/ 



As narrativas não são diretamente contra as vacinas, mas precaução em 

razão de um experimento ainda em andamento. 

As razões para trazer este tópico é que, inacreditavelmente, o Governador 

do Estado de São Paulo emitiu a seguinte informação na imprensa via seu twitter: 

“O governador de São Paulo João Doria anunciou, no último sábado 
(31), em sua conta no Twitter, que o Instituto Butantan solicitou à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para incluir 
crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, entre as pessoas que poderão 
receber a vacina contra a covid-19” 

Fato que é corroborado com a postagem no Portal oficial da EBC11 

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu hoje (30) o 
pedido do Instituto Butantan para ampliar a faixa etária de indicação da 
vacina CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria 
com laboratório Sinovac. A empresa quer incluir o público de crianças e 
adolescentes na faixa de 3 a 17 anos de idade na bula da vacina.” 

Se o bom senso não partir dos representantes do povo, estaremos 

navegando em mares tortuosos, já que, mesmo tendo conhecimento de que as 

vacina nem sequer foram testadas em crianças, aliás é notório tal fato, inclusive nas 

indicações feitas pelos fabricantes, há uma imposição de vacinação em criança 

acima de 3 anos, verdadeiro ato impensado ou pensado contra a dignidade do 

humano, há de ser razoável quando a saúde do povo está em risco e está. 

Legislação Que Ampara A Não Obrigatoriedade Da Vacinação 

Forçar um cidadão a participar de experimentos científicos desta natureza, 

viola praticamente os códigos bioéticos do Brasil e do exterior, como por exemplo: 

• O Código de Nuremberg, Tribunal Internacional de Nuremberg de 

formulado após agosto de 1947 e assim dispõe: 

Depois da Segunda Guerra Mundial, durante os trabalhos do Tribunal Militar de 

Nuremberg, apresentou-se um tipo singular de crime: a de experiências de 

pesquisa, frequentemente fatais, realizadas em prisioneiros de guerra por parte 

de médicos nazis. 

O Código de Nuremberg estabelece um paciente falante e que tem autonomia 

para decidir o que é melhor para ele e agir em consequência. 

1.  consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. 

Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento 

devem ser legalmente capazes de dar consentimento; essas pessoas 

devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção 

de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra 

forma de restrição posterior; devem ter conhecimento suficiente do 

assunto em estudo para tomarem uma decisão lúcida. Esse último 

aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e 

 
11 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-07/butantan-pede-autorizacao-anvisa-para-aplicar-

coronavac-em-criancas 

https://twitter.com/jdoriajr/status/1421459204943056900
https://twitter.com/jdoriajr/status/1421459204943056900


o  propósito do experimento; os métodos segundo os quais o experimento 

será conduzido; as inconveniências e os riscos esperados; os efeitos 

sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que eventualmente 

possam ocorrer, devido à sua participação no experimento. O dever 

e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento 

repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou 

se compromete nele. 

2.  O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a 

sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, 

mas não podem ser casuísticos ou desnecessários na sua natureza. 

3. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação em 

animais e no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas 

em estudo; dessa maneira, os resultados já conhecidos justificam a 

realização do experimento. 

• A Declaração de Helsinque, da AMM – Princípios Éticos para as 

Investigações Médicas em Seres Humanos em junho de 1964 

Em pesquisa clínica com seres humanos, considerações relacionadas ao bem 

estar dos seres humanos devem prevalecer sobre os interesses da ciência 

e sociedade. 

II - A Pesquisa Clínica Combinada Com O Cuidado Profissional 

1-  No tratamento da pessoa enferma, o médico deve ser livre para 

empregar novos métodos terapêuticos, se, em julgamento, eles 

oferecem  esperança de salvar uma vida, restabelecendo a saúde 

ou aliviando o sofrimento. 

• Declaração Universal De Bioética E Direitos Humanos Da Unesco De 19 

De Outubro De 2005, Que Assim Dispõe: 

Disposições Gerais - Os objetivos desta Declaração: 

Tratando-se de experimento 

Artigo 2º 

[...] 

III  promover o respeito pela dignidade humana e proteger os direitos 

humanos, assegurando o respeito pela vida dos seres humanos e pelas 

liberdades fundamentais, de forma consistente com a legislação 

internacional de direitos humanos; 

IV  reconhecer a importância da liberdade da pesquisa científica e os 

benefícios resultantes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, 

evidenciando, ao mesmo tempo, a necessidade de que tais pesquisas e 

desenvolvimentos ocorram conforme os princípios éticos dispostos nesta 

Declaração e respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais; 



PRINCÍPIOS 

Conforme a presente Declaração, nas decisões tomadas ou práticas 

desenvolvidas por aqueles a quem ela é dirigida, devem ser respeitados os princípios 

a seguir: 

Artigo 3 – Dignidade Humana e Direitos Humanos 

a)  a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

devem ser respeitados em sua totalidade. 

b)  os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre 

o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. 

