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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE ATOS NORMATIVOS

 
PARECER n. 00018/2021/DENOR/CGU/AGU

 
NUP: 00400.000251/2021-14
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIIL SUBCHEFIA DE ARTICULAÇÃO E
MONITORIAMENTO SUBCHEFIA ADJUNTA DE POLÍTICA ECONÔMICA
ASSUNTOS: CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS E OUTROS

 
EMENTA:
RESTRIÇÃO DE ACESSO, NÃO SÓ DOS AUTOS, MAS TAMBÉM DO PRESENTE PARECER, POR
ESTE SE REFERIR AO TEOR DE DOCUMENTOS QUE ESTÃO PROTEGIDOS POR CLÁUSULAS
DE CONFIDENCIALIDADE.
I - Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR, datado de 22 de fevereiro de 2021, da Subchefia de
Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/C.Civil-PR), dirigido ao
Secretário-Geral de Consultoria da Advocacia Geral da União, solicitando análise e manifestação por esta
Instituição acerca de minuta de contratos de aquisição de doses de vacinas contra a Covid-19 dos fabricantes
Pfizer/BioNTech SE e Janssen Pharmaceutica.
II -  Análise da Advocacia-Geral da União restrita aos aspecto jurídico, cabendo as Pastas ministériais as
análises técnicas ou relativa a conveniência e oportunidade. 
III - Visualização de riscos decorrentes de cláusulas e disposiçoes contratuais, com possibilidade de adoção de
medidas passíveis de  propiciar segurança jurídica, epeficamente com a adoção de de autorização ou previsão
legal específica.
IV - Parecer no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos
de aquisição de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer e Janssen, necessitando, contudo, a edição de
autorização legislativa para assunção de obrigações previstas em cláusulas e disposições contratuais que
não tem previsão legal e necessitam dela ou que destoam de disposições legais existentes e, por isso, devem
ser excepcionalizadas.

 
I - RELATÓRIO
 

1. Trata-se do Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR, datado de 22 de fevereiro de 2021, da Subchefia de
Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/C.Civil-PR), dirigido aos Secretários-Executivos dos
Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, e da Controladoria-Geral da União, ao Secretário-Geral de
Consultoria da Advocacia Geral da União, ao Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, ao Subchefe de Análise e
Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República e ao Subchefe para Assuntos Jurídicos da
Secretaria-Geral da Presidência da República, solicitando análise e manifestação dos respectivos órgãos acerca de minutas de contrato
de aquisição de doses de vacinas contra a Covid-19 dos fabricantes Pfizer/BioNTech SE e Janssen Pharmaceutica (seq. 2).

 
2. No Ofício Circular, faz-se referência ao acordado na reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, nas
dependências da Casa Civil, onde foram expostos os desafios associados à eventual contratação de doses de vacinas contra a Covid-19
dos fabricantes Pfizer/BioNTech SE e Janssen Pharmaceutica.

 
3. Ademais, informa-se que, por se tratar de tema complexo e nada trivial, entende-se que a data de 3 de março de 2021
para o envio à SAM é adequada, equilibrando a tempestividade e o necessário tempo para estudo e apreciação técnica, haja vista a
extensa documentação do anexo, e solicita que, na manifestação solicitada, se contemple os seguintes itens:

a) viabilidade ou não de assinatura dos referidos contratos do ponto de vista da sua pasta;
b) riscos visualizados no caso de viabilidade de assinatura dos contratos (probabilidade, impactos e medidas de

mitigação);
c) medidas necessárias para propiciar segurança jurídica e técnica, caso julgue viável a assinatura dos contratos; e
d) parecer, no âmbito da competência de sua pasta, sobre o tema e outros aspectos julgados cabíveis.
 

4. Informa-se, ainda, que, após o recebimento das manifestações dos órgãos, a SAM realizará a consolidação dos
documentos recebidos e os enviará para o Ministério da Saúde, como subsídios para a decisão daquela pasta acerca de eventual
contratação de vacinas dos dois laboratórios mencionados.

 
5. Para subsidiar a análise e manifestação, no Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR (seq. 2), informa-se que se
encaminha, para conhecimento, o Ofício nº 394/2021/SE/GAB/SE/MS do Secretário-Executivo do Ministério da Saúde (seq. 3), bem
como as minutas de contrato das farmacêuticas Pfizer e Janssen (seq. 4), que lhe são anexas, e observa que o referido Ofício informa
que há limitações jurídicas vislumbradas para a contratação em conformidade com a legislação brasileira, extrapolando a capacidade
de o Ministério da Saúde em prosseguir com a negociação para contratação, além de solicitar a apreciação e adoção das providências
necessárias para viabilizar as aquisições tempestivas, dentro dos dispositivos legais, dos imunizantes contra a Covid-19 para
disponibilização à população brasileira com a urgência que o caso requer.

 
6. Verifica-se pela leitura do referido Ofício nº 394/2021/SE/GAB/SE/MS (seq. 3), dirigido ao Secretário-Executivo da
Casa Civil da Presidência da República, que:

I - relata-se que, no contexto das ações de enfrentamento à Emergência de Importância Internacional (ESPIN)
decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV-2), este Ministério da Saúde mantém constante diálogo com farmacêuticas e
desenvolvedoras de vacinas, a fim de celebrar contratos de aquisição de imunizantes que venham a integrar o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 no Brasil;
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II - registra-se que a edição da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, possibilitou o prosseguimento das
discussões jurídicas e a contratação de vacinas contra Covid-19, entretanto, não obstante a edição de referida medida provisória, ainda
há óbices jurídicos para o prosseguimento das negociações com algumas desenvolvedoras de vacinas, mormente quanto aos
laboratórios Pfizer/BioNTech SE e Janssen Pharmaceutica;

III - informa-se que, em continuidade às tratavas iniciadas ainda em 2020, o Ministério da Saúde recebeu recentemente
minutas de proposta de contrato da Janssen Pharmaceutica NV e dos contratos da Pfizer Export B.V., este acrescido da proposta de
Contrato de Indenização, o qual deverá ser assinado antes do Contrato de Compra e Venda, cujas cópias encaminha em anexo;

IV - informa-se, ainda, que:
a) diante do exposto e em virtude das limitações jurídicas vislumbradas para a contratação em conformidade com a

legislação brasileira, entende-se que a presente análise extrapola a capacidade de o Ministério da Saúde em prosseguir com a
negociação para contratação; e

b) concomitantemente ao envio do ofício, as minutas foram remedas à Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério
da Saúde, para análise jurídica e, tão logo seja emitido parecer daquela especializada, encaminharemos a essa Casa Civil; e

V - solicita-se, considerando a importância de aquisição tempestiva de imunizantes contra a Covid-19 para
disponibilizar à população brasileira, a apreciação e as providências necessárias para viabilizar essas aquisições, dentro dos
dispositivos legais, com a urgência que o caso requer.

 
7. Tanto no Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR (seq. 2), quanto no Ofício nº 394/2021/SE/GAB/SE/MS
(seq. 3), informa-se que os documentos encaminhados em anexo aos Ofícios - minutas de contratos - estão protegidos por cláusulas de
confidencialidade assumidas pelo Ministério da Saúde com as respectivas empresas.

 
8. Recebido o Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR e a documentação que lhe é anexa pelo Secretário-Geral
de Consultoria desta Advocacia-Geral da União, proferiu este o Despacho nº 00024/2021/GABSGCS/SGCS/AGU (seq. 5), no qual:

I - deu-se por ciente do teor do Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR (seq. 2), bem como do teor do
Ofício nº 394/2021/SE/GAB/SE/MS (seq. 3);

II - determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos à Consultoria-Geral da União, aos cuidados deste Diretor do
Departamento de Análise de Atos Normativos (DENOR), para conhecimento e manifestação, destacando que foi fixado prazo para
atendimento da demanda com termo final em 3 de março de 2021; e

III - registrou que, em razão da informação de que os documentos que acompanham o Ofício Circular nº
5/2021/SAECO/SAM/CC/PR "estão protegidos por cláusulas de confidencialidade", o presente processo eletrônico deverá tramitar
nesta Advocacia-Geral com restrição de acesso.

 
9. É o relatório.

 
II - ANÁLISE
 
II. 1 - Considerações Preliminares
 
II.1.1 - Considerações preliminares acerca da restrição de acesso ao teor deste parecer, da competência do

Departamento para a manifestação e do alcance da análise a ser realizada pela Advocacia-Geral da União
 

10. Preliminarmente, observa-se que o presente parecer, por se referir a documentos - minutas de contratos - que
estão protegidos por cláusulas de confidencialidade, assumidas pelo Ministério da Saúde, também deve ter seu acesso restrito a
agentes públicos que tem necessidade de conhecê-lo.

