
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO      

TRIBUNAL FEDERAL 

URGENTE: RISCO À VIDA E SAÚDE 

PÚBLICA POR AUSÊNCIA DE 

TRANSPARÊNCIA DOS DADOS DA 

COVID-19. 

REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso Nacional,         

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.981.188/0001-07, com sede na SDS, Bl. A, CONIC, Ed.               

Boulevard Center, Salas 107/109, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70391-900,           

contato@redesustentabilidade.org.br; PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB ,       1

pessoa jurídica de direito privado, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com sede na sala              

1.224, do Edifício Executive Office Tower, localizado no Bloco F, da Quadra 2, do SHN, Asa                

Norte, Brasília, DF, inscrito no CNPJ sob o nº 54.956.495/0001-56; e PARTIDO            

SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, partido político com representação no Congresso           

Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.954.942/0001-95, com sede em SCS, Quadra 02,              

Bloco C, Número 252, 5º andar, Edifício Jamel Cecílio, Brasília, Distrito Federal; vêm, por              

seus advogados abaixo-assinados, com fundamento no disposto no art. 102, § 1º, da             

Constituição Federal, e nos preceitos da Lei nº 9.882, de 1999, propor 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(com pedido de medida liminar) 

em face de sequência de atos do Poder Executivo Federal que restringiram a publicidade dos               

dados relacionados à covid-19, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição            

Federal, sobretudo ao direito à vida e saúde do Povo, bem como do dever de transparência da                 

administração pública e do interesse público. 

1 Cuja procuração, por motivo de urgência no peticionamento em razão da relevância da matéria, não pôde ser                  
juntada à presente inicial, mas sê-lo-á oportunamente na segunda-feira, dia 8/6. 
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I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

1. A mídia noticiou, na noite do dia 05/06/2020 , que já é a terceira vez nessa semana                2

que o Ministério da Saúde retarda a divulgação de dados sobre a pandemia do novo               

coronavírus. Esse represamento de informações provocou críticas de especialistas e          

integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário.  

2. De fato, o Ministério da Saúde divulgou boletim da situação epidemiológica da noite             

de sexta-feira, dia 05/06/2020, somente às 21h30 , em que registrou 1005 óbitos nas últimas              3

24 horas. O mesmo ocorreu no dia 04/06/20 (quinta-feira), em que a publicação se deu às                

21h58, mas os dados já estavam fechados desde as 19h00, como mostra esse detalhe na               

tabela.  

3. Importante ressaltar que, por coincidência ou não, na quinta-feira (04/06/2020), o           

Brasil bateu recorde no número de óbitos computados em um dia, com 1.473 em 24h, ou seja,                 

uma morte por minuto. Com esse número, o Brasil ultrapassa a Itália e se torna o terceiro país                  

com mais mortes no mundo.  4

4. Entretanto, não foi a primeira vez que uma mudança na forma da divulgação dos              

dados coincidiu com um novo recorde de mortes. Em 19 de maio, o Ministério parou de                

divulgar a íntegra dos boletins nas redes sociais Twitter e Facebook. Foi justamente no dia em                

que o país registrou pela primeira vez mais de mil mortes em 24 horas. 

5. Os atrasos vêm piorando aos poucos desde que Eduardo Pazuello assumiu           

interinamente o comando da pasta. A divulgação marcada para às 19h00 começou a acontecer              

cada vez mais tarde, mas sempre antes das 20h00, até a última quarta (03/06/2020), quando o                

Ministério alegou que foi um problema técnico. Todavia, os técnicos do Ministério, segundo             

2 Disponível em < 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-excluir-de-balanco-numero-de-mo
rtos-de-dias-anteriores.ghtml > 
3 Disponível em 
<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47020-brasil-registra-quase-12-mil-recuperados-nas-ultimas-24-horas> 
4 Disponível em 
<https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-04/com-1473-mortes-em-24h-brasil-bate-novo-recorde-e-supera-italia.html
> 
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fontes do G1 , não conseguiram explicar qual tinha sido esse problema. Ainda segundo fontes              5

do G1, no Ministério da Saúde disseram que foi uma ordem, vinda do Palácio do Planalto, de                 

atrasar e dificultar a divulgação dos crescentes números de casos e mortes.  

6. Em entrevista ao UOL, o ex-ministro Mandetta afirmou que o processo de            

consolidação dos dados nacionais não é nenhuma tarefa complicada, levantando dúvidas           

sobre o “problema técnico” citado pela pasta no dia 04/06/2020. Ele disse que para elaborar o                

boletim “em tese, seria só somar estes números [dos estados], listar por ordem alfabética e               

somar”.   6

7. Observa-se também que, sem nenhuma justificativa legítima, no dia 05/06 o           

Ministério da Saúde alterou o formato do Balanço Diário da Covid-19, omitindo dados como:              

o total de casos confirmados, o total de casos recuperados, o total de óbitos, o acumulado nos                 

últimos 3 dias, quantas mortes estão em investigação e quantos pacientes ainda estão em              

acompanhamento. A diferença entre os dois formatos pode ser observada nas imagens abaixo             

dos balanços dos dias 04 e 05 de junho: 

5 Disponível em < 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-excluir-de-balanco-numero-de-mo
rtos-de-dias-anteriores.ghtml > 
6 Disponível em 
<https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/06/03/saude-cancela-coletiva-e-atrasa-boletim-da-covid-19-problemas-tecnicos.ht
m> 
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8. Além disso, o Ministério da Saúde tirou o site de divulgação dos dados diários da               

covid-19 do ar. Ao acessá-lo, durante mais de 24h, surgia a mensagem “portal em              

manutenção”. Funcionamento voltou apenas após às 18h de hoje, sem o número acumulado. 

9. O aplicativo Coronavírus - SUS também foi modificado para omitir os dados sobre a              

evolução da Covid-19 no Brasil. Até 4 de junho, o aplicativo do Ministério da Saúde continha                
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uma aba “Situação”, que informava os dados da situação epidemiológica. Uma atualização no             

dia 5 de junho removeu a aba sob o pretexto de “Melhorias de desempenho”. 

 

10. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre os atrasos na            

divulgação de dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Sem que ninguém fizesse             

qualquer menção a nenhum órgão de imprensa específico, o presidente disse rindo: "Acabou             
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matéria do Jornal Nacional" . Ressalte-se que o programa Jornal Nacional inicia-se           7

diariamente às 20h30. 

11. Depois, o presidente alegou que o atraso se devia à necessidade de pegar os dados               

mais consolidados, nos seguintes termos: 

É para pegar dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Por               
exemplo, ontem, parece que dois terços dos mortos eram de dias anteriores, o             
mais variado possível. Tem que divulgar os do dia. O resto consolida para             
trás. 

12. Ainda, ao ser questionado sobre de quem partiu a determinação para que o boletim              

saísse às 22h, Jair Bolsonaro criticou o jornalismo da Globo: 

Olha, não interessa de quem partiu. Acho que é justo sair às dez da noite. Sai                
o dado completamente consolidado. Muito pelo contrário, ninguém tem que          
correr para atender a Globo. (...) 
O horário é adequado. Se ficar pronto às nove, tudo bem. Mas não vai correr               
às seis da tarde para atender a Globo, a TV Funerária. 

13. Contudo, o Presidente não explicou o motivo pelo qual, por mais de 70 dias, foi               

possível consolidar os dados mais cedo. E nem a razão de os números que são divulgados às                 

22h constarem de uma planilha que atualiza dados até as 19h. 

14. Sobre a declaração, a Globo divulgou a seguinte nota: 

O público saberá julgar se o governo agia certo antes ou se age certo agora.               
Saberá se age por motivação técnica, como alega, ou se age movido por             
propósitos que não pode confessar mais claramente. Os espectadores da          
Globo podem ter certeza de uma coisa: serão informados sobre os números            
tão logo sejam anunciados porque o jornalismo da Globo corre sempre para            
atender o seu público. 

