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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DD. RELATOR 

DA ADPF Nº 690, DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Representação pro bono 

 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 690 

 

OPEN KNOWLEDGE BRASIL (“OKBR”), associação sem fins lucrativos admitida 

como amicus curiae nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(“ADPF”) nº 690 e já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por meio de seus advogados1, oferecer MEMORIAL DE AMICUS 

CURIAE com a síntese das razões pelas quais entende que os pedidos desta ADPF devem 

ser julgados integralmente procedentes.  

                                           
1 A representação da OKBR neste pedido de ingresso é feita de forma pro bono pelo escritório Mattos Filho, 
Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, que tem se dedicado a casos de interesse público e impacto social 
relacionados à promoção e defesa dos direitos humanos e ao fortalecimento de organizações da sociedade civil.  
A atuação pro bono está de acordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o 
respectivo Ato Provimento nº 166/2015. 
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I. SÍNTESE DA DEMANDA 

 

1. Esta ADPF foi proposta em 8.6.2020, no contexto do enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, pela Rede Sustentabilidade (Rede), pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e 

pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Discute-se a ausência de transparência e do 

controle social acerca de dados epidemiológicos durante a pandemia da Covid-19, após a 

ação governamental de retirada de dados do Balanço Diário da Covid-19.  

 

2. Segundo a inicial, a retirada destes dados feriu diversos preceitos fundamentais, 

sobretudo o direito à vida (art. 5º da CF) e o direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF), bem 

como princípios básicos que regem a Administração Pública (art. 37 da CF), em especial o 

dever de transparência e a supremacia do interesse público.  

 

3. A ADPF tem por objetivo a determinação de que o Poder Executivo (i) divulgue 

diariamente, até às 19h30, a compilação dos dados estaduais decorrentes da pandemia da 

Covid-19, sem manipulação; (ii) em caso de alteração da sistemática de divulgação, que 

justifique pormenorizadamente as razões da alteração; (iii) se abstenha de instituir 

propaganda que estimule a desinformação da sociedade sobre os riscos da doença, e; (iv) 

desenvolva e torne pública metodologia que estime o número de subnotificações diárias. 

 

4. Em 9.6.2020, foi proferida decisão liminar que determinou ao Ministério da Saúde 

(“Ministério”) que mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados 

epidemiológicos relativos à pandemia, inclusive no website do órgão, com o número total 

de ocorrências. 

 

5. A Advocacia Geral da União (“AGU”) se manifestou pela improcedência da demanda 

e revogação da medida cautelar, sob a alegação de que: (I) o STF não pode atuar como 

legislador, mediante a imposição de políticas públicas, nem em substituição ao Poder 

Executivo, pois isto feriria o princípio da separação de poderes; (II) o Poder Executivo não 
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teve o intuito de omitir dados ou dificultar o acesso aos dados ao implementar o novo 

sistema de divulgação de dados. 

 

6. O Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná (“Simepar”), o Movimento Nacional de 

Direitos Humanos (“MNDH”) e a Open Knowledge Brasil (“OKBR”) requereram o ingresso 

como amicus curiae e os pedidos foram todos deferidos.  

 

7. Em 22.8.2020, aditou-se a inicial para estender os efeitos da liminar deferida ao 

Governo do Distrito Federal, considerando que este passou a adotar modalidade de 

divulgação de dados divergente da adotada pelo Ministério da Saúde e pelas demais 

unidades da Federação, inserindo apenas os óbitos diários no sistema. O pedido foi acolhido 

em 4.9.2020. 

 

8. O Plenário desse Col. Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar 

concedida para que: (I) o Ministério da Saúde mantenha, em sua integralidade, a divulgação 

diária dos dados epidemiológicos relativos à Pandemia do Covid-19; (II) o governo do 

Distrito Federal se abstenha de utilizar nova metodologia de contabilidade dos casos e óbitos 

decorrentes da pandemia, devendo retomar, imediatamente, a divulgação dos dados da 

forma como eram veiculados até o dia 18.8.2020.  

 

II. A RELEVÂNCIA SOCIAL E CONSTITUCIONAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

DADOS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

9. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi confirmado em 26.2.2020, em São Paulo. 

Um mês depois, no final de março, apesar do rápido avanço da doença pelo mundo, o país 

ainda não contava com parâmetros básicos para divulgação de dados por parte dos entes 

federados. Na ausência de indicações nacionais sobre o tema, a OKBR elaborou uma 

metodologia para medir objetivamente o grau de transparência e abertura de dados nos 

estados e no governo federal.  
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10. Lançado em 3.4.2020, o Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19)2 levou em 

consideração as dificuldades reportadas por cientistas e jornalistas no debate público, que 

desde o início da pandemia procuraram alertar sobre a possibilidade de subnotificação 

da doença – que, por ser nova, ainda estava tendo seus parâmetros descobertos no mundo 

inteiro. Desde então, a OKBR tem monitorado sistematicamente a situação, e registrado os 

resultados em boletins periódicos3.  

 

11. O ITC-19 avalia um conjunto de indicadores em três dimensões: conteúdo, formato 

e granularidade dos dados — ou seja, o nível de detalhamento da informação. Atualmente, 

está em sua terceira fase de avaliação. Na primeira fase, de 3.4.2020 a 17.6.2020, avaliou 

semanalmente 13 indicadores em todos os estados e no governo federal: no conteúdo (i), 

foram considerados itens como idade, sexo e hospitalização dos pacientes confirmados, 

além de dados sobre a infraestrutura de saúde, como ocupação de leitos, testes disponíveis 

e aplicados. Quanto à granularidade (ii), avaliou-se se os casos estavam disponíveis de 

forma individual e anonimizada, além do grau de detalhe sobre a localização (por município 

ou bairro, por exemplo). No aspecto do formato (iii), a publicação de painéis analíticos, 

planilhas em formato editável e séries históricas dos casos registrados foram considerados.  

 

12. Na segunda fase, de 9.7.2020 a 5.10.2020, o número de indicadores do ITC-19 

dobrou, passando a ter 26 quesitos e as capitais dos estados também passaram a ser 

avaliadas. A periodicidade, nessa fase, passou a ser quinzenal para cada ente. Dentre os 

novos critérios, estão a exigência da disponibilização de dados sobre todas as notificações 

de Covid-19, incluindo casos suspeitos. Também se avançou no detalhamento de dados 

demográficos, como raça/cor, populações indígenas, pessoas privadas de liberdade e 

profissionais da saúde.  