 
11. Ainda, preliminarmente, cabe evidenciar que as minutas de contrato foram encaminhadas para este Departamento de
Análise de Atos Normativos da Consultoria-Geral da União, tendo em vista a informação do Ministério da Saúde, contida no Ofício nº
394/2021/SE/GAB/SE/MS (seq. 3), que a edição da Medida Provisória (MP) n° 1.026, de 2021, possibilitou o prosseguimento das
discussões jurídicas e a contratação de vacinas contra Covid-19, mas que, não obstante a edição de referida MP, ainda há óbices
jurídicos para o prosseguimento das negociações com algumas desenvolvedoras de vacinas, mormente quanto aos laboratórios
Pfizer/BioNTech SE e Janssen Pharmaceutica, de modo que se verifica que, provavelmente, proposições normativas sejam necessárias
para efetivação de eventual contratação de tais farmacêuticas, e, como compete, nos termos do art. 15, inciso III, do Anexo I do
Decreto nº 10.608, de 25 de janeiro de 2021 (Decreto de Estrutura da Advocacia-Geral da União), a este Departamento "participar da
elaboração de anteprojetos de leis e de projetos de medidas provisórias, de decretos e dos demais atos normativos de interesse da
Advocacia-Geral da União", mostra-se oportuno e conveniente que este Departamento faça um confronto analítico entre as minutas de
contrato e a legislação vigente, verificando a necessidade de elaboração de propostas de atos normativos e eventualmente sugerindo
redação para estas propostas.

 
12. Contudo, observa-se que, na análise das minutas de contrato, houve substancioso auxílio da Consultora da União Dra.
Alyne Gonzaga de Souza, e da Advogada da União deste DENOR Dra. Maria Vitória Barros e Silva Saraiva, que possuem expertise na
análise de contratos, inclusive internacionais e, em relação a qual se registra agradecimento.

 
13. De outro lado, observa-se que, competindo a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 131, caput, da
Constituição Federal, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, não cabe a este órgão se
manifestar acerca da conveniência e oportunidade ou de questões técnicas para a celebração de contratos de aquisição de doses
de vacinas contra a Covid-19 dos fabricantes Pfizer/BioNTech SE e Janssen Pharmaceutica, para atingimento dos fins que se
almeja, cabendo as Pastas competentes conforme o assunto guardar correlação com suas competências, e competindo a esta
AGU apenas a análise jurídica das minutas de contratos encaminhadas.

 
14. Além disso, adverte-se que a análise jurídica perpetrada por esta Consultoria-Geral da União, órgão de direção
da Advocacia-Geral da União, das minutas de contrato em questão, com eventuais apontamentos de preocupação de riscos
decorrentes de previsões contratuais e de sugestões de  medidas a saná-los, não tem o condão de suprimir a competência da
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde, prevista no art. 11, inciso VI, alínea “a”, da Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica da AGU), de examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Pasta ministerial, os
contratos a serem celebrados, no contexto normativo do momento de celebração.

 
15. E, por fim, observa-se que a análise da Advocacia-Geral da União, tendo em vista o momento de pandemia a que passa
o mundo e a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional que está sujeita nosso País, tem como fim propor
medidas para, com segurança jurídica, viabilizar eventual decisão de celebração dos contratos de aquisição de vacinas, tendo em vista
a norma-princípio contida no art. 195 da Carta Magna, o qual dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
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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.’”.

 
II.1.2 - Considerações preliminares acerca da natureza jurídica dos contratos e das implicações na sua análise
 

16. Antes de adentrar na análise solicitada pelo Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR, deve-se, ainda,
preliminarmente, registrar que as minutas de contrato, seja pela informação do Ministério da Saúde, dada em reunião realizada
na Casa Civil da Presidência da República, acerca da dificuldade de negociação de alteração de suas cláusulas em face da
alegação das farmacêuticas de que seriam padrão, seja por conter, ao menos nos considerandos do contrato da Pfizer Export
B.V. a previsão de padronização global dos termos e condições contratuais[1], tem eminentemente a natureza jurídica de um
contrato de adesão.

 
17. E, aqui, cabe lembrar utilizando-se do magistério de Maria Helena Diniz que o contrato de adesão "[...] é aquele em
que a manifestação da vontade de uma das partes se reduz a mera anuência a uma proposta da outra, como nos ensina R. Limongi
França. Opõe-se a ideia de contrato paritário, por inexistir a liberdade de convenção, visto que exclui qualquer possibilidade de debate
e transigência entre as partes, pois um dos contratantes se limita a aceitar as cláusulas e condições previamente redigidas e impressas
pelo outro [...], aderindo a uma situação contratual já definida em todos os seus termos..." (DINIZ, Maria Helena. Código Civil
anotado. 14ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.367.)

 
18. Desta feita, em se podendo entender que as minutas contratuais têm natureza de contrato de adesão, primeiro,
deve-se registrar que, na análise em questão, não se irá propor a supressão de cláusulas, nem alterações substanciais, em
virtude de que tal espécie contratual não permite liberdade plena para o estabelecimento das disposições contratuais.

 
19. Segundo, cabe observar que, em se entendendo tratar-se de contratos de adesão, é passível de se questionar a
aplicação a eles das seguintes disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

 
Codigo Civil
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a
interpretação mais favorável ao aderente.
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a
direito resultante da natureza do negócio.
 
Código de Defesa do Consumidor
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à
sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não
podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo
deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
(...)
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou
estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo.
§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.
§ 2º° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao
consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º° do artigo anterior.
§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis,
cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque,
permitindo sua imediata e fácil compreensão.
(Sublinhado nosso)

 
20. E, terceiro, observa-se que não há óbice de se aplicar a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações),
lembrando que, em seu art. 62, § 3º, inciso II, já se prevê a possibilidade de Administração Pública firmar contrato de adesão, quando
ela for parte como usuária de serviço público, e, justamente diante do fato de que tal contrato se caracterizar pela imposição de regras
por um dos polos da relação jurídica, que a referida Lei estabelece que o disposto nos seus arts. 55 e 58 a 61 e demais normas gerais
aplicam-se no que couber. Porém, quanto a este ponto, como a Medida Provisória  nº 1.026, de 2021, já estabelece, em seu § 1º do
art. 12, que, quanto às cláusulas dos contratos e instrumentos de aquisição ou fornecimento de vacinas contra a doença Covid-
19, aplica-se o disposto na Lei nº 8.666, de 1993, no que couber, não se vislumbra a necessidade de outras previsões normativas
quanto a este ponto.

 
21. Porém, como o art. 54 da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece que "Os contratos administrativos de que trata esta
Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado." (sublinhado nosso), recomendo, para ser evitar risco de
aplicação aos contratos em exame de princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, que possam ser
contrários ao termos do contrato, alterar o § 1º do art. 12 da MP nº 1.026, de 2021, dispondo, in verbis:

 
“§ 1º Quanto às cláusulas dos contratos e instrumentos de que trata o caput, aplica-se o disposto na Lei nº 8.666,
de 1993, princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, no que couber.”
 

II.2 - Análise acerca da viabilidade ou não de assinatura dos referidos contratos do ponto de vista da Advocacia-
Geral da União

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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22. Acerca da solicitada análise acerca da viabilidade ou não de assinatura dos referidos contratos do ponto de vista
da Advocacia-Geral da União, observa-se que, diante do princípio constitucional-administrativo da legalidade aplicável à
Administração Pública (CF/88, art. 37, caput), no qual esta só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, e
verificando que as minutas de contratos contêm cláusulas e disposições que preveem obrigações para o ente estatal sem
previsão legal ou que destoam de disposições legais existentes, se recomenda a assinatura dos referidos contratos apenas após
haver autorizações legislativas específicas para adesão às mencionadas cláusulas e disposições, que serão analisadas mais
adiante.

 
23. Como leciona Hely Lopes Meirelles, “a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador
público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 86). E,
consoante Celso Antônio Bandeira de Mello, “ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a
Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos, assim
caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas
disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, na formação
escalonada do Direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis” (BANDEIRA DE MELLO,
Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2015,  p. 108.).

 
24. Na seara contratual, embora a Administração Pública possua um certo grau de liberdade para contratar, sob
pena do não atendimento do amplo rol das necessidades sociais e do interesse público, essa liberdade não autoriza que a
Administração assuma responsabilidades ou obrigações que sejam diversas daquelas previstas em lei ou que necessitem de
autorização legal[2], sendo o que ocorre nas minutas de contrato em questão, em relação aos quais se analisará abaixo os riscos
de determinadas cláusulas e previsões e se recomendará medidas necessárias para propiciar segurança jurídica.

 
II.3 - Análise acerca dos riscos visualizados e das medidas necessárias para propiciar segurança jurídica
 

25. Feita uma leitura das minutas de contrato de aquisição de doses das vacinas contra a Covid-19 das farmacêuticas
Pfizer e Janssen (seq. 4), encaminhadas pelo Ministério da Saúde, verifica a existência de riscos nas previsões contratuais ou cláusulas
abaixo mencionadas, que, para serem mitigados, deve-se adotas as medidas sugeridas que seguem.