15. Em Nota , a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) critica:  8

7 Disponível em 
<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/05/bolsonaro-defende-atraso-em-boletins-de
-covid-para-nao-atender-a-globo.htm> 
8 Disponível em <http://www.abi.org.br/abi-denuncia-omissao-de-dados-sobre-covid-19/> 
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Enquanto o número de mortos e contaminados pelo Covid-19 atinge níveis           
recordes no país, ceifando a vida de milhares de brasileiros, o governo de             
Jair bolsonaro opta por dificultar o acesso a informações sobre o avanço da             
doença.  
Além de suspender coletivas diárias para atualização dos casos, o Ministério           
da Saúde adotou um novo artifício para tentar obstruir a realidade dos fatos:             
passou a disponibilizar estatísticas oficiais sobre o novo coronavírus depois          
das 22 horas, na tentativa de calar a imprensa por meio do adiantado da hora. 

16. Ao Jornal Nacional, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse            

que, se os atrasos persistirem, o Legislativo pretende criar um sistema próprio com as              

secretarias locais de saúde para garantir a publicidade dos números: 

A Câmara dos Deputados com certeza vai trabalhar com os estados e a             
sociedade civil. Nós temos que organizar de algum jeito as informações para            
a sociedade. O ideal é que o governo restabeleça isso o mais rápido possível.              
Espero que nos próximos dias o Ministério da Saúde compreenda que           
informar é fundamental para a sociedade brasileiro. Principalmente num         
mundo tecnológico, a gente omitir informação parece que é um erro muito            
grande. 

17. Na noite do dia 05 de junho, pelas redes sociais, Bruno Dantas, Ministro do TCU               

(Tribunal de Contas da União), sugeriu que o tribunal e também os órgãos estaduais correlatos               

passassem a consolidar as informações por causa das “novas dificuldades para divulgar dados             

nacionais de infectados, curados e óbitos da Covid-19”. Ainda, afirmou que cogita propor ao              

TCU e aos tribunais de contas estaduais que requisitem e consolidem dados estaduais para              

divulgação diária até 18h. 

18. Portanto, pelos fatos expostos, percebe-se que houve uma injustificável mudança na           

prática adotada pelo Ministério da Saúde no que tange à divulgação dos dados referentes à               

pandemia decorrente do novo coronavírus, não havendo razão alguma para que a divulgação             

dos números seja tardia, principalmente num momento em há um aumento expressivo de             

óbitos por dia.  

19. A retenção dessas importantíssimas informações inviabiliza o acompanhamento do         

avanço da Covid-19 no Brasil, além de trazer atrasar a correta implementação de política              

pública sanitária de controle e prevenção da doença. 
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20. Na linha do Presidente da República de minimização da gravidade da pandemia, o             

futuro Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde,            

Carlos Wizard, disse que haverá uma revisão dos dados estaduais e municipais, porque os              

atuais são fantasiosos e manipulados. Não indica nada que possa amparar sua afirmação,             

acusando, ainda, os governos estaduais e municipais de inflarem os dados para receber mais              

recursos federais . 9

21. Hoje, em uma série de tweets, após os amplos questionamentos das autoridades dos             

demais Poderes, Imprensa e Sociedade, o Presidente divulgou nota via Ministério da Saúde: 

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes            
relacionados ao Covid-19. 
Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com            
capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados          
mais precisos sobre cada região.  10

2- A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do             
país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a           
população. A curva de casos mostram as situações como as cenários mais            
críticos, as reversões de quadros e a necessidade para preparação.  11

3- Ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está               
com a doença, não retratam o momento do país. Outras ações estão em curso              
para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnóstica.  12

4- As rotinas e fluxos estão sendo adequados para garantir a melhor extração             
dos dados diários, o que implica em aguardar os relatórios estaduais e            
checagem de dados.  13

5- Para evitar subnotificação e inconsistências, o @minsaude optou pela          
divulgação às 22h, o que permite passar por esse processo completo. A            
divulgação entre 17h e 19h, ainda havia risco subnotificação. Os fluxos estão            
sendo padronizados e adequados para a melhor precisão.  14

- Nota via @minsaude  15

9 Disponível em <    
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/governo-vai-recontar-numero-de-mortos-por-covid-19-
diz-secretario-da-saude.shtml >. Acesso em 6/6/20. 
10 Disponível em < https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269241298801831937 >. Acesso em 6/6/20. 
11 Disponível em < https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269241432847585281 >. Acesso em 6/6/20. 
12 Disponível em < https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269241529387888640 >. Acesso em 6/6/20. 
13 Disponível em < https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269241707062845441 >. Acesso em 6/6/20. 
14 Disponível em < https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269241858070323201 >. Acesso em 6/6/20. 
15 Disponível em < https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269252563335028737 >. Acesso em 6/6/20. 
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22. A nota não convence. O Presidente foi muito claro no dia anterior ao falar das               

suas reais intenções com a não divulgação de parte dos dados e com o atraso na atualização                 

diária. 

23. É a síntese dos fatos. 

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

24. As arguentes são partidos políticos com representação no Congresso Nacional. A           

composição das bancadas é pública e notória, dispensando a prova. Desse modo, na forma do               

artigo 2º, I, da Lei 9.882/99, c/c artigo 103, VIII, da Constituição, é parte legítima para propor                 

a presente ação. 

25. Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o partido político com representação            

no Congresso Nacional possui legitimidade universal para o ajuizamento de ações do controle             

concentrado de constitucionalidade, não havendo necessidade de se avaliar a pertinência           

temática: 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -           
PARTIDO POLÍTICO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INEXIGIBILIDADE       
- LEGITIMIDADE ATIVA AMPLA DAS AGREMIAÇÕES      
PARTIDÁRIAS NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE       
CONSTITUCIONALIDADE - A POSIÇÃO INSTITUCIONAL DOS      
PARTIDOS POLÍTICOS NO SISTEMA NORMATIVO DA      
CONSTITUIÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS PARTIDOS      
POLÍTICOS NAS AÇÕES DIRETAS -SERVIDOR PÚBLICO E       
EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA - INOCORRÊNCIA DE     
TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - LEI ESTADUAL QUE      
CONTEM MATÉRIA ESTRANHA AQUELA ENUNCIADA EM SUA       
EMENTA - SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E         
DA MORALIDADE - INOCORRÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR       
INDEFERIDA. PARTIDO POLÍTICO E PERTINÊNCIA TEMÁTICA NAS       
AÇÕES DIRETAS: Os Partidos Políticos com representação no Congresso         
Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição         
constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol        
daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em        
consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato        
normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo        
material. A posição institucional dos Partidos Políticos no sistema         
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consagrado pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de,         
mediante instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o         
STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da Carta          
Política quanto pela defesa da integridade jurídica do ordenamento         
consubstanciado na Lei Fundamental da República. A essencialidade dos         
partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem             
em consideração que representam eles um instrumento decisivo na         
concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva do         
contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização, um dos           
meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata           
medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem,               
nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de          
regência política do Estado. O reconhecimento da legitimidade ativa das          
agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato,         
sem as restrições decorrentes do vínculo de pertinência temática, constitui          
natural derivação da própria natureza e dos fins institucionais que justificam a            
existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Políticos. A         
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vínculo de pertinência          
temática a condição objetiva de requisito qualificador da própria legitimidade          
ativa ad causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada            
por confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por           
Mesas das Assembleias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do          
Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do          
Distrito Federal. Precedentes. [...] 
(ADI 1096 MC, Relator(a):Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,         
julgado em 16/03/1995, DJ 22-09-1995 PP-30589 EMENTA VOL-01801-01        
PP-00085) 

III. DO CABIMENTO DA ADPF 

26. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no art. 102, § 1º,             

da Constituição Federal , e regulamentada pela Lei 9.882/99, tem por objeto evitar ou reparar              16

lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público ou quando for relevante o               

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou            

municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1º, caput, e § 1º, I). 

