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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 503/2021/CGSAU/DS/SFC

PROCESSO Nº 00190.101596/2021-15
INTERESSADO: SUBCHEFIA DE ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO/CASA
CIVIL/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
1. ASSUNTO
1.1. Trata-se de manifestação ao Ofício Circular nº 5/2021/SAECO/SAM/CC/PR, de
22/02/2021, por meio do qual a Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil
encaminha o Ofício nº 394/2021/SE/GAB/SE/MS, com as minutas de contrato das farmacêuticas
PFIZER e JANSSEN, além de manifestação do Ministério da Saúde informando que há limitações
jurídicas para prosseguimento das contratações.
1.2. Dessa forma, são solicitadas a apreciação e adoção das providências necessárias para
viabilizar tempestivamente, dentro dos dispositivos legais, as aquisições dos imunizantes contra a
Covid-19 para disponibilização à população brasileira com a urgência que o caso requer.
2. INTRODUÇÃO
2.1. A presente Nota Técnica, à luz das competências da Controladoria-Geral da União
em relação à avaliação e ao assessoramento das ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19,
visa apontar e analisar os riscos identificados, no caso de assinatura dos respectivos Contratos, além
da viabilidade ou não de assinatura dos termos.
2.2. Toda a análise foi realizada tendo como pressuposto que as cláusulas dos
contratos são inegociáveis por parte das empresas.
2.3. As análises estão estruturadas de acordo com os principais tópicos identificados,
conforme relação a seguir:

I - Sobre os quantitativos e prazos para disponibilização
II - Sobre os preços praticados
III - Sobre as garantias de eficácia
IV - Sobre a isenção de responsabilidade e pagamento de indenização
V - Sobre o Sistema de Compensação Independente de Culpa (JANSSEN)

3. ANÁLISE
                        I - SOBRE OS QUANTITATIVOS E PRAZOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO
3.1. Ambos os termos analisados preveem que os volumes das vacinas estabelecidos para
disponibilização, bem como os cronogramas e prazos de entrega, podem ser alterados
posteriormente, a critério do fornecedor. Além disso, eventual retificação não enseja qualquer tipo
de penalidade e responsabilização às empresas.
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3.2. Convém ressaltar que, especificamente para a JANSSEN, o início da
disponibilização está condicionado à aprovação regulatória pelas autoridades brasileiras
competentes e que, até o presente momento, a empresa ainda não entrou com o pedido de uso
emergencial ou de registro definitivo.
3.3. Diante deste cenário, vislumbra-se o risco de impacto ao planejamento das ações
de vacinação realizadas pelo Ministério da Saúde, uma vez que os prazos e quantitativos
inicialmente considerados podem ser irrestritamente alterados pela empresa fornecedora, podendo
ocasionar eventual atraso ou diminuição dos quantitativos de vacinas a serem aplicados na
população brasileira.
3.4. Como medida para mitigar o risco, recomenda-se que o Ministério da Saúde, caso
a assinatura dos termos se confirme, estabeleça fluxo de atuação permanente junto às Empresas, a
fim de monitorar detidamente o avanço das ações realizadas com vistas ao atendimento do
cronograma inicialmente estipulado. Como medida acessória, à medida que o Ministério da Saúde
avance no planejamento da campanha de vacinação, o risco de não entrega ou alteração do
quantitativo dessas doses deve ser considerado, a fim de realizar eventuais ajustes na distribuição
dos insumos.
3.5. Ainda, no caso da JANSSEN, considerando que a empresa não obteve aprovação
regulatória por parte da Anvisa, tem-se o risco da aprovação não ser realizada até a data
prevista inicialmente no contrato, o que poderá impactar ainda mais os prazos para
disponibilização:

O cronograma e as quantidades estabelecidos no Cronograma de Disponibilidade
Preliminar se baseiam na atual suposição da Janssen de que a Aprovação Regulatória será
concedida ou emitida até 31 de abril de 2021 e o Governo Comprador reconhece que, se a
Aprovação Regulatória não for concedida ou emitida até a Data de Aprovação Esperada, a
Janssen deverá ter o direito de ajustar esse cronograma e as quantidades conforme a
Disponibilidade (e subsequente Entrega) for provavelmente adiada.