 
II.3.1 – Das previsões contratuais que estabelecem o Ministério da Saúde como representante do Estado

brasileiro e com capacidade para vincular este
 

26. Um primeiro ponto que pode gerar riscos de questionamento são as previsões contratuais de que o Ministério da Saúde
celebra os contratos como representante do Estado brasileiro e que tem capacidade para vincular este aos termos dos contratos, uma
vez que, em tese, o Ministério da Saúde apenas celebraria contrato em nome próprio.

 
27. Tais previsões, estão contidas no preâmbulo do contrato da Pfizer, quando estabelece que o contrato é firmado pelo
“Ministério da Saúde, atuando em seu próprio nome e em nome do Estado Brasileiro”, e, na cláusula 5.1, letra “a”, quando prevê que
os contratantes “Têm o direito, poder e capacidade total para firmar este Contrato e para executar suas respectivas obrigações de
acordo com este Contrato, incluindo, no caso do Comprador, que todas as autorizações e aprovações necessárias foram obtidas pelo
Comprador para autorizar a execução de todas as suas obrigações contidas neste instrumento, que o Comprador tem capacidade para
vincular o Estado Brasileiro e que o Comprador exerceu essa capacidade para vincular o Estado Brasileiro quanto a cada uma das
disposições e termos e condições previstos neste Contrato;” (sublinhado nosso).

 
28. E, no contrato da Janssen, existe a previsão, no seu preâmbulo, de que o contrato estaria sendo celebrado pelo
República Federativa do Brasil, por intermédio do Ministério da Saúde

 
29. Contudo, observa-se que, quando o Ministério da Saúde assina um contrato internacional, o faz como representante da
União, e isto decorre do fato de que “O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado”
(CF/88, art. 76, caput) e que esta tem sido o práxis administrativa. Além disso, embora a União não se confunda com a República
Federativa do Brasil (Estado Federal), uma vez que a integra, ela o representa nas suas relações internacionais. Assim, em tese, poderia
sim, o Ministério da Saúde celebrar os contratos em questão em nome do Estado Brasileiro (República Federativa do Brasil), claro que
não tem a capacidade de vinculá-lo aos termos contratuais se não houver autorização legislativa para algumas questões que por abrir
mão de direitos ou estabelecer determinadas obrigações a necessitam, tais como, por exemplo, a renúncia à imunidade de jurisdição e
de execução e o pagamento antecipado, com eventual previsão de sua perda.

 
30. Claro que, para garantir maior segurança, jurídica, não há óbice de se incluir previsão legal, talvez na MP nº 1.026, de
2021, dispondo que “O Ministério de Saúde, representando a União, e esta a República Federativa do Brasil, poderá celebrar contrato
de aquisição ou fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e comprometer, em seu nome, o cumprimento de suas cláusulas.”.

 
II.3.2 - Cláusulas de confidencialidade
 

31. Tendo em vista sigilo decorrente de segredo comercial (ou industrial), que é inclusive reconhecido pela Lei de Acesso
à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) em seu art. 22 e prevista como crime de concorrência desleal pela Lei de
Propriedade Industrial (art. 195, XI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) no caso de divulgação desse segredo, os contratos da
Pfizer e Janssen possuem cláusulas rigorosas de confidencialidade. São elas a cláusula 10 do contrato da Pfizer e a cláusula 16 do
contrato da Janssen.

 
32. Tal confidencialidade, nos contratos de aquisição de vacinas da Covid-19, já tem autorização legal prevista no § 4º do
art. 12 da MP nº 1.026, de 2021, o qual estabelece que em tais avenças, se “poderão ter caso exigido pelo contratado, cláusulas de
confidencialidade”. Contudo, de outro lado, em virtude do princípio constitucional-administrativo da publicidade (CF/88, art. 37,
caput), o § 2º do art. 2º da MP nº 1.026, prevê a transparência ativa de todas as aquisições ou contratações de vacinas com a
divulgação de algumas informaçãoes, que parecem não abarcar informações acerca do segredo comercial (ou industrial).

 
33. Tal previsão de transparência ativa, em tese, não cria risco de estar violando o as cláusulas de confidencialidade
dos contratos, desde que haja uma consulta das farmacêuticas acerca da possibilidade de divulgação. Assim, para que não haja
o risco de haver negativa por parte das farmacêuticas na divulgação ativa de tais informações, recomenda-se que ou se preveja
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ela nos contratos, que podem não ser passível de alteração em face de sua natureza de avença de adesão, ou se altere o disposto
no § 2º do art. 2º da MP nº 1.026, de 2021, prevendo:

 
“§ 2º  Será conferida transparência ativa a todas as aquisições ou contratações realizadas nos termos do
disposto nesta Medida Provisória, após a realização do ato, em prazo razoável, em sítio eletrônico oficial
na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, no qual serão divulgados informações que deem a publicidade necessária às aquisições
ou contratações, sem ferir eventuais cláusulas de confidencialidade.”

 
34. Por fim, quanto à previsão no contrato da Pfizer (subcláusula 10.4) de que o prazo de confidencialidade deve subsistir
por um período de 10 (dez) anos, exceto com relação a quaisquer informações que constituam um segredo comercial e, nesse caso, a
parte receptora de tais informações continuará obrigada, muito embora o prazo possa ser longo e possa haver risco de se questionar sua
razoabilidade, não haveria contrariedade a norma existente, lembrando que o art. 22 da Lei de Acesso à Informação resguarda, não só
o segredo industrial, mas também outros casos de sigilo, o que incluiria o previsto no § 4º do art. 12 da MP nº 1.026, de 2021.

 
II.3.3 - Cláusulas de pagamento antecipado parcial ou integral
 

35. Tanto o contrato da Pfizer, quanto ao da Janssen, preveem cláusulas de pagamento antecipado do valor das doses de
vacina contratadas e possibilidade de sua perda.

 
36. No contrato da Pfizer, consta a cláusula 2.3, letra "c", item ii, que se refere ao pagamento adiantado de pedido
adicional de dose e prevê que a Pfizer não tem nenhuma obrigação de remeter ou entregar o produto até o recebimento de tal
pagamento adiantado, e a cláusula 3.2, letra "a", que fixa o valor do pagamento antecipado por dose, seja decorrente do contratado ou
do pedido adicional, e a cláusula 3.2, letra “b”, estabelece, como condição para a remessa o pagamento do preço restante, além do
antecipado, configurando-se em verdadeiro pagamento integral antecipado.

 
37. Ainda, no referido contrato da Pfizer, tratando de pagamento antecipado, cabe destacar a cláusula 6.3, prevendo a
possibilidade de seu reembolso, que é do seguinte teor:

 
Caso: (a) o Produto não obtenha Autorização até 30 de setembro de 2021; (b) a Pfizer não tenha fornecido ao
Comprador nenhuma dose do Produto até 30 de abril de 2022, sujeito às prorrogações previstas na Cláusula
Erro! Fonte de referência não encontrada. (Cronograma de Entrega); ou (c) a Pfizer não possa fornecer todas as
Doses Contratadas até 31 de dezembro de 2022, qualquer uma das Partes poderá rescindir este Contrato
mediante notificação escrita para a outra Parte. Caso este Contrato seja rescindido nos termos desta Cláusula 6.3,
o Comprador poderá faturar a Pfizer por um reembolso de 100% (cem por cento) do Pagamento Adiantado pelas
Doses Contratadas não entregues (conforme determinado de forma proporcional para as doses não entregues)
exceto nos casos em que a causa da rescisão for principal ou unicamente atribuível ao Comprador. Em tal caso, a
devolução de 100% (cem por cento) do Pagamento Adiantado será o único e exclusivo recurso do Comprador
pela falha na entrega de quaisquer Doses Contratadas.

 
38. No contrato da Janssen, consta a cláusula 4.2, letra "f", que prevê que as obrigações de disponibilidade e entrega pela
Janssen a respeito do volume de vacina contratada fica condicionado ao cumprimento pelo Governo Comprador, entre outras
condições cumulativas, ter efetuado o pagamento inicial e ter pagado o saldo do preço aplicável, e a cláusula 10.1, a qual estabelece
que o Governo Comprador deverá efetuar um pagamento inicial não reembolsável de US$ 95 milhões (noventa e cinco milhões de
dólares norte-americanos) para a Janssen cinco dias úteis após a data de vigência, por transferência eletrônica de fundos imediatamente
disponíveis. Ademais, a cláusula 10.3 estabelece que o pagamento inicial não deverá ser reembolsável pela Janssen para com o
Governo Comprador em quaisquer circunstâncias, inclusive, se a vacina candidata não receber a aprovação regulatória, se o
desenvolvimento e/ou a fabricação da vacina candidata não for bem sucedido, ou qualquer outra condição estabelecida na cláusula 4.2
não for cumprida.