 

                                           
2 Disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br. Último acesso em 18.12.2020. 
3 Todos os relatórios divulgados desde o início do processo de monitoramento estão disponíveis em: 
https://transparenciacovid19.ok.org.br/boletins.html. Último acesso em 18.12.2020. 

https://transparenciacovid19.ok.org.br/
https://transparenciacovid19.ok.org.br/boletins.html
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13. Outro destaque é a seção que busca qualificar a publicação de dados sobre 

infraestrutura de saúde, cobrando informações sobre quantidade de casos por unidade de 

saúde, detalhamento de tipos de testes disponíveis e aplicados, e a ocupação de leitos do 

Sistema Único de Saúde (“SUS”) e privados como um todo — não apenas dos exclusivos 

para Covid-19, cuja designação variou ao longo do tempo. Por fim, a dimensão de formato 

também passou a avaliar as formas de navegação dos sites institucionais e a disponibilidade 

de notas explicativas sobre o método de cálculo dos principais indicadores de Covid-19. 

 

14. Na terceira e atual fase, a partir de 6.10.2020, quando a maioria dos entes já 

havia passado a fornecer as informações básicas, a OKBR passou a dar maior ênfase à 

qualidade dos dados publicados. A periodicidade de relatórios passou a ser mensal. A 

organização também passou a produzir relatórios especiais sobre a região amazônica e a 

falta de transparência sobre os dados da Covid-19 entre os povos indígenas. 

 

15. A divulgação do índice teve ampla repercussão nos veículos de imprensa nacionais 

e locais do país, tendo sido objeto de mais de uma centena de reportagens e notas sobre o 

tema. Com a ausência de informação do governo federal, desde o início, a OKBR tem 

dialogado com estados que buscam solucionar dúvidas técnicas sobre formas de publicação 

e o ITC-19 tornou-se o parâmetro de facto para os gestores que optam por tornar as 

informações transparentes nos estados e nas capitais.  

 

16. As sucessivas falhas no processo de atualização dos dados, conforme se detalhará 

na seção a seguir, fizeram com que diversas iniciativas da sociedade civil surgissem para 

organizá-los. Órgãos de imprensa concorrentes entre si se reuniram de maneira inédita para 

coletar as informações diretamente dos estados e compilar os dados em uma base única. O 

chamado Consórcio de Imprensa surgiu em 6.6.20204, após a remoção dos dados por parte 

                                           
4 Uma comparação dos dados oficiais e da coleta realizada pelo Consórcio da Imprensa foi feita pelo Portal Poder 
360 em agosto. Constatou-se que, em geral, a imprensa capta e compila os casos com mais rapidez que o 
próprio Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.poder360.com.br/coronavirus/dados-oficiais-de-covid-
19-e-do-consorcio-de-imprensa-variam-menos-que-1/. Último acesso em 18.12.2020. 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/dados-oficiais-de-covid-19-e-do-consorcio-de-imprensa-variam-menos-que-1/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/dados-oficiais-de-covid-19-e-do-consorcio-de-imprensa-variam-menos-que-1/
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do governo federal que ensejou a presente ação. Diante da baixa confiabilidade do processo 

de atualização mantido pelo Ministério da Saúde, os dados coletados pela iniciativa 

permanecem até a presente data como referência dos veículos para as atualizações diárias 

dos casos de Covid-19.   

 

II.1. FALHAS NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

 

17. O monitoramento feito pela OKBR em todo o período revela que a publicação de 

dados da Covid-19 pelo governo federal alterna lentos avanços com interrupções bruscas. 

A remoção dos dados da plataforma pública em junho não foi um fato isolado, em 

que pese ser um dos fatos mais graves do período em termos de indisponibilidade da 

informação. 

 

18. Os episódios de descontinuidade na atualização dos dados coincidiram 

principalmente com as sucessivas trocas de equipe do Ministério da Saúde — a saída do 

ministro Luiz Henrique Mandetta, em 16.4.2020; a breve passagem de Nelson Teich, que 

deixou o cargo em 15.5.2020; e a gestão interina de Eduardo Pazuello, que assume 

efetivamente a Pasta em 16.9.2020. 

 

19. Após a divulgação do primeiro boletim de avaliação do ITC-19, a resposta do 

Ministério da Saúde foi positiva: na segunda rodada de avaliação, em 9.4.20205, houve um 

incremento de 16 pontos na avaliação, e a classificação de transparência do governo federal 

passou de “Baixa” (36 pontos) para “Média” (55 pontos). Naquele momento, o Ministério 

passou a publicar seu boletim epidemiológico e um painel básico — sem, ainda, detalhar os 

casos por municípios.  

 

                                           
5 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_2.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 

https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_2.pdf
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20. A trajetória de incremento na transparência seguiu ascendente na avaliação da 

semana seguinte, em 16.4.20206, quando o governo federal passou a disponibilizar notas 

mais detalhadas à imprensa e a publicar a série histórica dos casos por estado em uma 

tabela — ainda sem o necessário detalhamento por municípios nem a chamada base de 

“microdados”, detalhada por caso. Sua classificação no ITC-19 passou a 67, nível “Bom”. 

Neste ponto, a sociedade só conhecia os dados municipais por meio de uma série de 

iniciativas de pesquisadores independentes, trabalhando em desafio à inação do governo 

federal. 

 

21. A primeira interrupção na disponibilização de dados foi identificada na avaliação da 

semana seguinte, em 23.4.20207, já sob a gestão de Nelson Teich: naquele momento, o 

governo deixou de publicar informações sobre sexo e faixa etária para todos os 

casos confirmados, perdendo 7 pontos (de 67 para 60) no ITC-19. A situação voltou ao 

patamar anterior na avaliação subsequente. 

 

22. Em 7.5.2020, em meio à crise que levaria à saída do novo ministro, o sexto boletim 

identificou novo retrocesso do governo federal, que deixou de atualizar o boletim 

epidemiológico e tirou do ar por 48 horas o painel de vírus respiratórios8, onde 

informações sobre a realização de testes eram registradas. Com isso, voltou ao patamar 

“Médio”, com 57 pontos. Também não houve disponibilização do boletim epidemiológico 

detalhado. 

 

23. As falhas de atualização se agravam com a proliferação de painéis que foram sendo 

desenvolvidos e publicados pelos canais oficiais do Ministério, com metodologias e datas de 

                                           
6 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_3.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 
7 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_4.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 
8 O painel que saiu do ar, àquela altura, estava disponível no seguinte endereço: 
http://plataforma.saude.gov.br/laboratoriais/virus-respiratorios/. Meses depois, o site parece ter sido 
reconfigurado e alocado em nova página: http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/virus-respiratorios/. 
Último acesso em 18.12.2020. 

https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_3.pdf
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_4.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/laboratoriais/virus-respiratorios/
http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/virus-respiratorios/
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atualização distintas umas das outras. Também àquela altura, a dispersão de informação se 

mostrou um problema para quem desejasse entender a situação da pandemia divulgada 

pelo governo federal. O quadro perdura até hoje. 