Artigo 4 – Benefício e Dano 

Os benefícios diretos e indiretos a pacientes, sujeitos de pesquisa e outros 

indivíduos afetados devem ser maximizados e qualquer dano  possível a 

tais indivíduos deve ser minimizado, quando se trate da aplicação e do 

avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e tecnologias 

associadas. 

Artigo 5 – Autonomia e Responsabilidade Individual 

Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos para tomar decisões, 

quando possam ser responsáveis por essas decisões e respeitem a 

autonomia dos demais. 

Artigo 6 – Consentimento 

a)  qualquer intervenção médica preventiva, diagnóstica e terapêutica 

só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e 

esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informação 

adequada. 

O consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e poder 

ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer momento e por qualquer razão, 

sem acarretar desvantagem ou preconceito. 

b)  a pesquisa científica só deve ser realizada com o prévio, livre, expresso e 

esclarecido consentimento do indivíduo envolvido. 

Artigo 10 – Igualdade, Justiça e Equidade 

A igualdade fundamental entre todos os seres humanos em termos de 

dignidade e de direitos deve ser respeitada de modo que todos sejam 

tratados de forma justa e equitativa. 

Artigo 11 – Não-Discriminação e Não-Estigmatização 

Nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado 

por qualquer razão, o que constitui violação à dignidade humana, os 

direitos humanos e liberdades fundamentais.   

Artigo 16 – Proteção das Gerações Futuras 

O impacto das ciências da vida sobre gerações futuras, incluindo sobre 

sua constituição genética, deve ser devidamente considerado. 



Artigo 18 – Tomada de Decisão e o Tratamento de Questões Bioéticas 

b)  Os indivíduos e profissionais envolvidos e a sociedade como um todo 

devem estar incluídos regularmente num processo comum de diálogo. 

c)  Deve-se promover oportunidades para o debate público pluralista, 

buscando-se a manifestação de todas as opiniões relevantes. 

Artigo 19 – Comitês de Ética 

Comitês de ética independentes, multidisciplinares e pluralistas devem ser 

instituídos, mantidos e apoiados em nível adequado com o fim de: 

I -  avaliar questões éticas, legais, científicas e sociais relevantes 

relacionadas a projetos de pesquisa envolvendo seres humanos; 

Artigo 28– Recusa a Atos Contrários aos Direitos Humanos, às Liberdades 

Fundamentais e Dignidade Humana 

Nada nesta Declaração pode ser interpretado como podendo ser invocado 

por qualquer Estado, grupo ou indivíduo, para justificar envolvimento em 

qualquer atividade ou prática de atos contrários aos direitos humanos, às 

liberdades fundamentais e à dignidade humana a grande maioria dos 

códigos de ética médica, inclusive, o Código de Ética Médica do CFM do 

Brasil. 

• Convenção Americana Sobre Direitos Humanos 

Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 

Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 

Artigo 24 - Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem 

discriminação, a igual proteção da lei. 

• Declaração De Genebra Da Associação Médica Mundial em 1946 

"Eu, solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da Humanidade. 

Darei como reconhecimento a meus mestres, meu respeito e minha 
gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade. 

A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação. 

Respeitarei os segredos a mim confiados. 

Manterei, a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da 
profissão médica. 

Meus colegas serão meus irmãos. 

Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias 
ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. 

Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua concepção. 

Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios 
contrários às leis da natureza. 

Faço estas promessas, solene e livremente, pela minha própria honra." 

 



• Da OMS 

A própria OMS12 alerta que variantes como a Delta se espalha mesmo 

entre populações vacinadas, mais um fato que põe em xeque a eficácia da vacinação 

em massa na população brasileira.  

• Do Código de Defesa do Consumidor  

O Código de Defesa do Consumidor enumera os direitos básicos à 

informação e rotulagem dos produtos transgênicos: “a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” (art. 6º, III13). 

• Considerações Finais 

O motivo alegado para a obrigatoriedade envolve “salvar vidas”, “parar a 

pandemia” ou mesmo “reduzir casos graves”, é no mínimo contraditório, uma vez 

que, estas vacinas experimentais não chegaram nem à fase final dos estudos, sendo 

assim, não se tem COMPROVAÇÃO CIENTIFICA de sua segurança e eficácia 

contra este vírus. 

É importante ressaltar que a relação risco x benefício que supõe uma 

vacina é muito diferente a de um medicamento utilizado para tratar uma doença. A 

diferença fundamental entre a "vacina" e o remédio, é que a vacina é utilizada de 

forma preventiva e em pessoas saudáveis, enquanto que o remédio atua diretamente 

sobre a doença.   

Quando uma pessoa se encontra doente, o risco x benefício é 

infinitamente menor porque o corpo já se encontra debilitado, o risco pode 

representar um possível benefício. 