27. Não há dúvida de que o ato questionado se qualifica como “ato do Poder Público”.               

Afinal, trata-se de atos do Poder Executivo Federal - Presidência da República e Ministério da               

16 § 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada               
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
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Saúde - que impedem o acesso da população a informações cruciais sobre a pandemia da               

covid-19. 

28. Embora a Constituição e a Lei 9.882/99 não definam o que se entende por preceito               

fundamental, o Supremo Tribunal Federal já assentou a “qualidade de preceitos fundamentais            

da ordem constitucional dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, dentre outros), dos             

princípios protegidos por cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da CF) e dos ‘princípios sensíveis’ (art.                

34, VII)” (ADPF 388, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2016). 

29. No caso concreto, há evidente violação à vida (art. 5º) e à saúde (arts. 6º e 196),                 

preceitos fundamentais da nossa Constituição. Da mesma forma, há violação ao dever de             

transparência da administração pública (arts. 5º, XIV e XXXIII, e 37). 

30. Em relação ao requisito da subsidiariedade, defende-se a tese de que a análise deste              

requisito decorre de enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva, nos             

termos da doutrina especializada: 

Em outros termos, o princípio da subsidiariedade - inexistência de outro meio            
eficaz de sanar a lesão -, contido no §1º do art. 4º da Lei n. 9.882, de 1999, há                   
de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global. Nesse          
sentido, se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que           
resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece            
ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma           
ampla, geral e imediata. Assim, a Lei 9.882 exige como condição de            
possibilidade da ADPF, o esgotamento de todos os meios para o saneamento            
do ato lesivo (§1º do art. 4º). Conforme posição firmada pelo STF na ADPF n.               
33, os meios a serem esgotados para que se admita a ADPF são aqueles do               
controle concentrado. A existência de processos ordinários e recursos         
extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de           
descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente         
objetiva dessa ação . 

17

31. Da mesma forma, diversos precedentes do STF, como: 

6. Cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para          
solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal,          

17 CANOTILHO, J. J. GOMES; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet e STRECK, Lenio               
Luiz. Coordenação Científica. Comentários à Constituição do Brasil. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação,              
2018, p. 1499. 
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estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma        
pré-constitucional). [...] 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei            
nº 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido            
no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a            
controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A           
existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir,          
a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental,           
em virtude da feição marcadamente objetiva desta ação . 

18

32. Dessa forma, permite-se ao STF a decisão célere sobre questões eminentemente           

constitucionais, impedindo a extensão dos danos aos preceitos fundamentais, isso, sobretudo,           

em ações que têm por objetivo resguardar os direitos e garantias constitucionais mais             

basilares. E nada mais basilar que o direito à vida e à saúde. 

IV. DO MÉRITO  

IV.1 – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS MAIS BÁSICOS DE TODA A           

POPULAÇÃO BRASILEIRA: VIDA E SAÚDE 

33. É dentro desse panorama de violação direta ao texto constitucional que se insere os              

atos ora impugnados. Por questões inexplicáveis sob o ponto de vista técnico, o Sr. Presidente               

da República e o Ministro Interino da Saúde querem privar toda a população de ter               

conhecimento da pandemia da covid-19. E isso justamente no momento em que se registram              

seguidos recordes diários de confirmação de óbitos.  

34. A imposição de vontade do Presidente da República sobre decisões que deveriam ser             

técnicas já são públicas e notórias, tendo levado à situação que o Ministério da Saúde vive                

hoje: após duas exonerações de Ministros da área que não se dobraram de forma integral às                

vontades do Presidente, o cargo é ocupado por um interino, militar, que mais parece um mero                

executor das ordens de Jair Bolsonaro. Se todos seguirem à risca a posição do Presidente,               

verão seus mais basilares direitos à vida e à saúde letalmente violados.  

18 ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005, DJ 27-10-2006              
PP-00031 EMENT VOL-02253-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-03 PP-00873. 
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35. E nada sobra do núcleo fundamental - ou do mínimo existencial - desses direitos no               

caso concreto, o que legitima a atuação jurisdicional para dar força cogente à determinação de               

que o Poder Executivo Federal simplesmente divulgue os dados da pandemia. 

36. A Constituição Federal, logo em seu primeiro artigo, estabelece a dignidade da pessoa             

humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Para dar densidade a esse postulado              

de quase todos os Estados modernos - que colocam o humano como centro do ordenamento               

jurídico -, a Constituição também descreve, no seu extenso rol de direitos fundamentais, o              

direito à saúde e à vida. Aquele geralmente é associado a uma contraprestação positiva que               

visa, em última medida, atender a este. 

37. Nessa esteira, é de que questionar, de plano: o que sobra do núcleo fundamental do               

direito social à saúde se o próprio mandatário primeiro do governo federal parece brincar com               

a saúde da população brasileira, ao esconder dados da pandemia? Com a devida vênia,              

Excelência, parece que nada. Ou seja, o Estado está afastando por completo o direito à saúde                

da população do Brasil por questões de convicção meramente pessoal e, diga-se, irracional. 

38. Estas arguentes não serão coniventes com essas atuações disfuncionais         

administrativas! Será que o Presidente acha que os brasileiros mais vulneráveis são            

meios-cidadãos para não serem dignos do respeito à vida e da promoção à sua saúde? Não se                 

pode tolerar que os brasileiros sejam novamente expostos a riscos desmedidos, notadamente            

quando se trata de tema tão caro à população. 

39. Noutro giro, sabe-se que a Constituição Federal dispensou tratamento privilegiado ao           

direito à saúde. Além de se tratar de verdadeiro direito fundamental social, também se trata de                

um dever comum atribuído à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23, II; e art. 30, VII),                  

inclusive, quanto àqueles, como competência legislativa concorrente (art. 24, XII). 

40. Por sua vez, o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado,                  

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e               

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,                

proteção e recuperação. Com a devida vênia, as políticas atualmente empregadas pelo            
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governo federal parecem ir na contramão do mandamento constitucional, pois redundam, em            

verdade, no agravamento dos riscos de doença pelo coronavírus. 

41. Partindo disso, a melhor solução para o problema realmente parece ser que se impeça              

o Presidente da República de cometer mais este verdadeiro crime contra o Povo Brasileiro! 

42. Nesse sentido, é clara a violação ao mais basilar direito difuso de todos: o de               

simplesmente sobreviver, com proteção à vida e promoção de saúde. Todos os brasileiros têm,              

sim, o direito de ver sua saúde e sua vida protegidas pelo Poder Público! Partindo disso, é fato                  

que esses atos inconstitucionais devem ser superados por este nobre Juízo, para que a              

população pare de sofrer com a desinformação. Afinal, quando a ausência ou incorreção da              

informação é ofertada por parte da autoridade máxima do Brasil e ceifa a vida de um único                 

cidadão, não há mais motivos para acreditar no Estado. 

IV.2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E O DESVIO DE          

FINALIDADE 

43. A Constituição de 1988 traz em seu texto diversas disposições acerca do direito de              

acesso à informação, expondo de forma cristalina tal direito fundamental, que é um             

verdadeiro primado do princípio republicano - que funda o nosso ordenamento jurídico - e do               

próprio ideal de participação democrática da gestão da coisa pública. Veja-se os trechos da              

Constituição que versam diretamente sobre o tema: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer            
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes        
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à             
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o             
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] 
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; [...] 
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: [...] 
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§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na            
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: [...] 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a           
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º,           
X e XXXIII; [...] 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal         
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os         
seguintes princípios: [...] 
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão           
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,          
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias           
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a              
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não          
prejudique o interesse público à informação; [...] 
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento           
no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes             
medidas: [...] 
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao         
sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade          
de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; [...] 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de         
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em        
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória          
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se          
incluem: [...] 
§ 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. [...] 
Art. 216-A. […] 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política          
nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano          
Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: [...] 
IX - transparência e compartilhamento das informações; [...] 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a            
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão         
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir         
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer         
veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V,            
X, XIII e XIV. 