 

24. Era preciso acessar cinco painéis diferentes para conhecer e confrontar todos 

os dados disponíveis, o que acaba por gerar inconsistência na informação oficial. 

Duas plataformas disponibilizavam dados oficiais de casos de Covid-19 no país: a plataforma 

Sage9 e o Painel Coronavírus (covid.saude.gov.br), esta a principal ferramenta disponível 

atualmente. A página anterior foi onde os dados por município começaram a ser atualizados, 

mas hoje não registra 80% dos casos de óbito confirmados oficialmente até 13.12.2020.  

 

25. Em 14.5.202010, o governo federal reinseriu dados em seu painel principal sobre o 

novo coronavírus e aumentou o detalhamento dos casos, que passaram, finalmente, a 

ser detalhados por município — quase três meses após o primeiro registro no 

país. Com isso, passou a registrar 71 pontos, atingindo pela primeira vez o nível “Alto”.  

 

26. No entanto, por mais uma semana, um dos painéis de dados nacionais permaneceu 

inacessível e a atualização do boletim epidemiológico voltou a ser um problema. Em 21 de 

maio11, a avaliação registrou que os microdados do sistema de notificações de casos leves 

eSUS-VE foram, finalmente, disponibilizados no repositório OpenDataSUS12, enquanto o 

boletim epidemiológico permanecia desatualizado. 

 

27. Em 5.6.2020, o governo tirou do ar os dados históricos do Painel 

Coronavírus, com a intenção de, em uma nova versão, divulgar apenas novos 

                                           
9 Acessível em: https://sage.saude.gov.br/paineis/insumos/casos.php. Visivelmente desatualizado, pois, em 
18.12.2020 (data do último acesso), registra 38.406 óbitos, quando o número oficial dessa data é 184.827 em 
http://covid.saude.gov.br. Último acesso em 18.12.2020. 
10 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_7.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 
11 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_8.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 
12 Disponível em: https://opendatasus.saude.gov.br/. Último acesso em 18.12.2020. 

https://sage.saude.gov.br/paineis/insumos/casos.php
http://covid.saude.gov.br/
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_7.pdf
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_8.pdf
https://opendatasus.saude.gov.br/
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casos. Naquele momento, o Brasil registrava 35 mil mortos pela doença. Nos dias 

anteriores, segundo informações da imprensa, o governo passou a atrasar a divulgação dos 

dados visando a não divulgação dos números no “Jornal Nacional”13. Mensagens internas 

de membros do governo federal, relatadas em dezembro pela agência internacional Reuters, 

usavam tom imperativo para determinar que cessasse a publicação dos dados acumulados14, 

na véspera do dia em que a decisão foi tomada. 

 

28. Enquanto isso, um empresário que assumiria a secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde dizia que os dados eram “fantasiosos ou 

manipulados” e pedia uma “recontagem” desses números15, além do fim da publicação do 

dado cumulativo. Todos esses movimentos tornavam nebulosas as já escassas informações 

às quais a sociedade brasileira tinha acesso. 

 

29. Nesse cenário, caso vingasse essa nova forma de publicação, a posição do governo 

federal no ITC-19 despencaria, com um nível de opacidade ainda pior do que o aferido pela 

primeira avaliação16. Com a reação de diversos setores da sociedade e de órgãos de 

controle, incluindo a decisão liminar proferida por esta Corte determinando a 

atualização dos dados, o governo federal voltou a publicar os dados e, inclusive, 

os microdados no repositório OpenDataSUS. Naquele momento, porém, os boletins 

epidemiológicos semanais estavam há seis semanas sem atualização e assim 

permaneceram por mais algum tempo. 

 

30. Seguiu-se um período de relativa estabilidade no processo de divulgação de dados, 

com episódios pontuais de desatualização dos microdados e ainda a inconstância dos 

                                           
13 Ver https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-excluir-de-
balanco-numero-de-mortos-de-dias-anteriores.ghtml. Último acesso em 18.12.2020. 
14 Ver https://www.reuters.com/article/saude-corona-bolsonaro-anvisa-idBRKBN28H1HZ-OBRDN. Último acesso 
em 18.12.2020. 
15 Ver https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/05/secretario-diz-que-saude-
recontara-numero-fantasioso-de-mortos-da-covid.htm. Último acesso em 18.12.2020. 
16 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_11.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-excluir-de-balanco-numero-de-mortos-de-dias-anteriores.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-excluir-de-balanco-numero-de-mortos-de-dias-anteriores.ghtml
https://www.reuters.com/article/saude-corona-bolsonaro-anvisa-idBRKBN28H1HZ-OBRDN
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/05/secretario-diz-que-saude-recontara-numero-fantasioso-de-mortos-da-covid.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/05/secretario-diz-que-saude-recontara-numero-fantasioso-de-mortos-da-covid.htm
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_11.pdf
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boletins epidemiológicos. Em novembro, novo episódio grave de indisponibilidade de dados 

acontece, desta vez em decorrência de um ataque cibernético que o Ministério da Saúde 

alega ter sofrido17. 

 

31. No início daquele mês, o órgão afirma ter desativado parte do sistema de registro 

de notificações por questões de segurança18, o que atrasou, ou, em algumas situações, 

impediu que os balanços de casos e óbitos fossem atualizados pelos estados19 de forma 

parcial ou completa por pelo menos oito dias, gerando mais nebulosidade no monitoramento 

da pandemia20. Com isso, a transparência dos demais entes também foi impactada. Por 

mais de uma semana, os dados permaneceram sem atualização sem que 

nenhuma justificativa ou aviso fossem registrados no painel. 

 

32. Mesmo no período da frequência adequada de atualização dos dados, houve 

problemas com a baixa qualidade e de confiabilidade das informações existentes. Passados 

quase dez meses do início dos registros no país, a sociedade ainda não conta com 

detalhamento dos dados nos canais oficiais do Ministério da Saúde, em que pese o 

preenchimento dos dados de forma pormenorizada ser obrigatório em todos os 

estabelecimentos de saúde, conforme especificado a seguir. 