 
39. Contudo, apesar do conteúdo da cláusula 10.3, a cláusula 8.7.2, o contato da Janssen estabelece a  possibilidade de
reembolso do preço de volume de vacina acerca do qual uma violação da Garantia de Produto tiver sido identificada, de vacina que
não tiver sido administrada a pessoas e que o Governo Comprador confirmar que não serão dessa forma administradas. Além dessa,
exceção, ainda se prevê, no Anexo C, Seção 1.02., que se a  Janssen concordar que qualquer entrega contém Vacina contra a COVID
Não Conforme e que essa não conformidade foi causada pela Janssen ou por qualquer dos fornecedores ou subcontratados da Janssen,
a Janssen deverá (i) substituir essa Vacina contra a COVID Não Conforme assim que comercialmente praticável sem custo adicional
para o Governo Comprador ou (ii) reembolsar ao Governo Comprador o Preço aplicável pago pelo Governo Comprador para a Janssen
pela Vacina contra a COVID Não Conforme. Esse mesmo reembolso é também previsto no Anexo C, Seção 1.03, letra "b", item ii, no
caso de haver controvérsia sobre se a Vacina contra a COVID é Não Conforme e esta for resolvida por laboratório independente a
favor do Governo Comprador.

 
40. Quanto ao pagamento antecipado, cabe observa que o art. 12, inciso I, da Medida Provisória nº 1.026, de 2021,
estabelece, in verbis:

 
Art. 12.  O contrato ou o instrumento congênere para aquisição ou fornecimento de vacinas contra a covid-19,
firmados antes ou após o registro ou a autorização de uso emergencial concedida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa, poderá estabelecer as seguintes cláusulas especiais, desde que representem
condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço:
I -o eventual pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda do valor antecipado;

 
 

41. Assim, diante de tal previsão normativa, não se vislumbra a necessidade de autorização legislativa para as referidas
cláusulas, desde que a referida MP seja convertida em lei e permaneça a mencionada previsão. Contudo, na mesma MP, se estabelece
condições para o referido pagamento antecipado no § 3º, § 5º, inciso II, e § 6º, incisos I, II e III, todos do referido art. 12, que possuem
a seguinte redação:

 
§ 3º  A perda do valor antecipado e a não penalização de que tratam os incisos I e II do caput não serão
aplicáveis em caso de fraude, dolo ou culpa exclusiva do fornecedor ou contratado.
(...)
§ 5º  Na hipótese de que trata o inciso I do caput, a administração pública deverá:
(...)
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II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, atualizado
monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou
índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução, exceto na
hipótese de perda do pagamento antecipado.
 
§ 6º  Sem prejuízo do disposto no § 5º, a administração pública deverá prever cautelas aptas a reduzir o risco de
inadimplemento contratual, tais como:
I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do
valor remanescente;
II - a prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de1993, de até trinta por cento
do valor do objeto;
III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

 
42. Tal condições previstas no § 3º e § 5º, inciso II, e § 6º, incisos I, II e III, do referido art. 12 da MP nº 1.026, de
2021, que tratam da não aplicação da perda do valor antecipado, da obrigação de se exigir a devolução integral do valor
antecipado e da exigência de cautelas de risco adimplemento, não se encontram  previstas nas minutas de contrato da Pfizer e
Janssen, conforme se verifica do teor das cláusulas acima mencionadas, de modo que, se não forem suprimidos da MP ou da lei
em que for convertida, configuram óbices para a assinatura dos contratos. Quando muito, juntamente com a supressão dos
mencionados dispositivos, poder-se-ia alterar o inciso I do art. 12 da MP nº 1.026/2021, prevendo a possibilidade de se
estabelecer cláusula especial dispondo sobre "o eventual pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda ou
devolução de valores antecipados ".

 
II.3.4 - Cláusulas de variação da quantidade de doses fixadas e mudança da data de entregas
 

43. Algumas cláusulas do contrato da Janssen e da Pfizer preveem que a quantidade de doses e o cronograma de entregas
poderão sofrer ajustes.

 
44. No contrato da Janssen, sua cláusula 8.2, identifica o cronograma de disponibilidade como preliminar e, além de outras
previsões, estabelece, na subcláusula 8.2.6 que “A Janssen não terá nenhuma responsabilidade se a Disponibilidade não puder ocorrer
de acordo com o Cronograma de Disponibilidade Preliminar ou o Cronograma de Disponibilidade Final e/ou se a Entrega não puder
ocorrer dentro dos prazos esperados pelo Governo Comprador, entretanto, ficando ressalvado que a Janssen deverá, então, envidar
esforços comerciais razoáveis para Disponibilizar a Quantidade aplicável de Volume de Vacina e/ou proceder com a respectiva Entrega
na primeira data possível posteriormente.”. Além de tais previsões, a cláusula 8.3 do contrato da Janssen, estatui que “O Governo
Comprador reconhece que a Janssen fará múltiplas Entregas durante um período, em quantidades variáveis, dependendo da
Disponibilidade.”. E o Anexo A do contato que trata do cronograma de disponibilidade preliminar estipula que “As Partes reconhecem
que a Disponibilidade real do Volume de Vacina poderá ser diferente do que é atualmente esperado, conforme descrito neste Anexo A,
e a Janssen poderá, exclusivamente a seu critério, alterar os cronogramas e os volumes estabelecidos na tabela abaixo...”. Não se
encontrou no contrato da Janssen um prazo final estendido para entregas e eventual possibilidade de rescisão, caso descumprido,
apenas a possibilidade de alteração do cronograma, o que gera risco e críticas acerca do contrato.

 
45. Já, no contrato da Pfizer, se prevê, no preâmbulo, que a estimativa de doses contratadas e o cronograma de entregas
poderá sofrer ajustes baseados na disponibilidade do Produto, consta, na cláusula 2.4, letra “d”, que a Pfizer poderá entregar o produto
em parcelas separadas e envidará esforços comercialmente razoáveis para cumprir o cronograma de entrega, e, nas cláusulas 2.5 e 2.6,
se estabelece, in verbis:

 
2.5 Escassez do Produto.
(a) Se a Autorização for recebida mas não houver fornecimento suficiente para entregar o número completo de
Doses Contratadas no Cronograma de Entrega (incluindo o Cronograma de Entrega Ajustado), incluindo na
medida em que tal escassez seja devida a uma exigência da Pfizer de redirecionar o fornecimento disponível do
Produto para outro mercado, a Pfizer trabalhará de forma colaborativa para fornecer notificação (e administrar
quaisquer comunicações associadas a qualquer escassez do Produto). Após o recebimento de tal notificação, o
Comprador executará quaisquer instruções definidas na notificação tempestivamente (e em circunstância alguma
em mais de 24 horas). Sujeito ao disposto acima, incluindo qualquer exigência pela Pfizer para redirecionar o
Produto para outro mercado, a Pfizer decidirá sobre ajustes necessários no número de Doses Contratadas e no
Cronograma de Entrega devido ao Comprador para refletir tal escassez com base em princípios a serem
determinados pela Pfizer à luz das circunstâncias então existentes (“Alocação”), que serão definidos em tal
notificação. Será considerado que o Comprador concordou com qualquer revisão.
(b) O Comprador neste ato renuncia a todos os direitos e recursos que possa ter em Lei, equidade ou de outra
forma, resultantes de ou relativos a: (i) qualquer falha pela Pfizer em desenvolver ou obter Autorização do
Produto de acordo com as datas estimadas descritas neste Contrato; ou (ii) qualquer falha pela Pfizer em
entregar as Doses Contratadas de acordo com o Cronograma de Entrega. No caso de uma inconsistência entre as
disposições desta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. (Escassez de Produto) e aquelas de outras
cláusulas deste Contrato, as disposições desta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. (Escassez de
Produto) prevalecerão e substituirão aquelas de outras cláusulas deste Contrato na medida de tal inconsistência.
2.6 Atrasos na Entrega.
Em circunstância alguma a Pfizer estará sujeita a ou será responsável por qualquer penalidade por atraso na
entrega.
 

46. Ademais, na cláusula 6.3, que trata do direito de rescisão mútua, que esta se configura se a Pfizer não tiver fornecido
ao Comprador nenhuma dose do produto até 30 de abril de 2022 ou não possa fornecer todas as Doses Contratadas até 31 de dezembro
de 2022, o que acaba possibilitando uma mora, sem consequências contratuais para a entrega de doses da vacina.