É fundamental refletir sobre o perigo que o passaporte de saúde pode 

representar para o brasileiro, tendo como verdade absoluta que as vacinas 

experimentais só servem, para que em caso de contágio o vacinado não evolua para 

uma fase grave. 

Do “Passaporte Sanitário” - “Certificado sanitário” ou Liberdade para 

Contaminar. 

Acreditamos que este documento “passaporte sanitário” pode tornar-se 

um instrumento que facilite a disseminação do vírus, tendo em vista que as pessoas 

vacinadas poderão frequentar espaços, inclusive, com aglomeração. 

Os não vacinados serão proibidos de acessar a estes espaços, a menos 

que apresentem exames laboratoriais que comprovem que não estão contaminados 

 
12 https://news.un.org/en/story/2021/06/1094852 
13

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quan-

tidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apre-

sentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência 



pelo vírus. 

As pessoas vacinadas podem contrair o vírus, assim como disseminá-lo, 

sem que os inoculados infectados tenham que realizar prova laboratorial. 

Diante disto, o que se pode afirmar que nenhuma pessoa está livre de ser 

contaminada ou contaminar, apesar de estar vacinada. 

O passaporte sanitário pode ser um instrumento facilitador da contínua 

propagação deste vírus, os inoculados estarão autorizados a transitar livremente, 

inclusive, em ambientes que contenham aglomerações e sem verificação alguma do 

seu estado de saúde. 

Fato: 

Mesmo com a vacinação e o chamado “Passaporte verde” as aéreas da 

China e de outros países exigem que o cidadão que queira entrar em suas fronteiras, 

apresente resultado negativo de testes, conforme comunicado abaixo “in verbis” 

fonte:14  

• Os passageiros que chegam de Taipé Chinês devem ter um certificado 
médico com um resultado negativo no teste PCR para Coronavírus 
(COVID-19) emitido no máximo 3 dias antes da partida. 

• Os passageiros que chegam em Pequim vindos de Hong Kong SAR 
(China) devem apresentar prova válida de um resultado negativo do teste 
de ácido nucléico COVID-19 emitido dentro de 7 dias por uma das 
instituições de teste locais reconhecidas pelo Governo da Região 
Administrativa Especial de Hong Kong. Para obter mais informações 
sobre os requisitos para viajantes que chegam de Hong Kong, consulte 
as Regras de Teste de Pequim. 

• Os passageiros que chegam da RAE de Macau (China) devem ter um 
certificado médico com um resultado negativo no teste PCR para 
Coronavírus (COVID-19) emitido o mais tardar 7 dias antes da partida. 

• Os passageiros que chegam diretamente dos Emirados Árabes Unidos 
devem ter um código QR verde marcado "HS". O código pode ser obtido 
no site do Certificado de Declaração Sanitária, anexando: 

• Um resultado de teste de ácido nucleico negativo emitido 14 dias antes 
da partida e 

• Um resultado de teste de IgM negativo emitido 14 dias antes da partida 
e 

• Um resultado de teste de ácido nucleico negativo emitido 2 dias antes 
da partida e 

• Um resultado de teste de IgM negativo emitido 2 dias antes da partida. 

Da mesma maneira, as aéreas de outros países, os que fabricam as 

vacinas, mostrando-se totalmente desconfiado da eficiência daqueles imunizantes, 

exigem procedimentos parecidos, o que demonstra que esse Passaporte é mera 

 
14 http://www.china-embassy.org/eng/visas/zyxx/t1841416.htm 

 



questão política de controle e nada tem a ver com a proteção da saúde do ser 

humano, quer dizer esse passaporte é uma digressão do objetivo principal, inócuo e 

absolutamente postura contra as liberdades individuais. 

Em eventual aprovação do Certificado de Vacinação, teremos pessoas 

vacinadas que não estão livres de transmitir, junto com pessoas vacinadas que ainda 

não contraíram a doença, logo, o Estado vai propiciar por “Certificação” a 

contaminação de pessoas vacinadas ou não, o que representa além de uma 

imposição inócua, implica em uma autorização governamental para a proliferação da 

doença.  

Seguem as assinaturas dos movimentos civis e cidadãos que clamando 

pelo que é justo e na defesa de seus livres arbítrios, solicitam a V. Exa. como seu 

representante eleito, tenha a compreensão dos motivos deste documento, 

acolhendo-o e fazendo, a si mesmo, os questionamentos nele contidos, refletindo 

para os fins de respostas francas nascidas da razão e razoabilidade. 

Se entender por bem, Exa. responder às perguntas acima, considere 

encaminhar as respostas para que tenhamos conhecimento de vosso pensamento e 

acolhimento ao pleito popular, se assim decidir V. Exa, pedimos a gentileza de 

remeter as respostas para o seguinte endereço de e-mail:mauriciosp@adv.oabsp.orb.br. 

República Federativa do Brasil, 01 de agosto de 2021 
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