 

II.2. BAIXA QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS DADOS EXISTENTES 

 

33. O Painel Coronavírus, que hoje concentra as principais informações sobre os casos 

registrados no país, traz uma série de tabelas e gráficos sobre os casos confirmados e óbitos 

                                           
17 De acordo com relatos disponíveis na imprensa: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2020/11/05/apos-stj-hackers-paralisam-sistemas-do-ministerio-da-saude-e-governo-do-df.htm. Último 
acesso em 18.12.2020. 
18 Ver https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/13/apos-possivel-ataque-hacker-
ministerio-da-saude-faz-alerta-sobre-golpes.htm. Último acesso em 18.12.2020. 
19 Ver https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/sem-dados-de-quatro-estados-e-do-df-brasil-
registra-88-novas-mortes-por-covid-19-em-24-h.shtml. Último acesso em 18.12.2020. 
20 Neste momento, especialistas, incluindo a diretora-executiva da OKBR, classificaram a situação como um novo 
apagão de dados, justamente no momento em que a tendência de nova alta começa a se tornar mais crítica: 
https://www.dw.com/pt-br/brasil-vive-novo-apag%C3%A3o-de-dados-da-pandemia/a-55582974. Último 
acesso em 18.12.2020. 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/11/05/apos-stj-hackers-paralisam-sistemas-do-ministerio-da-saude-e-governo-do-df.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/11/05/apos-stj-hackers-paralisam-sistemas-do-ministerio-da-saude-e-governo-do-df.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/13/apos-possivel-ataque-hacker-ministerio-da-saude-faz-alerta-sobre-golpes.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/13/apos-possivel-ataque-hacker-ministerio-da-saude-faz-alerta-sobre-golpes.htm
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/sem-dados-de-quatro-estados-e-do-df-brasil-registra-88-novas-mortes-por-covid-19-em-24-h.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/sem-dados-de-quatro-estados-e-do-df-brasil-registra-88-novas-mortes-por-covid-19-em-24-h.shtml
https://www.dw.com/pt-br/brasil-vive-novo-apag%C3%A3o-de-dados-da-pandemia/a-55582974
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por Covid-19, por Unidade da Federação (“UF”) e por município de notificação. Os dados 

têm atualização diária. O mesmo painel, em outra aba, apresenta gráficos sobre os casos 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com atualização semanal. Nenhum desses 

painéis, no entanto, detalha os dados em categorias como raça/cor, sexo e faixa 

etária — o que é bastante comum (em média, mais de 90% dos casos) nos painéis de 

estados e capitais, conforme monitoramento da OKBR. As características demográficas são 

determinantes para compreender o padrão do avanço da doença. 

 

34. Essas variáveis estão presentes em algumas das bases de dados disponibilizadas em 

formato aberto no OpenDataSUS. A base do sistema Sivep-Gripe, que registra as 

notificações de casos graves que levaram à hospitalização (SRAG), permite saber sexo, raça 

e etnia de cada um dos casos. Contudo, há problemas: ainda que a ficha de notificação do 

sistema21 tenha campo próprio para identificação de raça ou etnia, conforme os padrões 

estabelecidos pelo IBGE, o protocolo do sistema o classificava como “campo essencial”, 

categoria sem preenchimento obrigatório. Ao analisar a qualidade do preenchimento em 

setembro22, a OKBR constatou que o registro obrigatório do sexo dos pacientes é 

bastante completo, mas 25% dos registros não informam o campo 

“raça/cor”. Em alguns casos, como no Distrito Federal, esse valor chegava a 58% de falta 

de preenchimento. 

 

35. Já a base do sistema eSUS-VE, que registra notificações de casos leves, 

contém apenas informações sobre sexo, mas não raça e etnia. Existe no sistema o 

campo para informar a raça do paciente, segundo a ficha de investigação23 divulgada pelo 

próprio Ministério da Saúde. Mais ainda: de acordo com o instrutivo de preenchimento24, o 

                                           
21 Disponível em: https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/ae90fa8f-3e94-467e-a33f-
94adbb66edf8/resource/54a46c6d-e0b5-40b7-8b74-85450d22ace3/download/ficha-srag-final-
27.07.2020_final.pdf. Último acesso em 18.12.2020. 
22 Relatório disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/AMAZONIA_Transparencia-Covid-
19_Boletim_1.pdf. Último acesso em 18.12.2020. 
23 Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Ficha-COVID-19-09_04.pdf. 
Último acesso em 18.12.2020. 
24 Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrutivo-e-SUS-VE-Atualizado-
15-05.pdf. Último acesso em 18.12.2020. 

https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/ae90fa8f-3e94-467e-a33f-94adbb66edf8/resource/54a46c6d-e0b5-40b7-8b74-85450d22ace3/download/ficha-srag-final-27.07.2020_final.pdf
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/ae90fa8f-3e94-467e-a33f-94adbb66edf8/resource/54a46c6d-e0b5-40b7-8b74-85450d22ace3/download/ficha-srag-final-27.07.2020_final.pdf
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/ae90fa8f-3e94-467e-a33f-94adbb66edf8/resource/54a46c6d-e0b5-40b7-8b74-85450d22ace3/download/ficha-srag-final-27.07.2020_final.pdf
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/AMAZONIA_Transparencia-Covid-19_Boletim_1.pdf
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/AMAZONIA_Transparencia-Covid-19_Boletim_1.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Ficha-COVID-19-09_04.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrutivo-e-SUS-VE-Atualizado-15-05.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrutivo-e-SUS-VE-Atualizado-15-05.pdf
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dado pode ser coletado automaticamente pelo sistema a partir do Cadastro de Pessoas 

Físicas (“CPF”) do paciente, usando informações da Receita Federal do Brasil. Porém, não 

há informações raciais na base de microdados que foi disponibilizada à sociedade no 

repositório OpenDataSUS.  

 

36. Essas duas bases de dados separadas — casos leves e casos graves — 

devem ser lidas de forma unificada para aferir o total de casos. O problema é que 

diversos pacientes apresentam sintomas leves antes de serem internados, aparecendo nas 

duas bases em momentos distintos. É por isso que não se pode simplesmente somar os 

casos, pois haverá uma alta proporção de duplicatas.  

 

37. Como não existe nas bases públicas um identificador “único” para cada paciente (o 

que tecnicamente é possível fazer de maneira anonimizada, sem informar o nome ou o CPF), 

isso impede que um pesquisador externo cruze as informações. A falta do identificador 

afasta os pesquisadores tanto de calcular o número “real” de pacientes quanto 

da possibilidade de estudar a evolução da doença em maior grau de detalhe. Isso 

deveria ser feito internamente pelo Ministério da Saúde, pois o sistema restrito aos 

operadores autorizados pelo órgão já coleta toda a identificação de cada 

paciente. Sem isso, os números dos dados abertos (casos e óbitos), embora úteis para 

fazer análises gerais e de tendências estatísticas, nunca coincidirão com os dados oficiais, 

obstando a verificação independente ou auditoria da informação fornecida por um governo 

que por diversas vezes manifestou aversão à transparência. 