 
47. Tais cláusulas dos contratos da Pfizer e Janssen relativizando o cronograma de entregas de doses ou sua
quantidade, muito embora possam ser justificadas pelas farmacêuticas em face da enorme demanda global e de incertezas na
consecução de produção de vacinas, com possível carência de insumos, criação de embaraços, embargos e limitações de
importação ou exportação, criam insegurança para a contratação, inclusive, por poder refletir nos cronogramas dos planos de
imunização, são cláusulas de “império” estabelecidas pelas farmacêuticas e que demandam cuidado no acompanhamento da
execução contratual pelo gestor público.

 
48. Além disso, tais cláusulas podem, em tese, ter lastro normativo para sua inclusão contratual, baseado no
disposto no art. 12, inciso III, da MP nº 1.026, de 2021, o qual possibilita que, em contratos de aquisição de vacinas, possa se
estabelecer cláusulas especiais que estabeleçam condições indispensáveis para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço,
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e que, nos termos do § 2º do art. 12 da referida MP, demanda do gestor demonstrar que são indispensáveis e a justificar a sua
previsão. Contudo, para uma maior segurança, recomenda-se buscar alterar os incisos do art. 12 da MP para incluir, como
outra cláusula especial, “a mudança do cronograma e do volume de entrega de doses da vacina, em face de impossibilidades
razoáveis”. Tal recomendação de inclusão de previsão normativa visa inclusive evitar questionamentos sobre a licitude das
mencionadas cláusulas contratuais, em face do disposto no art. 122 do Código Civil, que aponta como condições contratuais
defesas as que sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes.

 
49. Por fim, observa-se que, no contrato da Janssen, na cláusula 3.2, há uma previsão de variação do preço por dose da
vacina que pode variar em fase do programa de Estrutura Global Sem Fins Lucrativos da Janssen, contudo, como, nos termos da
mencionada cláusula, a variação seria para diminuir o preço, se este for maior que o global, não se vislumbra riscos, nesse aspecto,
para a contratação em questão.

 
II.3.5 - Cláusulas de renúncia da imunidade de jurisdição e execução
 

50. Outras cláusulas existentes nas minutas de contratos da Pfizer e Janssen que conferem risco à viabilidade da assinatura
dos contratos são a renúncia da imunidade de jurisdição e de execução, sendo que esta última pode alcançar a constrição de bens da
República Federativa do Brasil no exterior, inclusive utilizados em representações diplomáticas, por expressa previsão do contrato da
Janssen.

 
51. Na minuta de contrato de aquisição de vacinas da Pfizer, a renúncia da imunidade de jurisdição e de execução estão
previstas na cláusula 9.4, que dispõe, in verbis:

 
O Comprador, em seu próprio nome e em nome do Estado Brasileiro, expressa e irrevogavelmente renuncia a
qualquer direito de imunidade que este ou seus ativos possam ter ou adquirir no futuro (a título de imunidade de
soberania ou qualquer outra forma de imunidade), incluindo quaisquer ativos controlados por qualquer agência,
autarquia, banco central ou autoridade monetária do Brasil, em relação a qualquer arbitragem nos termos da
Cláusula 12.2 (Arbitragem) ou a qualquer outro processo judicial instituído para homologar ou executar
qualquer decisão, despacho ou sentença arbitral, ou qualquer composição em conexão com qualquer arbitragem
nos termos da Cláusula12.2 (Arbitragem), quer no Brasil ou em qualquer outra jurisdição estrangeira, incluindo,
entre outros, imunidade contra citação, imunidade de jurisdição, ou imunidade contra julgamento proferido por
uma corte ou tribunal, imunidade contra decisão executória, e imunidade contra apreensão cautelar de quaisquer
de seus ativos.

 
52. Além disso, na minuta de  contrato de indenização que é anexa ao de aquisição da Pfizer, se estabelece, na sua cláusula
6 que "O Comprador reconhece que suas obrigações de indenização de acordo com este Contrato de Indenização são (a)
expressamente adicionais e não limitadas por quaisquer Privilégios e Imunidades, e (b) não são uma renúncia ou desistência dos
direitos das Partes Indenizadas a quaisquer Privilégios e Imunidades.".

 
53. Já na minuta de contrato da Jassen, a renúncia à imunidade jurisdição e execução está prevista na cláusula 23.3, que se
transcreve abaixo:

 
O Governo Comprador, neste ato, de forma expressa, incondicional, e irrevogável, renuncia, à medida que
possível, a respeito dele mesmo e de seus ativos, a qualquer direito de imunidade em conformidade com as leis
de qualquer jurisdição com base em soberania ou de outro modo que viera existir no presente ou no futuro, quer
seja imunidade de entrega, de qualquer citação judicial ou arbitral, de jurisdição de qualquer juízo ou tribunal
arbitral, de penhora antes de sentença, em auxílio de execução ou execução, ou respectiva reivindicação, que
vier a existir no presente ou no futuro, e concorda em não alegar nenhum referido direito ou reivindicação em
qualquer ação ou processo judicial ou arbitral, quer seja nos Estados Unidos ou de outro modo. Essa renúncia
inclui, mas não é limitada de forma alguma à renúncia a qualquer direito de imunidade de soberania quanto ao
Governo Comprador e qualquer de seus bens, independentemente da natureza comercial ou não comercial desse
bem, inclusive qualquer conta bancária pertencente ao Governo Comprador (quer seja mantida em nome de uma
missão diplomática ou de outro modo) ou contas bancárias, pertencentes ao banco central ou outra autoridade
monetária do Governo Comprador. Para evitar dúvida, a renúncia irrevogável prevista nesta cláusula 23.3 inclui
a renúncia a qualquer direito de imunidade de soberania a respeito de uma medida liminar antes de sentença e
execução depois de sentença de qualquer decisão arbitral, quer essa medida ou execução seja ou não requerida.
Sem limitar a generalidade do mencionado acima, o Governo Comprador concorda que a renúncia prevista nesta
cláusula 23.3 deverá ser na máxima extensão permitida de acordo com a Lei de Imunidades de Soberania
Estrangeira norte-americana e se destina a ser irrevogável para o fim dessa Lei.

 
54. Acerca da imunidade de jurisdição e execução, cabe apontar a sua origem na decisão, proferida, ainda na vigência da
Constituição passada, entendendo "...que o próprio estado estrangeiro goza de imunidade de jurisdição, não só em decorrência dos
costumes internacionais, mas também pela aplicação a ele da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, de 1961, nos termos
que dizem respeito a imunidade de jurisdição atribuída a seus agentes diplomáticos. Para afastar-se a imunidade de jurisdição relativa a
ação ou a execução (entendida esta em sentido amplo), é necessário renúncia expressa por parte do estado estrangeiro..." (ACi 9705,
Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/1987, DJ 23-10-1987 PP-23154  EMENT VOL-01479-01 PP-
00117).

 
55. E observa-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, tratando-se de atuação de Estado estrangeiro em matéria de
ordem privada, notadamente em conflitos de natureza trabalhista, consolidou seu entendimento no sentido de atribuir caráter
meramente relativo à imunidade de jurisdição, tal como reconhecido pelo direito internacional público e consagrado na prática
internacional, e, quanto à imunidade de execução, entendê-la como prerrogativa institucional de caráter mais abrangente, sendo
necessária a renúncia expressa por parte do estado estrangeiro à prerrogativa da intangibilidade dos seus próprios bens. Acerca desses
entendimentos cabe destacar os seguintes precedentes da Corte Suprema, in verbis:

 
E M E N T A: IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - LITÍGIO ENTRE
ESTADO ESTRANGEIRO E EMPREGADO BRASILEIRO - EVOLUÇÃO DO TEMA NA DOUTRINA, NA
LEGISLAÇÃO COMPARADA E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DA
IMUNIDADE JURISDICIONAL ABSOLUTA À IMUNIDADE JURISDICIONAL MERAMENTE
RELATIVA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. OS ESTADOS ESTRANGEIROS NÃO
DISPÕEM DE IMUNIDADE DE JURISDIÇ ÃO, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO, NAS
CAUSAS DE NATUREZA TRABALHISTA, POIS ESSA PRERROGATIVA DE DIREITO
INTERNACIONAL PÚBLICO TEM CARÁTER MERAMENTE RELATIVO. - O Estado estrangeiro não
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dispõe de imunidade de jurisdição, perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de
natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes do STF (RTJ 133/159 e RTJ 161/643-644). - Privilégios diplomáticos
não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para coonestar o enriquecimento sem causa de Estados
estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa pr
ática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os
grandes postulados do direito internacional. O PRIVILÉGIO RESULTANTE DA IMUNIDADE DE
EXECUÇÃO NÃO INIBE A JUSTIÇA BRASILEIRA DE EXERCER JURISDIÇÃO NOS PROCESSOS DE
CONHECIMENTO INSTAURADOS CONTRA ESTADOS ESTRANGEIROS. - A imunidade de jurisdição, de
um lado, e a imunidade de execução, de outro, constituem categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis,
pois - ainda que guardem estreitas relações entre si - traduzem realidades independentes e distintas, assim
reconhecidas quer no plano conceitual, quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das próprias relações
internacionais. A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização pr ática do título judicial condenatório,
em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela suficiente para obstar, só por si, a
instauração, perante Tribunais brasileiros, de processos de conhecimento contra Estados estrangeiros,
notadamente quando se tratar de litígio de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes. (RE 222368 AgR,
Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/04/2002, DJ 14-02-2003 PP-00086  EMENT
VOL-02098-02 PP-00344)
 