3.6. Como medida para mitigar o risco, reforça-se que o Ministério da Saúde,
conforme citado anteriormente, estabeleça fluxo de atuação permanente junto à Empresa, a fim de
monitorar o encaminhamento da documentação necessária para o processo de registro da vacina até
a data estipulada pelo contrato, 31 de abril de 2021.
                        II - SOBRE OS PREÇOS PRATICADOS
3.7. Ambas minutas de Contratos preveem o pagamento de parcela antecipada por parte
do Governo Brasileiro (25% do valor total previsto para JANSSEN; e 20% do valor total previsto
para a PFIZER), conforme descriminação a seguir:

EMPRESA TOTAL
DOSES

PREÇO POR
DOSE

TOTAL
CONTRATO

PAGAMENTO
ANTECIPADO

JANSSEN 38.000.000 USD 10,00 USD
380.000.000,00 USD 95.000.000,00

PFIZER 100.001.070 USD 10,00 USD
1.000.010.700,00 USD 200.002.140,00

3.8. Em relação a realização de pagamentos de forma antecipada, não se vislumbra riscos
de responsabilização do Gestor Federal, uma vez que, desde o início da pandemia no Brasil, as
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regras para aquisições foram flexibilizadas, conferido a possibilidade de pagamento antecipado
como condição indispensável para obtenção do bem, como no caso se configura.
3.9. Nesse sentido, o Art. 12 da Medida Provisória 1.026/2021, válida atualmente,
estipula que o contrato ou o instrumento congênere para aquisição ou fornecimento de vacinas
contra a covid-19, firmado 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; II – hipóteses de não penalização da contratada; e III – outras condições indispensáveis
para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço.
3.10. No caso específico da JANSSEN, é colocada como condição o reconhecimento de
que a empresa está determinando o preço ofertado em uma base sem fins lucrativos, e que na
medida em que for observado que o preço pactuado com o Governo Brasileiro é maior do que o
preço global calculado sem fins lucrativos, o valor deverá ser reajustado e eventuais pagamentos
realizados serão reembolsados. Não obstante, é colocado que o Governo Brasileiro não terá acesso,
em nenhuma hipótese, a estrutura global sem fins lucrativos da empresa e que de forma alguma
será permitido análise ou validação dos preços.
3.11. Nesse contexto, entende-se que esta previsão, inicialmente, não implicaria em riscos
de responsabilização do Gestor Federal, uma vez que foi registrada na Minuta apenas a alteração
dos preços a fim de reduzi-los. No entanto, vislumbra-se o risco de majoração dos preços caso
seja identificado que o preço global sem fins lucrativos esteja menor que o preço pactuado no
Contrato, o que iria causar impactos de ordem orçamentária e financeira ao Governo
Brasileiro.
3.12. De forma complementar, o risco de majoração dos preços também pode ser
materializado para as aquisições a serem realizadas junto à empresa após o exercício 2021, o que
deve ser observado a fim de conferir maior tempestividade para conclusão da aquisição no
exercício.

(...) a Estrutura Global Sem Fins Lucrativos deve ser aplicada apenas à produção inicial da
vacina Candidata da Janssen em 2021. Após este período, é esperado que a Janssen faça a
transição para o preço comercial da Vacina contra a COVID.