 

38. Por isso, embora os dados abertos disponibilizados no repositório OpenDataSUS 

tenham representado um avanço importante em termos de formato, eles não substituem a 

insuficiente divulgação dos números oficiais nos painéis. Portanto, é fundamental que os 

recortes dos casos e óbitos pelas categorias de análise por faixa etária, raça/cor e gênero 

também estejam disponíveis no Painel Coronavírus para consulta e download. 

 



     

 
SÃO PAULO  CAMPINAS   R IO DE JANEIRO  BRASÍ LIA   NEW YORK  LONDON  www.mattos f i lho .com.br 

SP - 29308147v2 

13 

II.3. DADOS FALTANTES 

 

39. Além da inconstância na atualização de dados e da baixa qualidade dos dados 

disponíveis, há duas lacunas importantes para as quais apresentamos informações 

complementares: a ausência de dados sobre a ocupação de leitos e a falta de transparência 

sobre casos suspeitos/em investigação, ou de uma metodologia que permita estimar esses 

casos e acompanhar a efetividade da política de testagem.  

 

40. Desde o início da avaliação do ITC-19, a OKBR vem alertando em seus boletins sobre 

a dificuldade de monitoramento diário dos dados sobre as condições de 

infraestrutura de saúde, em especial a quantidade de leitos clínicos e de Unidade 

de Terapia Intensiva (“UTI”) existentes e ocupados25. 

 

41. Estes dados são utilizados pelos estados e municípios para definir as políticas de 

reabertura das atividades, e com a falta de transparência já houve diversos casos de 

classificação indevida da gravidade de localidades. Diferentemente do sistema de notificação 

obrigatória de agravos de saúde – como a própria Covid-19, SRAG, dengue, etc. –, não 

havia maneira predefinida para coletar esses dados de forma centralizada. Cada estado e 

município acompanha a situação de leitos à sua moda, e a maioria não conta com sistemas 

em funcionamento para isso. 

 

42. Isso dificulta compreender a sobrecarga que o sistema pode estar enfrentando e o 

atendimento a outras doenças que pode estar deixando de ser feito. Em seu livro de 

memórias26, o oficial de comunicação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta menciona que 

foi preciso chegar a pandemia para que o Ministério constatasse a desatualização do 

                                           
25 Em 28 de maio, por exemplo, o Boletim nº 9 do ITC trouxe uma análise sobre os estados que começaram a 
anunciar medidas de flexibilização do distanciamento social sem dar transparência sobre a ocupação de leitos: 
https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_9.pdf. Último acesso em 
18.12.2020. 
26 BRAGA, Ugo. “Guerra à saúde: Como o Palácio do Planalto transformou o Ministério da Saúde em inimigo 
público no meio da maior pandemia do século XXI”. 1ª edição. São Paulo: Leya, 2020. O relato integra o capítulo 
5.  

https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_9.pdf
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Cadastro Nacional de Entidades de Saúde (CNES), base criada para monitorar a 

infraestrutura do SUS.  

 

43. Ainda em abril, devido à insuficiência dos dados, uma portaria do Ministério da Saúde 

criou o Censo Hospitalar27, de preenchimento diário obrigatório, também a partir do sistema 

e-SUS Notifica, que visa aferir a ocupação dos leitos e as internações decorrentes da Covid-

19. Os dados preliminares começaram a ser publicados somente em outubro, em uma API 

(Application Programming Interface) no repositório do OpenDataSUS. Para acessar esses 

dados, nesse formato, é necessário conhecimento avançado em programação. 

Até agora, o Ministério não disponibilizou nenhuma versão consolidada desses 

dados por estado e/ou município. O acesso a essas informações é essencial para que 

gestores públicos de estados e municípios possam planejar a operação de seus sistemas de 

saúde de forma articulada. 

 

44. A outra lacuna diz respeito ao total de casos suspeitos (todas as notificações 

registradas), que não são divulgadas no painel. A essa altura, já se sabe que é muito difícil 

conhecer, com precisão, o número de casos de pessoas infectadas. O protocolo de vigilância 

epidemiológica adotado hoje no Brasil assegura exames prioritariamente para casos graves 

com hospitalização, profissionais da saúde e óbitos. 

 

45. Sem o conhecimento acerca do número de casos suspeitos, é impossível 

calcular a chamada “positividade de testes” (proporção de positivos entre todos 

os realizados), uma das métricas fundamentais para compreender se a pandemia 

está sob controle. Essa métrica serve para aferir se a política de testagem está adequada 

e, em conjunto com a quantidade de casos confirmados, para monitorar a disseminação do 

vírus entre a população. Se a proporção estiver relativamente alta, significa que o país está 

testando pouco, ou testando apenas os casos mais críticos e deixando de captar uma parcela 

                                           
27 Ver https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/04/portaria-obriga-hospitais-a-
informarem-numero-de-leitos-para-secretarias-de-saude. Último acesso em 18.12.2020. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/04/portaria-obriga-hospitais-a-informarem-numero-de-leitos-para-secretarias-de-saude
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/04/portaria-obriga-hospitais-a-informarem-numero-de-leitos-para-secretarias-de-saude
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maior da população que pode ter sintomas leves ou estar assintomática. Trata-se de uma 

métrica consolidada e que, ademais, permitiria a comparação com outros países28. 

 

46. O Sistema de Gestão de Ambiente Laboratorial – GAL é a ferramenta do DATASUS 

na qual os laboratórios registram os resultados dos exames laboratoriais de casos suspeitos 

ou confirmados (positivos/negativos) das Doenças de Notificação Compulsórias (DNC), 

incluindo os da Covid-19. Seus dados permitiriam monitorar o total de testes realizados, em 

análise e com resultados, por UF e município, além da série histórica. Diferentemente do 

eSUS-VE e do SIVEP-Gripe, essa base ainda não foi devidamente tornada pública. 

Um painel29 de vírus respiratórios da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) 

do Ministério da Saúde oferece parte dessa informação, mas, por meio de acesso em 

14.10.2020, os números parecem defasados. Sem qualquer data de referência que permita 

aferir sua atualidade, os dados acabam por tornar-se inutilizáveis. 

 

47. Não apenas os dados do passado são sonegados ao cidadão: também é opaca a 

informação sobre a capacidade de testagem futura, crucial para compreender a evolução 

da doença. O painel “Covid-19 Testes”30, que informa sobre insumos adquiridos e 

distribuídos aos estados, ficou defasado por treze semanas, de 22.8.2020 a 3.12.2020 (com 

dados até 21.11.2020)31. Sem transparência ativa, quase passou despercebida a 

possível perda de 6,8 milhões de testes adquiridos e não distribuídos pelo governo 

federal, um volume maior do que toda a quantidade já aplicada desde o início da pandemia. 