44. Em sentido mais direto, aplicam-se no presente caso as disposições do art. 5º, XIV e               

XXXIII; 37, caput. Esse Eg. Tribunal, atento aos mandamentos constitucionais, já teve            

diversas oportunidades para se manifestar a respeito da publicidade e da disponibilização de             

informações na seara da Administração Pública, sempre se manifestando pela maior           
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ampliação possível do direito a informações pelo cidadão e dever de informar do Poder              

Público. 

45. Na esfera do Estado, a informação é, verdadeiramente, um dever da Administração            

Pública e um direito consagrado do cidadão. De fato, no Estado Democrático de Direito, toda               

e qualquer atividade da Administração deve se submeter ao processo amplo de justificação e              

fundamentação perante a sociedade. 

46. Trata-se de necessidade que deriva da própria noção de República, Democracia e            

Governo Representativo, pois os representantes do Povo devem ser responsabilizados pelas           

suas escolhas, não sendo este imperativo possível sem o amplo acesso às informações             

públicas.  

47. O controle social - um primado basilar do moderno conceito de accountability da coisa              

pública -, portanto, é imprescindível para a fiscalização dos objetivos fundamentais da            

República, sem os quais impera a mera vontade do governante de plantão: I - construir uma                

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a               

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o               

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de                

discriminação. 

48. Nesse sentido, há que se questionar: como avaliar o trabalho dos governantes durante             

a grave crise imposta pela covid-19, se o Povo não dispõe de dados para saber se as decisões                  

tomadas foram boas ou ruins? 

49. Assim, é imperativo que o Poder Executivo Federal não esconda a sua ineficiência e              

descaso diante da covid-19 com a imposição de uma verdadeira censura nos dados da doença               

e com a “reavaliação” dos dados estaduais. O Poder Judiciário não pode chancelar essa              

política pública suicida que o Presidente Jair Bolsonaro tenta impor à Sociedade Brasileira! 

50. E esta parece ser a real razão por trás deste verdadeiro sigilo dos dados da pandemia                

da covid-19! Como bem se manifestou o Presidente da República, a divulgação mais tarde dos               
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dados é para que ocorram em um momento em que não há tanta atenção da Sociedade. Assim,                 

os números podem subir, que haverá menos controle social. 

51. No mesmo sentido, a já indicada “revisão” dos dados estaduais e da metodologia de              

contagem, indicam que o que o Poder Executivo Federal quer é forçar a redução dos dados                

para que possam se encaixar na sua ideia de minimizar a pandemia como uma simples               

gripezinha. 

52. A gota d‘água é a acusação aos estados, do recém nomeado Secretário Ciência,             

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, de inflarem os dados para             

receberem mais recursos federais. A má-fé com fins estritamente político-eleitorais é           

evidente. Para Jair Bolsonaro e aqueles que o seguem cegamente, os dados técnicos, caso não               

sejam compatíveis com o que querem, estão errados ou foram manipulados. 

53. Assim, o Poder Executivo Federal, violando até mesmo a presunção de veracidade,            

legalidade e legitimidade dos atos administrativos estaduais e municipais, deixa de informar a             

população, apenas por achar tais dados elevados. 

54. Não é possível, nem mesmo ao Presidente da República, agir como bem quer. Sua              

atuação administrativa deve se pautar nas regras e princípios constitucionais e legais, devendo             

ser transparente e pautada em razões técnicas, sendo incabível que atue de forma diversa. 

55. Especificamente quanto ao desvio de poder, Celso Antônio Bandeira de Mello salienta            

que tanto podem ser examinados judicialmente os motivos da prática do ato impugnado, como              

sua finalidade, a fim de controlar a atuação administrativa. Utilizando-se de julgado proferido             

por Seabra Fagundes, o autor conceitua “desvio de poder” como “o manejo de uma              

competência em descompasso com a finalidade em vista da qual foi instituída” . 19

56. A propósito, parece especialmente ilustrativa a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz             

Manero, na obra “Ilícitos Atípicos”. Dizem os autores, a propósito dessa categoria: “Os             

ilícitos atípicos são ações que, prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez                

19 Curso de Direito Administrativo - 32a edição. São Paulo, Editora Malheiros, 2015, p. 1007. 
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consideradas todas as circunstâncias, devem considerar-se proibidas”. (ATIENZA, Manuel;         

MANERO, Juan Rui. Ilícitos Atípicos. 2ª ed. Madrid: Editoral Trotta, 2006, p. 12). 

57. E por que devem ser consideradas proibidas? Porque, a despeito de sua aparência de              

legalidade, porque, a despeito de estarem, à primeira vista, em conformidade com uma regra,              

destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhe é subjacente.                

Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e            

de apartar, com clareza, discricionariedade de arbitrariedade. 

58. O mesmo raciocínio abarca os três institutos bem conhecidos da nossa doutrina: abuso             

de direito, fraude à lei e desvio de finalidade/poder. Todos são ilícitos atípicos e têm em                

comum os seguintes elementos: 1) a existência de ação que, prima facie, estaria em              

conformidade com uma regra jurídica; 2) a produção de um resultado danoso como             

consequência, intencional ou não, da ação; 3) o caráter injustificado do resultado danoso, à luz               

dos princípios jurídicos aplicáveis ao caso e 4) o estabelecimento de uma segunda regra que               

limita o alcance da primeira para qualificar como proibidos os comportamentos que antes se              

apresentavam travestidos de legalidade. 

59. Especificamente nos casos de desvio de finalidade, o que se tem é a adoção de uma                

conduta que aparenta estar em conformidade com uma certa regra que confere poder à              

autoridade (regra de competência), mas que, ao fim, conduz a resultados absolutamente            

incompatíveis com o escopo constitucional desse mandamento e, por isso, é tida como ilícita. 

60. Nos termos da própria jurisprudência do Eg. STF, o desvio de finalidade tem como              

referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente            

público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional,            

mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo                

interesse público. 

61. Nas brilhantes palavras de Hely Lopes Meirelles:  

O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou,               
por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador           
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público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios           
imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais           
desvios ocorrem, p. ex., quando a autoridade pública decreta uma          
desapropriação alegando utilidade pública mas visando, na realidade, a         
satisfazer interesse pessoal próprio ou favorecer algum particular com a          
subsequente transferência do bem expropriado; ou quando outorga uma         
permissão sem interesse coletivo; quando classifica um concorrente por         
favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela licitação; ou, ainda, quando           
adquire tipo de veículo com características incompatíveis com a natureza do           
serviço a que se destinava. 

62. Por sua vez, Odete Medauar conceitua desvio de finalidade, chamando-o também de            

defeito de fim e desvio de poder, da seguinte forma: “O defeito de fim, denominado desvio de                 

poder ou desvio de finalidade, verifica-se quando o agente pratica ato visando a fim diverso               

daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”. 

63. Dessa forma, vê-se que a legalidade do ato administrativo não é composta            

exclusivamente de fatores externos ao ato relacionados com a competência, a forma ou o              

objeto. A legalidade se interioriza nos motivos e, sobretudo, nos fins prescritos à autoridade              

administrativa. O requisito da finalidade é a disciplina principal do ato em relação ao interesse               

público. A Administração não pode agir, imprecisamente, segundo a veleidade ou o capricho             

do agente público. A Administração deve sempre visar a um objetivo prefixado na sua              

competência própria. 