EMENTA: Imunidade de jurisdição. Execução fiscal movida pela União contra a República da Coréia. É da
jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à
jurisdição executória: orientação mantida por maioria de votos. Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ
9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ
10.12.99; ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17.3.2003. (ACO 543 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2006, DJ 24-11-2006 PP-00061   EMENT VOL-02257-01 PP-00044 RDDT
n. 138, 2007, p. 135-150)
 

56. Assim, como as imunidades de jurisdição e execução decorrem da Convenção de Viena sobre relações
diplomáticas, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965, que a promulgou,
após aprovação do Congresso Nacional, e, portanto, tem paridade normativa com as leis ordinárias, e se aplica ao Estado
brasileiro, e que esta Convenção possibilita, no seu artigo 32, a renúncia a elas, tal como firmado pela jurisprudência do STF,
mas, considerando que, para se renunciar a tal ato internacional, deve-se também haver manifestação do Congresso Nacional,
entendemos que faz-se necessário autorização legislativa para a renúncia das imunidades em questão, inclusive, diante do fato
de que o 100 do Código Civil prevê que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

 
57. Por fim, observa-se que o fato de o art. 100 da Constituição Federal estabelecer que “Os pagamentos devidos pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”, não obsta a previsão legal de renúncia da imunidade de
execução, uma vez que tal previsão constitucional se refere a ordem jurídica interna, não podendo alcançar as relações jurídicas
exteriores. Observa-se, apenas, que a previsão legal de renúncia de imunidade de jurisdição e de execução, embora trate de questão de
direito internacional, tem natureza processual e, por isso, não pode ser veiculada em medida provisória em face do art. 62, § 1º, inciso
I, alínea “b”, da Constituição Federal, mas nada veda que seja, incluída por emenda parlamentar ao projeto de lei de conversão da MP
nº 1.026, de 2021, podendo ser uma das cláusulas especiais previstas no seu art. 12, caput.

 
II.3.6 - Cláusulas de submissão à arbitragem ou a jurisdição no exterior
 

58. Seja na minuta de contrato da Pfizer (cláusulas 9.4, 12.1 e 12.2), seja na minuta de contrato da Janssen (cláusula
23.2.1), se está prevendo a resolução de controvérsia relativa ao contrato por meio da arbitragem, apontando como local ou foro Nova
Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA).

 
59. Aqui, cabe lembrar que é possível a Administração, no caso o Estado brasileiro, se submeter à arbitragem, por
força do §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, contudo, observa-se que o § 1º fala da submissão à
arbitragem relativa a direito patrimonial disponível, de modo que, abrindo-se mão da imunidade de execução, seria
importante também haver previsão legal expressa autorizando essa submissão à arbitragem, inclusive suprimindo, no caso das
contratações para aquisição de vacinas, a limitação legal prevista de que a arbitragem envolvendo a administração pública
deve ser  de direito e não de equidade (vide § 3º do art. 2º da Lei nº 9.307/96).

 
60. Outra observação cabível é que o contrato da Pfizer prevê não só para a arbitragem, mas também para
eventual acionamento de autoridade judiciária, o foro de Nova Iorque (cláusula 12.2). Acerca de tal previsão não se deve
descurar que o art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942)
estabelece, no seu art. 12, que "É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui
tiver de ser cumprida a obrigação.". Desta feita, para maior segurança jurídica, a submissão a autoridade judiciária
estrangeira em cláusula contratual também deve ter autorização legal específica.

 
61. Como também haverá a necessidade de contratação de advogados no estrangeiro para atuar na referida
câmara arbitral ou órgão judiciário estrangeiro, seria interessante haver previsão legal, inclusive autorizando processo
simplificado de escolha a ser previsto em regulamento, muito embora a AGU já faça essa contratação para atuação em órgãos
judiciários de outros países.

 
II.3.7 - Cláusulas de aplicação de legislação estrangeira
 

62. Ambos os contratos de aquisição de vacinas determinam a aplicação da legislação estrangeira, o da Pfizer, na sua
cláusula 12.4, e na cláusula 7 do contrato de indenização, prevendo que ambos os contratos serão regidos pelas leis de Nova Iorque,
EUA, e o da Janssen, prevendo, em sua cláusula 23.1, que seu contrato e todas as questões acerca ou a respeito dele deverão ser
regidos e interpretados de acordo com as leis da Inglaterra ou do País de Gales.

 
63. A esse respeito, o Tribunal de Contas da União (TCU) entende como possível a aplicação da legislação estrangeira em
contratações regidas pelo art. 123 da Lei nº 8.666, de 1993, notadamente, quando a execução do instrumento se dá no exterior, pois o
contrato firmado é tido como de natureza civil, sendo, portanto, despido das prerrogativas inerente aos contratos administrativos. Cite-
se, o seguinte precedente da Corte de Contas:
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"Pedido de reexame. Auditoria. Programa de Gerenciamento Externo das Reservas Internacionais-PGER
conduzido pelo Banco Central do Brasil. Possibilidade de aplicação, por analogia, do dispositivo contido no art.
123 da Lei n.º 8.666/93 aos contratos celebrados no exterior pelo Banco Central, entre os quais os relacionados
ao PGER. Provimento.
 
2. [...] a presente controvérsia está centrada na obrigatoriedade, ou não, de o Banco Central realizar licitação
para a seleção dos gerentes externos a serem contratos no âmbito do Programa de Gerenciamento Externo das
Reservas Internacionais-PGER.
3. Observo, de início, que as contratações realizadas ao amparo do mencionado Programa, as quais são
realizadas e executadas no exterior, têm dois objetivos: um é afeto à administração propriamente dita de parcela
das reservas internacionais, à sua aplicação no mercado financeiro internacional; o outro diz respeito à
transferência da tecnologia utilizada na gestão desses ativos por parte dos contratados.
4. Uma das razões trazidas pelo Bacen para fundamentar o presente recurso dá conta que a seleção dos gerentes
externos por intermédio de processo licitatório, regido pela Lei n.º 8.666/93, pode comprometer o principal
objetivo almejado pelo PGER, que é a obtenção de novas tecnologias para a gestão das mencionadas reservas.
[...]
6. Tendo em conta as particularidades envolvidas na execução do PGER, bem como os objetivos pretendidos,
tenho por procedentes as preocupações expendidas pelo Banco Central em ver o interesse público plenamente
atingido, no presente caso, se submetidas as contratações sob foco à legislação nacional de licitações e
contrações.
7. Primeiro, não restam dúvidas de que os contratos celebrados entre o Banco Central e as instituições
financeiras no âmbito das execução do PGER assumem características peculiaríssimas, merecedoras de
tratamento diferenciado.
[..]
12. [...], o contrato é celebrado no exterior e as obrigações decorrentes devem ser cumpridas em território
estrangeiro. Não há incidência da lei brasileira. O Banco Central, ainda que seja considerado entidade de Direito
público, dotado de prerrogativas perante o particular, decorrente, em última instância, da supremacia do
interesse público, se equipara, quando vinculado contratualmente a ente estrangeiro, ao particular, e se despe,
por completo, de qualquer prerrogativa.
13. A doutrina, apesar de escassa, aponta nesse sentido ("Questões Polêmicas Sobre Licitações e Contratos
Administrativos, Sidney Bittencourt, 2ª edição, pp. 113/114):
[..]
Assim, concluímos que os contratos celebrados pelas unidades da Administração Pública sediadas no exterior,
para execução de seu objeto fora do solo brasileiro, toma as vestes de contrato comercial comum, sendo regido
precipuamente pelas regras do direito local."
14. Está claro que o autor se refere especificamente a contratos celebrados por entidades estatais com sede no
exterior, hipótese prevista no art. 123 da Lei n.º 8.666/93:
"Art. 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as
peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica."
15. Ainda que a hipótese de incidência não seja perfeita, visto que o Banco Central não é "repartição sediada no
exterior", ao menos do ponto de vista contratual - e não da perspectiva licitatória - da Lei n.º 8.666/93, a
aplicação, por analogia, do dispositivo aos contratos celebrados no exterior pelo Banco Central, entre os quais os
relacionados ao PGER, se impõe.
16. Com razão a Procuradoria Jurídica do Banco Central ao emitir parecer acerca de situação similar à
examinada nestes autos (Parecer PGBC-259/2006):
[..]
5. Como se trata de contratação internacional, cujo objeto é executado fora da ordem jurídica nacional,
não há razão para se fazer incidir sobre ela a Lei 8.666, de 1993, até porque a autoridade pública
contratante - no caso, o BCB - não celebra o acordo em condição de supremacia relativamente às partes
contratadas, não agindo, portanto, revestida dos seus poderes típicos de império (Note-se que não se está
tratando no texto de contratação por meio de licitação internacional, cujo objeto é executado no Brasil, o
que, em regra, determina a incidência da Lei 8.666, de 1993)."
17. Concluo, dessa forma, pela ausência de supremacia de qualquer das partes e, via de conseqüência, de
cláusulas exorbitantes; as partes estão em patamar jurídico equivalente. Por si só, isso descaracteriza os
compromissos firmados ao amparo do programa como um contrato administrativo típico. Quanto a tal,
perfilho do entendimento assinalado nos pareceres quanto à natureza privada dos contratos aqui focados.
18. Tudo o que deduzi até aqui aponta para a inaplicabilidade da Lei n.º 8.666/93, na parte que diz respeito aos
contratos firmados pelo Poder Público: sua natureza jurídica, formalização, cláusulas necessárias e assim por
diante.
19. Mas sou da mesma opinião também no que diz respeito aos procedimentos licitatórios.
[..]
 23. A aplicação do procedimento licitatório previsto da Lei n.º 8.666/93 pode, com efeito, trazer prejuízos para o
gerenciamento das reservas, [...].
24. Ademais, a maioria das empresas que detêm o conhecimento apto a satisfazer os interesses
pretendidos pelo PGER não possuem representação legal no Brasil, quesito essencial estabelecido para a
habilitação em processo de licitação de entidade estrangeira (art. 32, § 4º). Isso conduz a fundado receio
acerca do interesse desses entes em atuar em território nacional, o que acarretaria, inclusive, a
necessidade de os mesmos atenderem aos requisitos estipulados no Código Civil. Essa circunstância, em
meu modo de pensar, expõe a riscos a consecução dos objetivos do programa na medida em que restringe,
significativamente, a população de potenciais participantes. Creio que, de fato, isso pode comprometer a seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração, frustrando o objetivo de se obter o interesse público em
questão. Informações AC-2520-45/09-P    Sessão: 28/10/09    Grupo: II    Classe: I    Relator: Ministro JOSÉ
JORGE - Fiscalização - Auditoria de Conformidade"
 