                                           
28 Nesta plataforma, mantida por grupo vinculado à Universidade de Oxford, há dados de dezenas de países 
sobre o tema, exceto o Brasil, que não os divulga proativamente: https://ourworldindata.org/coronavirus-
testing#the-positive-rate-a-crucial-metric-for-understanding-the-pandemic. Último acesso em 18.12.2020. 
29 Acessível em: http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/virus-respiratorios/. Último acesso em 18.12.2020. 
30 Acessível em: 
https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_TESTES/DEMAS_C19Insumos_TESTES.html. Último 
acesso em 18.12.2020. 
31 Disponível em: 
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/NotaTecnica_Opacidade_no_Ministerio_da_Saude.pd
f. Último acesso em 18.12.2020. 

https://ourworldindata.org/coronavirus-testing#the-positive-rate-a-crucial-metric-for-understanding-the-pandemic
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing#the-positive-rate-a-crucial-metric-for-understanding-the-pandemic
http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/virus-respiratorios/
https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_TESTES/DEMAS_C19Insumos_TESTES.html
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/NotaTecnica_Opacidade_no_Ministerio_da_Saude.pdf
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/NotaTecnica_Opacidade_no_Ministerio_da_Saude.pdf
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O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 22.11.202032, a partir do 

vazamento de documentos internos do Ministério da Saúde.  

 

III. RAZÕES PARA PROCEDÊNCIA DESTA ADPF 

 

III.1. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

48. A Constituição Federal (“CF” ou “Constituição”) estabelece diversos mecanismos com 

o intuito de barrar o autoritarismo em suas mais diferentes formas. 

 

49. Os dispositivos constitucionais abarcam direitos e deveres que direcionados, 

respectivamente, aos cidadãos e ao Estado, consagram o direito de acesso à informação 

pelo cidadão e o dever de publicidade pela Administração Pública como importantes marcos 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

50. Extrai-se da leitura sistemática dos dispositivos normativos presentes nos incisos 

XIV33, XXXIII34 e LXXII35 do art. 5º e § 2º36 do art. 216 da CF, a consagração do princípio 

da publicidade como dever imprescindível à Administração Pública, obrigando esta a agir de 

forma transparente, garantindo, como regra, pleno acesso às informações a todos os 

                                           
32 Ver: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,prazo-de-validade-pode-levar-governo-federal-a-jogar-fora-
6-8-milhoes-de-testes,70003523522. Último acesso em 18.12.2020. 
33 “XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional;” 
34 “XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”  
35 “LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;” 
36 “§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.”  

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,prazo-de-validade-pode-levar-governo-federal-a-jogar-fora-6-8-milhoes-de-testes,70003523522
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,prazo-de-validade-pode-levar-governo-federal-a-jogar-fora-6-8-milhoes-de-testes,70003523522
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cidadãos, conforme igualmente disposto no caput do art. 3737 da Constituição. Nesse sentido 

assevera Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

“(...) o dever administrativo de manter plena transparência em seus 

comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de 

Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da 

Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos 

que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos 

individualmente afetados por alguma medida.”38  

 

51. Havendo interrupção na divulgação integral e histórica de dados epidemiológicos 

imprescindíveis para análise da pandemia da Covid-19 no Brasil, identifica-se notória 

violação ao dever de transparência e, concomitantemente, à própria supremacia do 

interesse público primário – que em nada se confunde com eventuais e fluidos interesses 

do governo de ocasião. 

 

52. Tal medida, de ocultação de informações essenciais, obscurece o debate sobre a 

pandemia e sua real gravidade, fortalecendo ainda mais o estado de calamidade pública no 

país, visto a falsa perspectiva que pode causar à população quanto à real gravidade da 

doença e à evolução do vírus, o que influencia diretamente na adesão social às medidas de 

controle e prevenção. 

                                           
37 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:” 
38 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
117. (g.n.) No mesmo sentido também dispõe Odete Medauar: “O preceito é bem claro: o acesso a informações 
provindas dos órgãos públicos incide não somente sobre matérias de interesse do próprio indivíduo, mas também 
sobre matérias de interesse coletivo e geral. Descabida, pois, a exigência, ainda imposta em muitos órgãos da 
Administração, de ter o indivíduo interesse direto e pessoal para o acesso a informações ou expedientes 
administrativos. A ressalva ao direito fundamental de obter informações dos órgãos públicos é mencionada no 
final daquele inciso: aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, situações 
essas pouco frequentes.” In MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21ª Ed. Revista Atualizada e 
Ampliada. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 126.  
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53. A transgressão ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública e ao 

direito à informação recentemente fora objeto de julgamento por esse Col. Supremo 

Tribunal Federal, ao fim do ano de 2019, quando da apreciação da ADPF nº 129. A referida 

ação analisou a não recepção pela CF, à luz do princípio da publicidade e do direito ao 

acesso às informações públicas, do art. 86 do Decreto-Lei nº 200/1967, que previa o sigilo 

da movimentação dos créditos destinados à realização de despesas reservadas ou 

confidenciais. 

 

54. Julgada procedente, nos termos do voto condutor emanado pelo Ministro Relator 

Edson Fachin, essa Corte assentou que “os tratados internacionais e a própria Constituição 

Federal convergem no sentido de se reconhecer não apenas a ampla liberdade de acesso 

às informações públicas, corolário, como visto, do direito à liberdade de expressão, mas 

também a possibilidade de restringir o acesso, desde de que (i) haja previsão legal; (ii) 

destine-se a proteger a intimidade e a segurança nacional; e (iii) seja necessária e 

proporcional.”39 Ou seja, existem ao menos três critérios a serem satisfeitos para 

que a Administração Pública não haja com total transparência e publicidade, não 

tendo sido quaisquer deles demonstrados pelo atual governo quando da 

alteração do modo de disponibilização de informações acerca da pandemia da 

Covid-19. 

 

55. No presente contexto verifica-se, como apontado, uma situação de calamidade 

pública. Atualmente, a pandemia da Covid-19 já soma mais de 184 mil mortos no Brasil, 

com expectativa de substancial crescimento do número de fatalidades em virtude da atual 

“segunda onda” da doença, o que reforça a gravidade deste cenário e a necessidade da 

população, cada vez mais, buscar meios de confiáveis de informação, de modo a se prevenir 

e adotar de maneira adequada todos os cuidados cabíveis. 