64. A finalidade vincula permanentemente a conduta administrativa e se a lei permite            

discricionariedade no tocante à escolha dos motivos ou à determinação do objeto, o mesmo              

não ocorre em relação ao fim, pois a atribuição de um órgão administrativo pressupõe uma               

destinação explícita ou implícita na regra de competência. 

65. A imposição legal de um fim previamente consagrado representa um limite ao poder             

discricionário, à capacidade de opção do administrador. A inobservância da finalidade           

pressuposta do ato vicia-o irremediavelmente, eliminando qualquer efeito jurídico, exceto,          

subsidiariamente, o de responsabilizar o Estado e o Servidor. Desta forma, não é possível              

ilidir o fim legal do ato substituindo-o por outro fim público ou privado. Não é a qualidade do                  

fim, mas a sua natureza legal que legitima a prática administrativa. 
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66. Ora, se a finalidade constitucional do Estado é garantir mecanismos para a promoção             

da saúde de todos os seus cidadãos, como pode esse mesmo Poder Público, aparentemente,              

jogar no time oposto? Se o Sr. Presidente quer interferir diretamente nos dados científicos e               

médicos da pandemia - revisitando estatísticas já consolidadas -, certamente não é para dar              

maior transparência ao triste caos que nos assola, mas para fazer algo típico de governos               

autocráticos: esconder a verdade, por mais dolorosa que seja, de toda a população. 

67. Em uma leitura mais restritiva, admite-se a conjugação da finalidade legal da            

competência com outro qualquer fim, de ordem pública ou privada. Isso não invalida o ato.               

Assim, além de atender à finalidade legal, a autoridade administrativa pode atender com o              

mesmo ato a quaisquer outros fins públicos ou privados. Não basta, portanto, provar a              

existência de uma finalidade alheia à previsão da lei: é necessário expor, meridianamente, a              

ausência do interesse público específico em virtude do qual foi conferida à autoridade             

administrativa a finalidade discricionária. 

68. Nota-se, portanto, que a prova da existência de uma finalidade alheia à previsão da lei,               

por si, não é fundamento para invalidar-se o ato administrativo por desvio de finalidade, mas,               

pelo contrário, exige-se a demonstração de ausência total do interesse público específico em             

virtude do qual foi conferida à autoridade administrativa a competência discricionária. 

69. Aplicando essas noções ao caso em tela, tem-se que o Presidente da República             

praticou e praticará conduta que, a priori, estaria em conformidade com a atribuição que lhe               

conferem a lei e a Constituição - balizar divulgação dos dados sobre a covid-19. Mas, ao                

fazê-lo, produziu resultado concreto de todo incompatível com a ordem constitucional em            

vigor: tenta esconder a verdade de todos, minando o princípio da transparência pública,             

umbilicalmente ligado a qualquer ideia minimamente republicana e democrática que se pode            

conceber em sociedades modernas. 

70. Não importam os motivos subjetivos de quem pratica o ato ilícito. O vício, o ilícito,               

tem natureza objetiva. A bem dizer, a comprovação dos motivos subjetivos que impeliram a              

mandatária à prática, no caso em tela, configura elemento a mais a indicar a presença do vício                 

em questão, isto é, do desvio de finalidade. O que se tem, em verdade, é que os dados                  
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objetivos coletados em entrevistas do próprio Presidente revelam claramente o intuito do            

Presidente de fraudar a Constituição, infelizmente. 

IV.3 – DA SUBNOTIFICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE DADOS 

71. A subnotificação no número de óbito por Covid-19 se revela como um problema             

global. Entretanto, no caso brasileiro, tal problema alcança maiores proporções, haja vista            

duas causas impulsionantes: a quantidade insuficiente de testes que vêm sendo realizados e a              

demora entre a realização do teste e divulgação dos resultados. Estudo divulgado pelo             

Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19 aponta que o Brasil            

tem uma das menores taxas de teste do mundo, cerca de 63 para cada 100.000 habitantes . 20

72. Os dados sobre os números da pandemia de coronavírus no Brasil divulgados            

recentemente pelo Ministério da Saúde, agora com seu horário de divulgação alterado para             

que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, “acab(e) com a matéria no ‘Jornal Nacional’, nos              

permite uma análise preliminar da magnitude da subnotificação nas diversas regiões do Brasil.             

Uma maneira direta que permite aferir o excesso de mortalidade geral, ou da mortalidade por               

idade, é a partir da comparação com base no número de óbitos de anos anteriores. Método                

similar foi adotado por diversos estudos para a análise dos dados de diversos países no que                

tange à subnotificação - a partir deles é possível ter uma ideia de como a mortalidade                

aumentou em determinado ponto do tempo e quais idades foram as mais afetadas.  

73. A revista The Economist apontou em reportagem sobre a subnotificação de que, de             21

forma geral, os números oficiais diários excluem quem não faleceu no hospital ou que não               

não foi testado especificamente para o Covid-19; ademais, em muitas vezes a causa da morte               

leva vários dias para ser estabelecida e relatada, o que cria um atraso nos dados. E mesmo os                  

registros mais completos da Covid-19 não contam as pessoas que foram mortas por condições              

20 Disponível em: <https://demografiaufrn.net/onas-covid19>. Consulta em 6 de junho de 2020. 
21 Disponível em: 
<https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries>. 
Consulta em 6 de junho de 2020. 
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que normalmente poderiam ter sido tratadas, caso os hospitais não estivessem           

sobrecarregados pela onda de pacientes que precisavam de tratamento intensivo. 

74. O excesso de mortalidade é geralmente entendido como o número de mortes (por             

qualquer causa de morte) durante determinado período, subtraindo ou dividindo pelo número            

de mortes que teríamos observado na ausência da pandemia de Covid-19. A questão central,              

portanto, é medir o número de mortes que teríamos visto na ausência de Covid-19. Para               

alcançar tal número, no âmbito de uma localidade específica, deve-se calcular o número             

médio de mortes na referida localidade por um determinado período de tempo, nos anos              

anteriores, ou seja, quando a Covid-19 não havia emergido como causa de morte, e              

subtrairmos do número médio de óbitos nos meses recentes, depois do surgimento da             

pandemia. 

75. É importante ressaltar que nem todo o excesso de mortalidade seria devido à Covid-19              

- entretanto, ao ser apontado o excesso de mortes recentes, em comparação com anos              

anteriores, estima-se com uma boa margem de aproximação a tendência sobre a letalidade da              

doença. O efeito da epidemia se revela em em três tipos de mortalidade: i) a mortalidade                

direta: mortes mensuradas atualmente e registradas como Covid-19; ii) a mortalidade           

direta-indireta: mortes precoces de Covid-19 que foram confundidas com outras doenças           

respiratórias e mortes posteriores de Covid-19 que, de alguma forma, não são registradas             

como tal; e iii) a mortalidade indireta: mortes por qualquer outro problema de saúde que só                

ocorreram devido à sobrecarga que a Covid-19 causou no sistema de saúde. 

76. Há que se sublinhar que, no primeiro momento de isolamento social, em que pese a               

baixa adesão média verificada no Brasil (em torno de 50%), espera-se que as taxas de morte                

por causas externas, como por exemplo acidentes automobilísticos e mortes violentas,           

diminuam devido à redução de circulação de pessoas.  

77. Há estudos realizados utilizando-se dos dados dos registros administrativos de óbitos,           

por meio de atestados. Esses dados são fornecidos pelos Escritórios de Registro Civil             

Brasileiro no ‘Portal da Transparência – Registro Civil‘. Esses dados são desagregados por             

sexo, faixas etárias, estados e cidades com pelo menos 100 óbitos registrados. A título de               
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ilustração, a tabela 1 formatada a partir da análise realizada pelo professor, epidemiologista e              

pesquisador Otavio Ranzani, evidencia o excesso de mortalidade por sexo e idade, por causas              

naturais e Covid-19. em algumas localidades do país, com dados obtidos no ‘Portal da              

Transparência – Registro Civil’, de 5 de junho de 2020. 