64. Todavia, no caso dos contratos em análise, eles têm execução no País e, por sua vez, são despidos de qualquer
prerrogativa administrativa, razão pela qual considera-se haver risco de se firmar o contrato aplicando legislação estrangeira
sem autorização legal específica, muito embora a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, possibilite, nos casos previstos
no seu art. 9º, a aplicação de legislação estrangeira para reger obrigações, mas esta disposição se mostra suficiente a atender as
previsões contratuais. Vejamos o teor do referido dispositivo legal para constatar essa insuficiência:

 
Art. 9º  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.
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§ 1º  Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada,
admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.
§ 2º  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.

 
65. Assim, como a Pfizer tem como residência informada nos Países Baixos e a Janssen, em Beerse, Alemanha,
residências diversas da origem das leis estrangeiras que serão aplicadas, o § 2º do art. 9º da LINDB não atenderia as cláusulas em
questão.

 
66. Se não bastasse, observa-se que a cláusula 23.1 do contrato da Janssen, além de determinar a aplicação de
legislação estrangeira, prevê a renúncia da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de
Mercadorias, que foi incorporada à ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 8.327, de 15 de outubro de 2014, e que,
por ter paridade normativa com as leis ordinárias, só pode ser desconsiderada se houver autorização legal.

 
67. Assim, uma alternativa seria recomendar a inclusão de um inciso ao art. 12 da MP nº 1.026, de 2021, prevendo
como cláusula especial “a possibilidade de regidos e interpretados de acordo com lei estrangeira e não observando a
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias, promulgada pelo Decreto nº 8.327,
de 15 de outubro de 2014”.

 
II.3.8 - Cláusulas prevendo que o contrato será celebrado em inglês
 

68. Deve-se, ainda, apontar como outras cláusulas que criam risco para o gestor, as que estabelecem que o contrato será
celebrado em inglês, e elas estão previstas na cláusula 12.18 do contrato da Pfizer e na cláusula 22.3 do contrato da Janssen.

 
69. O Plenário do TCU, no Acórdão nº 2094/2009,  no subitem 9.3.1, já estabeleceu determinação à Petrobrás de que, “nos
futuros contratos que vier celebrar, atente para a obrigatoriedade de os termos serem redigidos em língua portuguesa, ou em textos
bicolunados, com tradução da língua estrangeira para a língua portuguesa, conforme o disposto no art. 13 da Constituição Federal, c/c
o art. 224 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)”.

 
70. Embora, nem a Constituição Federal (art. 13), nem o Código Civil (art. 224), sejam peremptório em determinar
o uso do vernáculo em contratações, a Lei Civil, estabelece que “Os documentos redigidos em língua estrangeira serão
traduzidos para o português para ter efeitos legais no País”, de modo que se recomenda, ao menos, que os contratos sejam
traduzidos por tradutor juramentado para a língua portuguesa, e que se tente acordar essa tradução com as respectivas
farmacêuticas.

 
II.3.9 – Cláusulas de indenização, defesa e isenção das farmacêuticas de responsabilidades decorrentes das

vacinas adquiridas, com assunção pelo comprador da responsabilidade, da defesa das farmacêuticas e do ressarcimento de
despesas com tal defesa se exercida por ela ou tiver sua participação

 
71. Outras cláusulas que geram riscos à assinatura do contrato são as que preveem a indenização, a defesa e a isenção das
farmacêuticas de responsabilidades decorrentes das vacinas adquiridas, com assunção pelo comprador da responsabilidade, da defesa
das farmacêuticas e do ressarcimento de despesas com tal defesa se exercida por ela ou tiver sua participação. Elas estão previstas no
contrato de indenização da Pfizer, anexo ao contrato de aquisição, e na cláusula 17 do contrato da Janssen.

 
72. Muito embora possa causa certa espécie tais previsões contratuais, cabe lembrar que previsão parecida constou
de compromisso assinado pelo governo federal contendo 12 garantias governamentais para a realização da Copa do Mundo de
2014 no Brasil e redundou na Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012), em relação ao qual cabe destacar os
art. 23 e 24 que tratam da responsabilidade civil, in verbis:

 
Art. 23. A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais,
empregados ou consultores por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer
incidente ou acidente de segurança relacionado aos Eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima
houver concorrido para a ocorrência do dano.
Parágrafo único. A União ficará sub-rogada em todos os direitos decorrentes dos pagamentos efetuados contra
aqueles que, por ato ou omissão, tenham causado os danos ou tenham para eles concorrido, devendo o
beneficiário fornecer os meios necessários ao exercício desses direitos.
Art. 24. A União poderá constituir garantias ou contratar seguro privado, ainda que internacional, em uma ou
mais apólices, para a cobertura de riscos relacionados aos Eventos.
 

73. E deve-se, ainda, lembrar que, embora tenha sido proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.976/DF
em face da Lei Geral da Copa, foi julgada improcedente, destacando-se o seguinte entendimento acerca da responsabilidade
civil no trecho abaixo colacionado da ementa do acórdão:

 
I - A disposição contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal não esgota a matéria relacionada à
responsabilidade civil imputável à Administração, pois, em situações especiais de grave risco para a
população ou de relevante interesse público, pode o Estado ampliar a respectiva responsabilidade, por
danos decorrentes de sua ação ou omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo
constitucional, inclusive por lei ordinária, dividindo os ônus decorrentes dessa extensão com toda a
sociedade.
II – Validade do oferecimento pela União, mediante autorização legal, de garantia adicional, de natureza
tipicamente securitária, em favor de vítimas de danos incertos decorrentes dos eventos patrocinados pela
FIFA, excluídos os prejuízos para os quais a própria entidade organizadora ou mesmo as vítimas tiverem
concorrido. Compromisso livre e soberanamente contraído pelo Brasil à época de sua candidatura para
sediar a Copa do Mundo FIFA 2014. (Grifo nosso) (STF, Plenário, ADI nº 4.976, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, data de publicação DJE 30/10/2014 - ATA Nº 160/2014. DJE nº 213, divulgado em 29/10/2014).