3.13. Como medida para mitigar este risco, recomenda-se que o Ministério da Saúde,
caso a assinatura dos termos se confirme, estabeleça fluxo de atuação permanente junto à Empresa,
a fim de monitorar os preços praticados no mercado internacional e prever eventuais impactos
orçamentários caso os preços praticados sejam ajustados para valor superior.
                        III - SOBRE AS GARANTIAS DE EFICÁCIA
3.14. As minutas de Contratos analisadas registram que, em nenhuma hipótese, serão
ofertadas garantias prevendo que as doses adquiridas são suficientes para proteção da população
vacinada. Nesse sentido, segundo as Minutas, o Governo Brasileiro deve reconhecer que a eficácia
e os efeitos a longo prazo da Vacina não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da
Vacina que não são conhecidos atualmente.
3.15. Estas previsões, caso isoladamente analisadas, poderiam ensejar o risco de não
eficácia da vacina para a COVID-19. No entanto, entende-se que este risco se encontra
parcialmente mitigado, considerando os resultados obtidos pelas Empresas em todo o território
global, especialmente em países da União Europeia e Estados Unidos e, que o processo de
distribuição e aplicação das vacinas depende de registro ou autorização para uso emergencial da
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ANVISA, conforme § 2º  do Art. 13 da MPV 1.026/2021 (“A aplicação das vacinas de que trata
o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o registro de
vacinas concedidos pela Anvisa.”)
                       IV - SOBRE A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
3.16. As Minutas de Contratos analisadas preveem de forma ampla e irrestrita a isenção de
responsabilidade das empresas em relação à suficiência, segurança e validade das vacinas ofertadas.
3.17. De forma complementar, a referida isenção de responsabilidade é associada de
previsão de pagamento de indenização à empresa e seus representantes, em caso de, dentre
outros, perdas, danos, sentenças arbitrais e todos os custos e despesas processuais
relacionados. Não obstante, como fator agravante, não há limitação financeira ou valor máximo a
ser observado pelo Governo Brasileiro em relação à obrigação de indenização.
3.18. No caso específico da PFIZER, é colocada como condição para celebração do
Contrato a pactuação prévia de um segundo Contrato, estabelecendo termos para eventuais
indenizações (Contrato de Indenização). Nesse contexto, é previsto que o Governo Brasileiro
implemente, na forma de Lei Federal, a autorização necessária para dar efeito às disposições sobre
responsabilização e indenização.
3.19. Entende-se que esta lacuna jurídica foi parcialmente preenchida (para o caso da
PFIZER) com o Projeto de Lei nº 534/2021, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a
eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por
pessoas jurídicas de direito privado, aprovado nas duas Casa legislativas em 02/03/2021 e
encaminhado à Sanção Presidencial.
3.20. O referido PL autoriza a União 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.
3.21. De outro lado, a autorização para assunção dos riscos e responsabilidades no âmbito
da Minuta de Contrato da JANSSEN se encontraria pendente de aplicação, uma vez que a empresa
ainda não entrou com o pedido de uso emergencial ou de registro definitivo no território nacional.
Diante deste cenário, reforça-se a recomendação anterior para que o Ministério da Saúde atue junto
à Anvisa para que as medidas de análise da documentação realizadas atualmente, no âmbito
do processo de submissão contínua, avancem de forma tempestiva.
3.22. Não obstante ter sido superado em parte o entrave legal, considerando as previsões
de pagamentos de indenização às empresas e seus representantes, vislumbra-se o risco de impacto
orçamentário financeiro para o Estado Brasileiro, uma vez que não há limitação da indenização
a ser paga pelo Governo, além das consequências e efeitos adversos da vacina ainda não serem de
amplo conhecimento da comunidade científica e farmacêutica.
3.23. Como forma a mitigar esse impacto, recomenda-se que o Ministério da Saúde/União
verifique as condições da União figurar, sempre que possível, como parte dos litígios
eventualmente instaurados, como foram de assegurar defesa mais detida e apropriada, com vistas
a diminuir eventuais prejuízos, uma vez que os representantes das empresas contratadas, com o
direito de ressarcimento assegurado, podem não oferecer a defesa mais adequada.
                      V - SOBRE O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO INDEPENDENTE DE CULPA
(JANSSEN)
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3.24. A Minuta de Contrato da JANSSEN estipula a criação, pelo Governo Brasileiro, de