 

Tabela 1 - Mortes em excesso no Brasil (2020-2019) por sexo e idade, por causas naturais (cores) e                  

Covid-19 (sombreado), dados preliminares. 

 

 

 

78. Estudo realizado relativamente ao mês de abril, que já contava com aumento de casos              

e óbitos notificados de Covid-19, observou aumentos na variação percentual dos óbitos em             
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todas cidades, especialmente em Recife, São Luís e, principalmente, Manaus, com aumento            

de óbitos de 47%, 54,5% e 151,7%, respectivamente . 22

79. De forma geral, os resultados apresentados evidenciam um excesso de mortes em            

cidades que, atualmente, estão sendo mais afetadas pelo Covid-19, em especial aquelas que             

apresentam um cenário de iminência ou de já total colapso no sistema de saúde pública, como                

são os casos de Manaus, São Luís e Recife. Esse excesso de mortes indica dois cenários                

alarmantes: em primeiro lugar, revela um grau elevado de subnotificações, na medida em que              

há um considerável excesso de mortes efetivamente pela Covid-19, mas não são registradas             

como tal. Em segundo lugar, indica um aumento na letalidade por outros tipos de doenças,               

impulsionada pela impossibilidade de tratamento ou intervenção devido ao colapso do sistema            

de saúde local, com a lotação do número de leitos de UTIs em hospitais e do elevação dos                  

atendimentos de emergência. 

80. Fato é, que, conforme reportagem do Jornal Folha de São Paulo de 6/6/2020 , a              23

situação tende a se deteriorar, haja vista que o Brasil atenua o isolamento social antes mesmo                

de conseguir diminuir o número de mortes diárias pela Covid-19. Dentre os dez países com               

mais óbitos no mundo, somente brasileiros e mexicanos estão nessa situação. Nas outras oito              

nações da lista, as atividades também estão sendo retomadas, mas apenas após a redução do               

ritmo de letalidade da doença. Terceiro país com mais mortos e caminhando para o segundo               

lugar a passos largos, o Brasil vem batendo recordes diários na contagem. Já somos o local                

com o maior número de óbitos por 24h no mundo - 1.473 no dia 4/6/2020 (quinta-feira),                

equivalente a 28% de todos os registros do dia no planeta. Mesmo assim, governadores e               

prefeitos estão decidindo abrandar a quarentena, medidas que certamente ganham aberto           

apoio do Chefe do Executivo. 

81. A situação é obviamente muito preocupante. No que se refere ao aumento de mortes,              

regiões com maior precariedade socioeconômica, com maior contingente de população pobre           

e, portanto, em estágio de vulnerabilidade acima da média nacional, torna ainda mais urgente              

22 Disponível em: <https://demografiaufrn.net/2020/05/11/covid-excesso-de-mortalidade/>. Consulta em 6 de 
junho de 2020. 
23 Disponivel em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/06/06/index.shtml>. Consulta em 6 de 
junho de 2020. 
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a adoção de ações integradas entre os entes federados (União, Estados e Municípios). O              

Presidente da República, entretanto, caminha no sentido contrário: critica Estados e           

Municípios quanto às medidas adotadas para contenção da pandemia (juridicamente cobertas           

por decisão recente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal); ignora as medidas de            

isolamento impostas a TODOS OS CIDADÃOS e em particularmente aos habitantes do            

Distrito Federal, conforme Decreto do Governo do DF 40.648, de 23 de abril de 2020, que                

prevê a imposição de multa e a incidência do crime de infração de medida sanitária preventiva                

de que trata o art. 268 do Código Penal, no caso de descumprimento da obrigatoriedade da                

utilização de proteção facial; veta o repasse de R$ 8,6 bilhões de fundo administrado pelo               

Banco Central que, pelo projeto aprovado no Congresso Nacional, seriam repassados aos            

estados e municípios e seriam usados no combate à pandemia de coronavírus; e mais              

recentemente tenta esconder a realidade sobre a tragédia que se abate sobre o país, ao dar                

ordens para atrasar a divulgação de boletins epidemiológicos sobre a disseminação do            

Covid-19, conforme acima exposto.  

82. Nesse sentido, cristalina é a intenção do Presidente da República, que atinge            

frontalmente os princípios da administração pública contidos no art. 37 de nossa Carta Magna,              

sejam os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e da             

eficiência: evitar que os dados sejam divulgados no horário dos telejornais noturnos, período             

em que as emissoras de TV têm maior audiência e que alcançam, portanto, a maior parte da                 

população brasileira. 

83. Percebe-se, portanto, uma clara e gradativa mudança na práxis adotada pelo Ministério            

da Saúde no que se refere à divulgação dos boletins relativos ao Covid-19. Previamente ao               

atingimento dos números recordes diários de mortos pelo Covid-19, ainda na gestão do então              

ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os boletins eram divulgados diariamente, às 17h.             

Já na gestão Nelson Teich, as coletivas diárias foram suspensas, e os dados começaram a ser                

divulgados às 19h. Agora, sob o comando do general Eduardo Pazuello, o ministério da Saúde               

traça outra estratégia, obedecendo a ordens presidenciais obscurantistas e negacionistas. Além           

do atraso na divulgação dos dados, há a redução dos detalhes da divulgação. No dia 5/6/2020                

(sexta-feira), o boletim com a situação epidemiológica da Covid-19 somente apresentou dados            

de casos e mortes relacionados às 24 horas anteriores. A divulgação não trouxe os números               
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acumulados até então, conforme vinha fazendo; ainda, não deixou claro se os dados             

atualizados de óbitos levaram também em conta mortes que ocorreram dias antes mas que              

somente tiveram a confirmação de Covid-19 nas 24 horas anteriores. A pasta também deixou              

de divulgar o número de casos em investigação para a doença, que até o dia 4/6/2020                

(quinta-feira) era composto por 4.159 ao todo.  

84. Um dos impactos com a mudança promovida na divulgação dos boletins diários pelo             

Ministério da Saúde já ocorreu no dia 6/6/2020, quando a Universidade Johns Hopkins             

excluiu o Brasil do balanço global sobre coronavírus que mostrava o avanço da pandemia de               

Covid-19 no país. O levantamento da instituição americana é referência no acompanhamento            

da doença pelo mundo. Antes da alteração, o Brasil aparecia em segundo lugar no ranking               

internacional de casos e em terceiro no de óbitos. O país, no entanto, deixou de figurar em                 

ambas as listas . 24

85. Necessário é, diversamente do que busca o chefe do Poder Executivo, que os dados              

sobre o Covid-19 sejam fornecidos de forma transparente e ampla. É o que exige a sociedade                

brasileira. Aí inclui-se a divulgação de análise de subnotificação, para que tais dados sejam              

levados em consideração e atualizados constantemente. Segundo Domingos Alves, professor          

da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) em Ribeirão Preto e              

integrante da iniciativa Covid-19 Brasil, a subnotificação faz com que a população não tenha              

a dimensão adequada da gravidade da pandemia, o que afeta diretamente a adesão ao              

isolamento social. Isso gera uma espécie de ciclo vicioso: a subnotificação faz com que mais               

pessoas desrespeitem o distanciamento, o que gera ainda mais casos fora da estatística oficial. 