 
74. Assim, parece-nos viável que haja autorização legal para previsão de tais cláusulas e observa-se que, se houver
previsão de assunção da responsabilidade pela União, que não haveria óbices de a Advocacia-Geral de representá-la judicial ou
extrajudicialmente nestas questões, não havendo de se falar em violação ao art. 131 da Constituição Federal, pois não se está
representando a farmacêutica, mas a própria União. Contudo, tais questões devem estar claras em autorização legal específica e, talvez,
mais bem delineadas nos contratos da Pfizer e Janssen.
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75. Aqui, inclusive, cabe lembrar que foi submetido à sanção presidencial o Projeto de Lei nº 534, de 2021, de autoria do
Senador Rodrigo Pacheco, cujo art. 1º, que trata da assunção da responsabilidade civil pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios por eventos adversos pós-vacinação, e o qual possui o seguinte teor:

 
Art. 1º Enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), declarada em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARSCoV-2), ficam a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil,
nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado, em relação a eventos adversos
pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha concedido o respectivo
registro ou autorização temporária de uso emergencial.
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir garantias ou contratar seguro
privado, nacional ou internacional, em uma ou mais apólices, para a cobertura dos riscos de que trata o caput
deste artigo.
§ 2º A assunção dos riscos relativos à responsabilidade civil de que trata o caput deste artigo restringe-se às
aquisições feitas pelo respectivo ente público.
 

76. Em que pese o PL nº 534, de 2021, submetida à sanção presidencial auxiliar na viabilização das cláusulas
contratuais acima mencionadas, ela não alcança a previsões contratuais de indenização,  defesa e isenção das farmacêuticas de
responsabilidades decorrentes das vacinas adquiridas, e de ressarcimento de despesas com tal defesa se exercida pela
farmacêutica ou tiver sua participação recomendando que se busque, incluí-las, talvezcomo clausulas especiais passíveis de
constarem do contrato, alterando o art. 12, caput, da MP nº 1.026/2021.

 
77. Ainda sobre o tema isenção de responsabilidade consta considerando do contrato da Pfizer de seguinte teor:

 
CONSIDERANDO QUE, mais especificamente no que tange ao desenvolvimento e fabricação de vacinas, faz-
se necessária a edição de norma que restrinja a responsabilidade civil, criminal e administrativa de
desenvolvedores e fornecedores de vacinas ante eventuais litígios envolvendo potenciais danos ocasionados
pelas vacinas que possam vir a ser administradas à população no atual contexto de pandemia, combinada com aa
doção de estruturas que assegurem provisão de recursos orçamentários para o pagamento, pelo Governo, de
indenizações por eventuais danos nesse sentido;
 

78. Tal previsão de restrição de responsabilidade criminal no mencionado considerando não consta do restante do contrato,
estando fora do contexto, de modo que se recomenda, como medida saneadora, que, se possível, seja suprimida a sua previsão. Claro
que, em se prevendo autorização legal específica tratando, dentre outros temas, da isenção de responsabilidades das farmacêuticas, esta
já possibilitará de certo modo uma mitigação de responsabilidade criminal, além de civil e administrativa.

 
II.3.10 – Cláusula que prevê a criação de um Sistema de Compensação Independente de Culpa
 

79. Cabe, ainda, destacar, o Anexo B do contrato da Janssen que prevê o comprometimento do comprador de criação e
manutenção do Sistema de Compensação Independente de Culpa, que seria uma espécie de procedimento para composição
administrativa e amigável de conflitos para indenizações futuras decorrentes da responsabilidade civil assumida pela União por
eventos adversos da vacinação, devendo: (i) prever os requisitos para a indenização, sendo que as vítimas somente seriam obrigadas a
demonstrar uma ligação causal entre a vacina e os danos pertinentes, sem a necessidade de provar negligência, falta ou defeito de
produto; (ii) ter uma estrutura administrativa e de governança; (iii) estabelecer os danos coberto e o alcance de sua cobertura; (iv)
prever os valores de indenização; e (v) criar procedimentos acessíveis e suficientes para a indenização e transparência.

 
80. A assinatura do contrato com tal previsão não se mostra viável sem que haja uma autorização legal específica,
não só porque se está criando obrigações procedimentais, mas também financeiras e estruturais, que não podem ser ultimadas
sem lei.

 
II.3.11 – Outras Cláusulas que estabelecem desequilíbrio na relação contratual
 

81. Há, ainda, outras cláusulas que estabelecem assimetria na relação contratual, entre elas, as que preveem rejeição e
devolução do produto, estabelecendo prazo de 24 (vinte e quatro) horas para recusa de produto de que não esteja em conformidade
(vide cláusula 4.4 do contrato da Pfizer), as que preveem rescisão contratual, tal como as previstas na cláusula 6 do contrato da Pfizer,
determinado, por exemplo, no caso de "rescisão por justa causa" em decorrência de fato imputável ao comprador, o pagamento do "
Preço total de todas as Doses Contratadas menos valores já pagos à Pfizer em tal data.", e prevendo que "a Pfizer não terá nenhuma
responsabilidade por qualquer falhar em entregar as Doses Contratadas de acordo com quaisquer datas de entrega estimadas previstas
neste instrumento.".

 
82. Pode-se entender que há um risco para assinatura do contrato com tais cláusulas, contudo, cabe à Pasta
ministerial competente, no caso o Ministério da Saúde, sopesar se tais assimetrias seriam óbices ou não para assinatura do
contrato, diante da necessidade de aquisição de vacinas.

 
II.4 - Sugestão de alterações legislativas
 

83. No que concerne às sugestões de alterações legislativa para mitigar riscos visualizados nas minutas de contrato de
aquisição de doses das vacinas contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e Janssen, observa-se que, embora, num primeiro momento,
possa-se supor que a melhor sugestão é de estabelecer autorizações legislativas que comportem a integralidade de obrigações
estabelecidas nas cláusulas contratuais, recomenda-se, na verdade, em virtude da possibilidade de se poder, eventualmente, serem
celebrados contratos de aquisição de vacinas com outros laboratórios, que se preveja autorizações legislativas mais genéricas e menos
específicas, salvo aqueles necessitam um detalhamento  para o cumprimento contratual como a que prevê a criação de Sistema de
Compensação Independente de Culpa.

 
84. Ainda sobre alteração legislativas, observa-se que é possível  o Poder Executivo federal optar por adoção de nova
medida provisória, encaminhamento de projeto de lei, com urgência constitucional, ou pela busca de emendas parlamentares no
Projeto de Lei de Conversão da já mencionada MP nº 1.026, de 2021, que “Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição
de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-
19”.
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III - CONCLUSÃO
 

85. Ante o exposto, o presente parecer é no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis à
assinatura dos contratos de aquisição de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer e Janssen, necessitando, contudo, a edição
de autorização legislativa para assunção de obrigações previstas em cláusulas e disposições contratuais que não tem previsão
legal e necessitam dela ou que destoam de disposições legais existentes e, por isso, devem ser excepcionalizadas.

 
86. Submeto o presente parecer do Departamento de Análise de Atos Normativos ao Excelentíssimo Consultor-Geral da
União, recomendando, caso aprovado, o encaminhamento ao Secretário-Geral de Consultoria (Advogado-Geral da União Substituto),
para que remeta as manifestações da Consultoria-Geral da União, como resposta ao Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR
da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (seq. 2), mencionando no expediente de
encaminhamento o Processo nº  00001.000901/2021-24, conforme solicitado pela referida Subchefia.

 
Brasília, 03 de março de 2021.
 
 

FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
Diretor do Departamento de Análise de Atos Normativos

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 00400000251202114 e da chave de acesso 93473013

Notas

1. ^ Consta na minuta de contrato da Pfizer Export B.V. o seguinte considerando: "CONSIDERANDO que, à luz do exposto
acima e da atual situação de calamidade pública e emergencial também no Brasil, as Partes reconhecem a importância de
padronizar globalmente os termos e condições contratuais, inclusive cláusulas atinentes a imunidade soberana,
responsabilidade, indenização e proteção contra responsabilidade, confidencialidade, legislação aplicável e resolução de
disputas;"

2. ^ A respeito das limitações da liberdade de contratualização administrativa, cabe destacar o artigo "A LIBERDADE DE
CONTRATAR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: a autonomia da vontade no contrato administrativo", de autoria de
Guilherme Carvalho e Sousa, Mestre em Direito e Políticas Públicas, Procurador do Estado do Amapá lotado em Brasília
com atuação nos Tribunais Superiores e Professor de Direito Administrativo, o qual observa que "...a liberdade de contratar
para a Administração Pública não pode ser tão ampla, eis que informada pelos elementos do Direito Administrativo,
especialmente a finalidade. E, por mais que exista uma 'vontade' com o contratante particular, não deixa de existir uma
vontade administrativa anterior, calcada na lei e no interesse público..." (disponível em
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?
cod=b4568df26077653e#:~:text=A%20liberdade%20de%20contratar%20para%20a%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20n%C3
acessado em 02/03/2021).
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