um Sistema de Compensação Independente de Culpa, a fim de realizar cobertura dos usuários que
foram vacinados e que sofreram lesão física séria ou morte causada pela vacina, sem a necessidade
de demonstrar qualquer tipo de defeito na vacina. A instituição do referido Sistema de
Compensação é tida como condição precedente para execução dos termos e vinculante para
continuidade do contrato.
3.25. Nesse contexto, considerando a ampla gama de intercorrências a serem cobertas em
longo prazo, além do fato das consequências e efeitos adversos da vacina ainda não serem de amplo
conhecimento da comunidade científica e farmacêutica, inicialmente depreende-se o risco de
impacto orçamentário financeiro para o Governo Brasileiro.
3.26. Não obstante, pode ser vislumbrada a adoção de providências com vistas a estruturar
esse Sistema a fim de reduzir os gastos realizados pelo Governo Brasileiro no âmbito de futuras
ações judiciais, tomadas por usuários que tiveram efeitos adversos pela vacina. Essas medidas, por
exemplo, poderiam prever previamente as formas de compensação por evento adverso pós
vacinação, bem como as fontes de recursos a serem utilizadas, eventualmente para um número
ampliado de vacinas contra COVID-19 oferecidas pelo Governo.
3.27. De forma complementar, tal estrutura de financiamento não é prevista pelo
ordenamento jurídico brasileiro. A própria Minuta de Contrato prevê a necessidade de criação da
estrutura própria, envolvendo aspectos administrativos e de governança necessários. Não obstante,
o Projeto de Lei nº 534/2021 citado anteriormente autoriza a União a "constituir garantias ou
contratar seguro privado, nacional ou internacional, em uma ou mais apólices, para a cobertura
dos riscos" (§ 1º, art. 1º).
3.28. Dessa forma, entende-se que parte da necessidade de ajuste legal encontra-se
contemplado nesse artigo (caso confirmada a Sanção Presidencial), especificamente sobre a
autorização para a constituição das garantais relacionados, restando pendente apenas a criação
propriamente dita da estrutura do Sistema de Compensação de Culpa, com vistas a dirimir
eventuais riscos de insegurança jurídica aos pactuantes.
4. CONCLUSÃO
4.1. Inicialmente, cumpre novamente ressaltar que toda a análise foi realizada tendo
como pressuposto que as cláusulas dos contratos são inegociáveis por parte das empresas e
que, dessa forma, todos os riscos apresentados não seriam mitigados com mera alteração do
proposto nas Minutas de Contratos disponibilizadas.
4.2. De forma geral, a análise realizada apontou que, caso os Contratos sejam assinados,
o Gestor Federal estaria suscetível a ocorrência de riscos significativos, especialmente os da ordem
de impacto orçamentário financeiro para o Estado Brasileiro, considerando eventual majoração
futura dos preços das vacinas pactuados, bem como da previsão de pagamento de indenização à
empresa e seus representantes, em caso da ocorrência de ampla gama de fatores elencados.
4.3. Ademais, foram previstos riscos de impacto ao planejamento das ações de vacinação
realizadas pelo Ministério da Saúde, associado de risco da impacto dos prazos para disponibilização
das vacinas, caso a aprovação regulatória da JANSSEN não ocorra até a data prevista inicialmente;
bem como riscos de insegurança jurídica ao gestor, considerando lacunas legislativas existentes.
4.4. Para todos os riscos elencados, foram propostas medidas mitigadoras ou preventivas,
visando proporcionar a segurança jurídica e técnica, em caso de assinatura dos Contratos.
4.5. De forma complementar, entende-se que caso se confirme a sanção presidencial ao
Projeto de Lei nº 534/2021, parte das necessidades de alteração legal encontram-se atendidas,
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especialmente com a autorização para que a União assuma os riscos referentes à responsabilidade
civil, nos termos do Contrato, e com a autorização para que sejam constituídas garantias para
cobertura dos riscos.
4.6. Nesse contexto, considerando riscos de saúde pública ora vivenciados em todo
território nacional, bem como a necessidade de se ampliar os meios para combate a pandemia, com
o desenvolvimento de medidas para expandir a oferta e abrangência das campanhas de vacinação
no Brasil, entende-se que as assinaturas dos Contratos se demonstram viáveis, especialmente se as
medidas mitigadoras e preventivas recomendadas forem aplicadas, com vistas a diminuir a
probabilidade e impacto de ocorrência dos riscos elencados e, ante a sanção do PL 534/2021.
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1. Submete-se a presente Nota Técnica à consideração superior, com proposta de
encaminhamento à Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil para conhecimento e
demais providências.
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