86. Outro ponto fundamental para o adequado combate ao Covid-19 tem relação com a             

metodologia de divulgação dos recuperados e dos óbitos. Ela necessariamente deve se pautar             

em critérios científicos e na realidade dos fatos. Entretanto, medida preocupante e contra a              

qual nos insurgimos está em pleno andamento: a alteração da mudança de metodologia             

do cômputo do número de infectados e mortos pelo Covid-19. O futuro Secretário de              

24 Disponivel em: 
<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/06/universidade-johns-hopkins-exclui-brasil-do-bal
anco-global-sobre-coronavirus-apos-governo-mudar-divulgacao-do-boletim-diario.ghtml?utm_source=push&ut
m_medium=app&utm_campaign=pushg1> Consulta em 6 de junho de 2020. 
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Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard Martins,            

declarou no dia 6/6/2020 que irá rever os critérios para contabilizar dados e mortes pelo               

coronavírus, pois haveria “uma suspeita”, segundo ele, sobre os dados atuais, de que eles              

seriam “fantasiosos ou manipulados”, inclusive para aumentar o orçamento direcionado às           

secretarias de saúde. Caso ele logre êxito na pretendida revisão - que certamente trará para               

baixo o número de mortos e infectados -, haverá certamente reflexos negativos tanto na              

formulação e continuidade de políticas públicas na área sanitária, na medida em estas se              

pautarão em dados inverídicos/subdimensionados, bem como na população em geral, que será            

levada a acreditar que a Covid-19 é uma “gripezinha”, e que o número de              

mortos/contaminados até então divulgados não refletiam a realidade. Criar-se-á a falsa           

impressão de que a pandemia é menos grave do que se alardeia. 

87. Diante das declarações do eventual Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos           

Estratégicos do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)             

divulgou nota em repúdio às declarações de Carlos Wizard, em que seu presidente, Alberto              

Betrame, declarou que: 

"ao afirmar que secretários de Saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes           
da Covid-19 em busca de mais 'orçamento', o secretário, além de revelar sua             
profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas            
indefesas desta terrível pandemia e suas famílias (...) a tentativa autoritária,           
insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela          
Covid-19, não prosperará (...) Nós e a sociedade brasileira não os           
esqueceremos (os mortos) e tampouco a tragédia que se abate sobre a nação.             
Ofende secretários, médicos e todos os profissionais da saúde que têm se            
dedicado incansavelmente a salvar vidas. Wizard menospreza a inteligência         
de todos os brasileiros, que num momento de tanto sofrimento e dor, veem             
seus entes queridos mortos tratados como 'mercadoria'. Sua declaração         
grosseira, falaciosa, desprovida de qualquer senso ético, de humanidade e de           
respeito, merece nosso profundo desprezo, repúdio e asco. Não somos          
mercadores da morte".  

88. Convém destacar decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)             

obtida pela Defensoria Pública do Rio e pelo Ministério Público Estadual, no final do mês de                

maio, em ação que pedia transparência na divulgação de ações e dados sobre a Covid-19               

(ACP nº 0099556-69.2020.8.19.0001 ). A ação se deveu à medida semelhante que, pasmem,            25

25 Disponível em: http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/covid_acp_transparencia.pdf. 
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busca agora adotar o Governo Federal. Na ocasião, após uma semana sem divulgar dados de               

óbitos causados pelo novo coronavírus no Painel Rio Covid-19 (o que coincide com o que se                

verifica no exato momento em que redigimos a presente peça - dias 5 e 6 de junho de 2020,                   

quando o portal do Ministério da Saúde com as informações consolidadas sobre o Covid-19,              

intitulado “covid-19.saude.gov.br” se encontra em “manutenção”, conforme foto abaixo),         

adotou-se novo método. A partir de então, foram consideradas na contagem apenas mortes             

cujos atestados de óbito contivessem confirmação de infecção pelo vírus. A mudança criou             

um gargalo nas estatísticas: enquanto os hospitais já registravam 2.978 vítimas fatais da             

doença na capital, o painel mostrava “apenas” 1.801 óbitos — uma diferença de 1.177 pessoas               

que já haviam morrido e deixaram de constar no painel.  

89. Conforme se verifica, tenta-se agora em nível federal replicar tentativa de           

manipulação de dados já tentada, de forma infrutífera, no Estado do Rio de Janeiro. O               

Governo Federal deve, na verdade, prestar à população, de forma transparente e atualizada os              

números de recuperados e mortos devido ao Covid-19. Ademais, também devem ser prestados             

aos órgãos de controle integrantes do sistema de saúde e de justiça, informações aptas à               

identificação e fiscalização das ações já realizadas, as pendentes de execução, ou ainda,             
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aquelas destinadas à correção de rumo do que inicialmente foi planejado pelo Ministério da              

Saúde. 

90. Diante da situação absolutamente preocupante que vivenciamos, cabe ao Ministério da           

Saúde se abster de qualquer medida que oculte ou dificulte o acesso aos dados relativos ao                

Covid-19, no sentido de que o referido órgão desenvolva e torne pública metodologia que              

estime o número de subnotificações diariamente, bem como que divulgue com a maior             

rapidez possível os dados pertinentes que permitam que a opinião pública colabore e monitore              

a evolução da pandemia, sempre pautados em modelagem estatística cientificamente          

confiável. 

91. Diante da absoluta necessidade de transparência dos dados, a Secretaria de           

Comunicação da Presidência da República (Secom) deve obrigatoriamente exercer seu munus           

público institucional, em um primeiro momento divulgando com exatidão o número de            

mortos, infectados e em recuperação e, em segundo, se abstendo de instituir propaganda que              

desinforme, de qualquer forma, a sociedade a respeito dos riscos da doença, inclusive sob              

pena de responsabilidade pessoal. 

92. Ademais, cabe ao Poder Executivo nacional divulgar dados que retratem, de fato, a             

realidade quanto ao número de mortos e recuperados, sem se utilizar de métodos de              

falseamento de dados nacionais e/ou subnacionais.  

93. Portanto, há que se compelir o Ministério da Saúde a dar publicidade, na forma da Lei                

de Acesso à Informação e em atenção ao Princípio Constitucional de Transparência na Gestão              

Pública e ao instituto do accountability, aos dados fidedignos quanto ao número de mortos,              

recuperados e investigados relativamente a pandemia do Covid-19, bem como a metodologia            

utilizada para seu levantamento - trata-se de preservar fonte de informação absolutamente            

imprescindível para o enfrentamento da pandemia e para a adoção de ulteriores medidas de              

flexibilização do isolamento. Trata-de uma afronta à população o fato de existir qualquer             

intenção de manipulação de dados, contrariamente à transparência e à contemporaneidade, os            

quais são destinados a eventuais correções de rumo do que inicialmente foi planejado,             

inclusive pelo próprio Ministério da Saúde. A plenitude de acesso é necessária para a detecção               
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de falhas na assistência à saúde da população, nas unidades da rede espalhadas pelo país,               

sejam estas da atenção primária, pré-hospitalar, hospitalar de emergência ou específicas e            

referenciadas para os casos de Covid-19. 

94. Destacamos que a própria Presidência da República estabeleceu que o direito à            

informação no contexto da pandemia de coronavírus deve dar prioridade aos pedidos            

relacionados à emergência em saúde pública na Medida Provisória n˚. 928 de 2020, in verbis:  

Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação,           
de que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas de             
enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 

95. Finalmente, permitimo-nos reproduzir, a seguir, as palavras do ex-Ministro da Saúde           

do governo do Presidente Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, sobre a divulgação de             

dados sobre o Covid-19, tanto na data de ontem (5/6/2020): “Diferentemente de uma guerra              

militar, em que o segredo é uma arma, contra um vírus não há segredo. Camuflar               

números é uma tragédia. Tira do indivíduo a capacidade de se defender. Informação é              

fundamental (...)”, como na data de hoje (6/6/2020): “Não informar significa o Estado ser              

mais nocivo que a doença”. 

V. DA MEDIDA LIMINAR 

96. Para além de todos os fundamentos já aqui delineados, também é sucintamente preciso             

demonstrar que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar ora             

postulada, nos termos do art. 5º, da Lei 9.882/99. 