                                           
39 STF – Tribunal Pleno - ADPF 129 / DF - DISTRITO FEDERAL – Processo Eletrônico: DJe-270 – Relator: Min. 
Edson Facchin - Publicação: 09/12/2019. 
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56. Assim, a Administração Pública parece andar na contramão da luta diária do povo 

brasileiro pela sobrevivência, já que deixa de tratar com prioridade e transparência uma 

doença que já afetou milhões de pessoas, e que poderá afetar outras milhões caso não 

sejam disponibilizadas as informações adequadas que possibilite (i) a realização de estudos, 

(ii) a adoção de políticas públicas pertinentes e adequadas, e (iii) o estímulo à população de 

um comportamento de prevenção que seja proporcional à evolução e aos riscos da doença 

no país. 

 

57. Entende-se, então, que a publicidade e transparência, como dever da Administração 

Pública, e o acesso à informação, como direito de todos os cidadãos, são garantias 

constitucionais integrantes do ideal democrático. Isso porque, sem a plenitude da satisfação 

de seu direito à informação e publicidade dos atos da Administração Pública, o cidadão não 

tem condições de realizar o devido controle social sobre as medidas adotadas pelo governo 

diante de tal crise sanitária. Ao revés, quando a população usufrui do seu direito de acesso 

à informação, ela é capaz de avaliar os impactos das decisões governamentais no país.40 

 

58. É irrelevante a justificativa apresentada pelo governo federal, no sentido de que 

estaria implementando mudanças na metodologia de divulgação dos dados, visto que tal 

fato em nada teria o condão de servir como desculpa para a sua não disponibilização da 

maneira anteriormente adotada (de forma completa), ao menos até que tal mudança 

metodológica fosse efetivamente implementada. Não só o povo, mas também a 

razoabilidade, proporcionalidade e lógica são vítimas diretas da argumentação 

governamental. 

 

                                           
40 Em consonância com tal entendimento, Marçal Justen Filho dispõe que “a concepção da democracia 
republicana permeia todas as atividades governamentais, alcançando cada manifestação de poder político, 
impondo ao governante o dever de adotar as decisões que satisfaçam o máximo possível os interesses coletivos, 
com o inafastável respeito aos direitos fundamentais.” In FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 
12ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 78. 
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59. Portanto, vê-se que a conduta do Governo está em descompasso não somente com 

a Constituição Federal, como também com diversas normas internacionais relacionadas à 

divulgação de dados epidemiológicos, das quais o Brasil é signatário, dentre elas o 

Regulamento Sanitário Internacional (RSI)41, instrumento jurídico vinculativo para 196 

países cujo objetivo é contribuir com a prevenção de riscos à saúde pública. De acordo com 

o conteúdo do documento, os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

devem contribuir com a coleta sistemática e contínua, a compilação, a análise e a divulgação 

de dados relacionados à saúde pública.  

 

60. Colocar o direito de acesso à informação em risco já é, por si só, uma violação 

gravíssima. Por outro lado, colocar o direito de acesso à informação em risco durante uma 

pandemia viola simultaneamente outros direitos fundamentais inalienáveis, inerentes à toda 

população brasileira, tais como o direito à vida e a saúde, o que torna a violação ainda mais 

crítica e exige reparação. 

 

III.2. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE 

 

61. A Constituição Federal traz diversas garantias relacionadas à proteção da vida e da 

saúde. Em seu art. 1º, estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. No caput de seu art. 5º, garante aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, 

compreendendo-o como um direito fundamental. Já em seu art. 6º, prevê-se o direito à 

saúde como um direito social. 

 

62. Tais previsões constitucionais estão intimamente relacionadas, na medida em que a 

vida, como direito fundamental inviolável, é garantida a partir da proteção da dignidade da 

pessoa humana e do oferecimento da saúde como prestação estatal. No contexto de 

                                           
41 Regulamento Sanitário Internacional (RSI). Disponível em 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-
internacional-rsi&Itemid=812. Último acesso em 18.12.2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
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enfrentamento da pandemia da Covid-19, a divulgação de dados relacionados ao avanço da 

doença no país, ao se dar de forma falha e com baixa qualidade e confiabilidade, vai em 

sentido contrário ao que se espera da Administração Pública e viola diretamente os direitos 

à vida e à saúde da população brasileira. 

 

63. Com a divulgação incorreta de informações sobre os números de novos casos 

registrados, mortes diárias e outros dados relacionados à pandemia da Covid-19, sem 

qualquer justificativa válida para tanto, observa-se grave violação ao direito à vida, uma vez 

que resulta na alienação da população em relação aos avanços da doença e à exata 

dimensão dos riscos a que está exposta. Mais ainda, com isto, as autoridades sanitárias e 

os governos locais são induzidos a erro na tomada de decisões ao receberem informações 

que estão aquém da realidade da pandemia enfrentada pelo Brasil. 

 

64. Além de contribuir com a desinformação, a posição adotada pelo governo federal 

ante à pandemia da Covid-19 dificulta a adoção de políticas sérias de prevenção contra a 

disseminação do vírus que, para além das vítimas diretas, ainda atinge a outras em virtude 

da contribuição à falência do sistema público de saúde, visto o alto índice de ocupação de 

leitos de UTI conduz ao não atendimento de outros pacientes, acometidos por enfermidades 

diversas, e que também demandariam tais leitos. 

 

65. Nessa seara há também a violação ao direito à saúde, cuja garantia é de dever 

comum da União, dos estados e dos municípios, nos termos da previsão do art. 23, inciso 

II; art. 30, inciso VII; e art. 196 da CF. Isto porque, diante das referidas previsões 

constitucionais, que determinam a competência conjunta dos entes federativos no dever de 

proteger a saúde e oferecer serviços de atendimento para tanto, o Estado deve garantir, a 

todos, o direito à saúde mediante políticas públicas que visem à redução do risco e da 

transmissão da doença e ao acesso às ações e serviços de proteção e recuperação. 

 

66. Ao ocultar informações quanto aos números de contaminações e óbitos acumulados 

e constantemente alterar a metodologia de contagem e a forma e horário de divulgação de 
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dados oficiais sobre a pandemia, a Administração Pública descumpre parâmetros 

constitucionais de garantia do direito à saúde, atentando aos seus deveres quanto à redução 

do risco e da transmissão da Covid-19 e às ações voltadas a proteger a população durante 

a pandemia, bem como a auxiliar a recuperação dos infectados. 