97. Por um lado, o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas as              

razões acima expostas, as quais evidenciam que o Poder Executivo Federal tem adotado             

posição negacionista da gravidade da pandemia da covid-19, tentando esconder dados e            

dificultar o acesso a estes, violando diversos preceitos fundamentais da Constituição,           

sobretudo a proteção à vida (art. 5º) e à saúde (arts. 6º e 196), bem como aos princípios mais                   
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básicos que regem a atuação da Administração Pública (art. 37), em especial o dever de               

transparência e a supremacia do interesse público, em atuação com claro desvio de finalidade. 

98. O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se nos efeitos imediatos dos atos             

do Poder Executivo Federal, que acaba por atingir gravemente os principais direitos do Povo:              

vida e saúde. 

99. É preciso, então, agir com rapidez, para impedir esse dano direto e imediato ao Povo,               

bem como que se dê continuidade à tamanha afronta à Constituição e ao ordenamento jurídico               

brasileiro. E, no caso, não se trata de mera afronta a normas despiciendas: a denotação prática                

aqui é notória, pois, se nada for feito, certamente continuaremos nessa onda de, infelizmente,              

não trata a doença com a atenção e o cuidado que merece e possivelmente nos confirmaremos                

como o novo epicentro da doença no mundo.  

100. Nesse cenário de extrema urgência e perigo de gravíssima lesão, a Arguente postula a              

concessão da medida liminar pelo Relator, ad referendum do Tribunal Pleno, como faculta o              

art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/99, para que se determine a divulgação diária, até às19h30, de                 

compilação de dados estaduais, sem manipulação, tanto em site próprio para tal fim, quanto              

nas redes sociais (Facebook e Twitter) da Presidência, do Ministério da Saúde e da Secretaria               

de Comunicação da Presidência da República e de seus titulares, no mínimo, dos seguintes              

dados: (i) número de casos confirmados nas últimas 24h; (ii) números de óbitos em              

decorrência da covid-19 nas últimas 24h; (iii) número de recuperados nas últimas 24h; (iv)              

número total de casos confirmados; (v) número total de óbitos em decorrência da covid-19;              

(vi) número total de recuperados; (vii) número de casos por dia de ocorrência; (viii) número               

de óbitos por dia de ocorrência; (ix) número total de recuperados por dia de ocorrência; (x)                

número de hospitalizados com confirmação de covid-19 e com SARS em enfermaria e UTI              

por unidade de saúde, município e estado; (xi) número de sepultamos diários por município e               

estado, bem como comparativo com as datas dos últimos três anos; (xii) número de óbitos em                

investigação de confirmação de covid-19; (xiii) número de casos suspeitos. 

101. No mesmo sentido, que determine que, em caso de alteração dos dados estaduais pelo              

Poder Executivo Federal, ocorra justificação expressa e pormenorizada das razões de           
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alteração; que o Poder Executivo Federal se abstenha de instituir propaganda que desinforme,             

de qualquer forma, a sociedade a respeito dos riscos da doença, sob pena de responsabilidade               

pessoal; e que o Poder Executivo Federal seja obrigado a desenvolver e tornar pública              

metodologia que estime o número de subnotificações diariamente. 

102. Tudo isso a fim de minimizar a postura negacionista do Poder Executivo Federal, que              

é quem deveria executar as políticas públicas. Em sua evidente omissão, cabe, assim, ao              

Poder Judiciário, em especial ao STF, a proteção dos direitos mais básicos do Povo Brasileiro. 

VI. DOS PEDIDOS 

103. Diante do exposto, requer: 

A. O deferimento da medida liminar ora requerida, já que presentes os requisitos            

previstos no artigo 5º, § 1º, da Lei 9.882/99, para determinar: 

a. a divulgação diária, até às 19h30, de compilação de dados estaduais, sem            

manipulação, tanto em site próprio para tal fim, quanto nas redes sociais            

(Facebook e Twitter) da Presidência , do Ministério da Saúde e da Secretaria            26 27

de Comunicação da Presidência da República e de seus titulares, no mínimo,            28

dos seguintes dados: 

i. número de casos confirmados nas últimas 24h; 
ii. números de óbitos em decorrência da covid-19 nas últimas 24h; 

iii. número de recuperados nas últimas 24h; 
iv. número total de casos confirmados; 
v. número total de óbitos em decorrência da covid-19; 

vi. número total de recuperados; 
vii. número de casos por dia de ocorrência; 

viii. número de óbitos por dia de ocorrência; 
ix. número total de recuperados por dia de ocorrência; 
x. número de hospitalizados com confirmação de covid-19 e com SARS          

em enfermaria e UTI por unidade de saúde, município e estado; 

26 Twitter: < https://twitter.com/planalto > e < https://twitter.com/jairbolsonaro >; Facebook: < 
https://web.facebook.com/palaciodoplanalto > e < https://web.facebook.com/jairmessias.bolsonaro >. 
27 Twitter: < https://twitter.com/minsaude > e < >; Facebook: < https://web.facebook.com/minsaude > e < >. 
28 Twitter: < https://twitter.com/secomvc > e < https://twitter.com/fabiowoficial >; Facebook: < 
https://web.facebook.com/secomvc > e < >. 

32 
 

https://twitter.com/planalto
https://twitter.com/jairbolsonaro
https://web.facebook.com/palaciodoplanalto
https://web.facebook.com/jairmessias.bolsonaro
https://twitter.com/minsaude
https://web.facebook.com/minsaude
https://twitter.com/secomvc
https://twitter.com/fabiowoficial
https://web.facebook.com/secomvc


 
xi. número de sepultamos diários por município e estado, bem como          

comparativo com as datas dos últimos três anos; 
xii. número de óbitos em investigação de confirmação de covid-19; 

xiii. número de casos suspeitos. 

b. que a divulgação de casos suspeitos e confirmados seja categorizada por idade,            

sexo, raça, número de testes realizados e que aguardam resultado, curas, taxas            

de mortalidade e letalidade, além de número de profissionais da saúde           

contaminados. 

c. que, em caso de alteração dos dados estaduais pelo Poder Executivo Federal,            

ocorra justificação expressa e pormenorizada das razões de alteração; 

d. que o Poder Executivo Federal se abstenha de instituir propaganda que           

desinforme, de qualquer forma, a sociedade a respeito dos riscos da doença,            

sob pena de responsabilidade pessoal; 

e. que o Poder Executivo Federal seja obrigado a desenvolver e tornar pública            

metodologia que estime o número de subnotificações diariamente. 

B. O julgamento pela procedência desta Arguição de Descumprimento de Preceito          

Fundamental, confirmando-se todos os pedidos liminares.  

Termos em que pede deferimento. 

Brasília-DF, 6 de junho de 2020. 

  
BRUNO LUNARDI GONÇALVES FILIPE TORRI DA ROSA 

OAB/DF nº 62.880 OAB/DF nº 35.538 

  

CÁSSIO DOS SANTOS ARAUJO KAMILA RODRIGUES ROSENDA 
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OAB/DF nº 54.492 OAB/DF nº 32.792 

  
LEVI BORGES DE O. VERÍSSIMO FABIANO CONTARATO 

OAB/DF nº 46.534 OAB/ES nº 31.672 
  

 
 

PAULO MACHADO GUIMARÃES 
OAB/DF nº 5.358 

FABIO GOMES DE SOUSA 
Acadêmico de Direito 

  
 

 

 

 

RANDOLPH FREDERICH 
RODRIGUES ALVES 

Líder da REDE e da Oposição no Senado 

JOÊNIA BATISTA DE CARVALHO 
 

Deputada Federal - Líder da REDE na 
Câmara dos Deputados 

  
  
 
 

ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO 
LIMA 

Deputado Federal - Líder da Oposição na 
Câmara dos Deputados 

 
 

FERNANDA MELCHIONNA 
 

Deputada Federal - Líder do PSOL na 
Câmara dos Deputados 

  
  

 
 

ANDRÉ MAIMONI 
 OAB/DF 29.498 

MARIA PERPÉTUA DE ALMEIDA 
Deputada Federal - Líder do PCdoB na 

Câmara dos Deputados 
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