 

67. É nesse sentido que a divulgação adequada de dados precisos sobre a pandemia é 

elemento indispensável para a proteção da população e a consequente redução da 

disseminação da doença no país, de modo a efetivamente concretizar o direito à saúde. Do 

contrário, a divulgação omissa, incompleta e incorreta, sem dúvidas acarretará grave 

aumento no número de casos de contaminação e, possivelmente, no número de óbitos. Tal 

relação pode ser observada, por exemplo, na reação de parte da população em respeitar as 

regras de isolamento social quando da divulgação de dados que indicam o aumento de 

óbitos. 

 

68. Considerando que o Estado dispõe dos meios para coletar dados sobre os números 

de casos de Covid-19 e de mortes causadas pela doença, espera-se, na qualidade de 

cidadãos, que as informações sejam divulgadas corretamente com o objetivo de informar a 

situação da pandemia no Brasil e, com isso, proporcionar a proteção da saúde e da vida. 

 

69. Entretanto, como adotado pelo governo federal, a divulgação de dados em horários 

diversos — que dificultam a sua veiculação em jornais de grande audiência e mídias digitais 

no mesmo dia em que foram produzidos — e a alteração constante da metodologia de 

contagem e da forma da divulgação de dados, impedem que haja maior controle social 

sobre as ações de enfrentamento à pandemia. 

 

70. A falta de divulgação de análise quanto à subnotificação das contaminações da 

doença diminui a percepção da dimensão da gravidade da pandemia, indiscutivelmente 

afetando a adesão ao isolamento social, uma vez que mais pessoas estão contaminadas do 

que efetivamente se contabiliza como caso registrado. Assim, sem análise sobre 
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subnotificação e existência de casos assintomáticos, lê-se erroneamente o cenário de 

calamidade pública no país. 

 

71. Portanto, com a disponibilização de dados abertos, que sejam precisos e de fácil 

acesso e compreensão por todos, é possível mitigar o contínuo agravamento da situação da 

pandemia no Brasil. O Estado, dotado do dever de proteger os direitos à vida e à saúde dos 

cidadãos brasileiros, especialmente em um contexto de pandemia, deve promover o acesso 

a informações completas, confiáveis e de qualidade sobre o cenário da doença no país.  

 

III.3. NÃO ATUAÇÃO DESSE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO 

LEGISLADOR POSITIVO 

 

72. A AGU sustentou em sua manifestação que a intervenção do Judiciário no presente 

caso fere a separação de poderes, pois o Supremo Tribunal Federal não poderia atuar 

mediante a imposição de políticas públicas, em substituição ao Poder Executivo.  

 

73. No entanto, as alegações não são impeditivas para a procedência dos pedidos 

iniciais. O princípio da separação de poderes não se traduz na independência ilimitada de 

cada um deles; ao contrário, o que a Constituição Federal consagra é que entre os poderes 

deve haver harmonia, permitindo a interferência de um sobre o outro, em prol do bem 

comum e do equilíbrio das instituições democráticas, como ensina José Afonso da Silva: 

 

“A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas 

normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas 

e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, 

cabe assinalar que nem a divisão de funções entre os órgãos do 

poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que 

visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à 

busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e 



     

 
SÃO PAULO  CAMPINAS   R IO DE JANEIRO  BRASÍ LIA   NEW YORK  LONDON  www.mattos f i lho .com.br 

SP - 29308147v2 

24 

indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em 

detrimento do outro e especialmente dos governados".42  

 

74. Portanto, em face de atos administrativos ilegais, é necessária a intervenção do 

Poder Judiciário, não havendo que se falar em desrespeito à separação de poderes. 

Conforme estabelecido no art. 102 da Constituição, é prerrogativa desse Col. Supremo 

Tribunal Federal garantir o respeito e a implementação na sociedade das garantias e direitos 

nela previstos. 

 

75. Como demonstrado, foram violados o direito de acesso à saúde, o direito à vida e o 

direito de acesso à informação, bem como a implementação, na prática, das garantias de 

transparência de publicidade dos atos públicos, para auxiliar no combate à pandemia da 

Covid-19.  

 

76. Em face da clara violação aos direitos constitucionais, o ato administrativo de 

alteração no método de divulgação dos dados do Balanço Diário da Covid-19 é um ato ilegal, 

tornando esse Col. Supremo Tribunal Federal competente para intervir e garantir que seja 

assegurado à população o acesso à informação.  

 

77. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também corrobora este entendimento:  

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA 

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER 

EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O 

controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado 

                                           
42 DA SILVA, José Alfonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. Ed. Malheiros, p. 110. 
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de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da 

separação dos poderes. 2. As razões adotadas como fundamento 

pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. 

Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido. 

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, 

de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)”. (g.n.)  

(STF, ARE 1130557 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.9.2018)  

 

78. Cogitar a inexistência de controle de atos do governo federal ofende o princípio da 

isonomia e favorece o agente público, em detrimento da Constituição e do interesse coletivo. 

E, no caso, o interesse público é o acesso às informações sobre a situação do país no 

enfrentamento da pandemia da Covid-19. Sobre a possibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário em atos do Poder Executivo, ensina o Ministro Luís Roberto Barroso:  

 

"A independência do Judiciário é um dos dogmas das democracias 

contemporâneas. Em todos os países que emergiram de regimes 

autoritários, um dos tópicos essenciais do receituário para a 

reconstrução do Estado de direito é a organização de um Judiciário 

que esteja protegido de pressões políticas e que possa interpretar e 

aplicar a lei com isenção, baseado em técnicas e princípios aceitos 

pela comunidade jurídica. Independência e imparcialidade como 

condição para um governo de leis, e não de homens. De leis, e não 

de juízes, que fique bem entendido”.43  

 

79. Assim, exigir do Poder Executivo o fornecimento dos resultados epidemiológicos 

relativos à Covid-19 de forma correta e transparente não se traduz em imposição de política 

pública, mas em controle de legalidade dos atos públicos, pois, diante das flagrantes 

ilegalidades, é dever do Poder Judiciário agir para garantir o respeito aos direitos 

                                           
43 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6. Ed. Saraiva, p. 382. 
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fundamentais e dirimir as terríveis consequências que estes atos poderão causar à 

sociedade. 

 

IV. CONCLUSÕES E PEDIDOS 

 

80. Resta, portanto, demonstrado que a redução de transparência dos dados referentes 

à pandemia da Covid-19 representa violação a preceitos fundamentais da Constituição 

Federal. Assim, a OKBR pleiteia sejam julgados procedentes os pedidos iniciais desta ADPF, 

de modo a garantir o esclarecimento de dados epistemológicos e sua constante e 

padronizada divulgação, publicização e fornecimento, para permitir análises e projeções 

comparativas para o conhecimento da população sobre a pandemia no país e o 

direcionamento de autoridades públicas nas tomadas de decisões. 

 

De São Paulo para Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
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