
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 690 

Arguentes: Rede Sustentabilidade, Partido Socialismo e Liberdade e Partido 

Comunista do Brasil 

Arguidos:  Presidente da República e Ministro da Saúde 

Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

 

Constitucional. Impugnação contra “sequência de atos do 
Poder Executivo Federal que restringiram a publicidade 
dos dados relacionados à covid-19”. Alegada violação 

aos princípios da transparência e aos direitos à vida e à 

saúde. Preliminar. Impossibilidade de atuação desse 

Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. 

Mérito. A base informativa do Ministério da Saúde sobre 

a pandemia do Covid-19 compreende diferentes 

plataformas, dentre as quais o Painel Coronavírus. Em 

recente processo de aperfeiçoamento, essa base passou a 

enfatizar uma metodologia regionalizada de 

apresentação de informações, em que o cômputo do 

número de óbitos será realizado segundo a data da 

ocorrência – do falecimento dos pacientes – e não do 

registro formal desse evento pelas autoridades sanitárias. 

Nova forma de cômputo permitirá o conhecimento mais 

preciso do percurso epidemiológico e da dinâmica de 

contaminação do Covid-19. A plataforma contará com 

atualização em tempo real dos dados epidemiológicos, 

permitindo a visualização dos dados históricos já 

acumulados. Ausência de omissão inconstitucional. 

Inexistência, na espécie, de fumus boni iuris e periculum 
in mora. Manifestação pelo não conhecimento da 

arguição e, no mérito, pela revogação da medida cautelar 

deferida. 

 
 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

  O Advogado-Geral da União vem, em atenção ao despacho proferido 

pelo Ministro Relator em 08 de junho de 2020, manifestar-se quanto à presente 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 2

I – DA ARGUIÇÃO 

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

com pedido de medida liminar, proposta pelos partidos políticos Rede 

Sustentabilidade, Partido Comunista do Brasil – PCdoB e Partido Socialismo e 

Liberdade – PSOL, tendo por objeto a “sequência de atos do Poder Executivo 

Federal que restringiram a publicidade dos dados relacionados à covid-19” (fl. 

01 da petição inicial). 

Os arguentes afirmam que meios de comunicação teriam noticiado, 

no último dia 05 de junho, que, pela terceira vez nesta semana, o Ministério da 

Saúde teria retardado a divulgação de dados sobre a pandemia de causada pelo 

novo coronavírus, e apontam determinados episódios relacionados a mudanças no 

processo de consolidação dos dados nacionais relacionados à situação 

epidemiológica da COVID-19 no país. 

Asseveram que a mudança na prática adotada pelo Ministério da 

Saúde seria injustificável, principalmente num momento em que há o aumento 

expressivo de óbitos diários, eis que atrasaria a correta implementação de política 

pública sanitária de controle e prevenção da doença. 

Sustenta que haveria violação ao direito à vida e à saúde (artigos 5º, 

caput; 6º; e 196, caput, da Constituição da República1), bem como ofensa ao dever 

de transparência da administração pública (artigos 5º, incisos XIV e XXXIII; e 

 
1 “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: (...)” 
 
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” 
 
“Art. 196. 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.” 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 3

37, caput, da Carta de 19882). 

A esse respeito, pontua que “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 

governo federal parecem ir na contramão do mandamento constitucional, pois 

redundam, em verdade, no agravamento dos riscos de doença pelo coronavírus” 

(fl. 14 da petição inicial). 

Mais adiante, assevera 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” (fl. 20 da petição inicial). 

Ao abordar a questão da subnotificação de casos, aduz que o 

Presidente da República teria a intenção de “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 

 
2 “Art. 5º (...) 
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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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 4

brasileira”, o que vulneraria os princípios da administração pública constantes do 

artigo 37, caput, da Constituição Federal (fl. 25 da petição inicial). 

Com esteio nesses argumentos, aqui sumariamente expostos, pede a 

concessão de medida cautelar, nos seguintes termos (fls. 32/33 da petição inicial): 

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 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. 

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. 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 5

No mérito, postula a procedência da presente arguição, confirmando-

se os pedidos liminares. 

No dia 08 de junho, os requerentes apresentaram petição na qual 

postulam “que a PGR seja intimada para apuração penal e de improbidade 

administrativa do caso, bem como que o Ministério da Saúde seja intimado para 

explicar, em 24h, de forma pormenorizada, as razões das divulgações 

divergentes, o que põe em cheque até a mínima transparência que o Poder 

Executivo Federal tenta impor” (fl. 02 do documento eletrônico nº 8). 

O processo foi distribuído ao Ministro Relator ALEXANDRE DE 

MORAES, que deferiu parcialmente a medida cautelar postulada nos seguintes 

termos: 

Dessa maneira, em sede de cognição sumária, fundada em juízo de 
probabilidade e pelo grave risco de uma interrupção abrupta da coleta 
e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis 
para a manutenção da análise da série histórica de evolução da 
pandemia (COVID-19) no Brasil, entendo presentes os requisitos para 
a concessão parcial da medida cautelar pleiteada, para garantir a 
manutenção da divulgação integral de todos os dados epidemiológicos 
que o próprio Ministério da Saúde realizou até 4 de junho passado, 
sob pena de dano irreparável decorrente do descumprimento dos 
princípios constitucionais da publicidade e transparência e do dever 
constitucional de executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros, 
especialmente, nos termos dos artigos 196, 197 e 200 da Constituição 
Federal. 

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA 
CAUTELAR na presente arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, 
com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR AO 
MINISTRO DA SAÚDE QUE MANTENHA, EM SUA 
INTEGRALIDADE, A DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS 
EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA (COVID-19), 
INCLUSIVE NO SÍTIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM OS 
NÚMEROS ACUMULADOS DE OCORRÊNCIAS, 
EXATAMENTE CONFORME REALIZADO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
04 DE JUNHO. 

Em virtude da urgência, intime-se, inclusive por meio de Whatsapp 
do Advogado-Geral da União, a União para o cumprimento da decisão 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 6
90

Em
: 1

2/
06

/2
02

0 
- 1

2:
35

:3
6



ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 6

e para prestar as informações que entender necessárias, em 48 
(quarenta e oito) horas. 

Após o transcurso desse prazo, os autos deverão ser imediatamente 
conclusos para análise dos demais pedidos liminares e envio imediato 
ao Plenário da CORTE. 

Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado-

Geral da União. 

II – PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DESSE 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR POSITIVO 

 Conforme relatado, os arguentes pretendem, cautelarmente, a 

determinação de que o Poder Executivo Federal, ao divulgar os dados 

epidemiológicos referentes à COVID-19, siga diversos parâmetros especificados 

nas fls. 32/33 da petição inicial, indicando, inclusive, os canais que devem ser 

utilizados para tal divulgação, a categorização dos dados “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”.  

Postulam, ainda, que, “em caso de alteração dos dados estaduais 

pelo Poder Executivo Federal, ocorra justificação expressa e pormenorizada das 

razões de 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 “seja obrigado a 

desenvolver e tornar pública metodologia que estime o número de subnotificações 

diariamente”. 

No mérito, pretendem a confirmação de todos os pedidos formulados 

em sede de medida cautelar. 

 Quanto a esses pedidos, verifica-se que, a pretexto de postularem a 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 7

inconstitucionalidade de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal, 

os arguentes almejam que esse Supremo Tribunal Federal institua providências 

normativas, em verdadeira atuação como legislador positivo, para interferir no 

conteúdo da política pública de combate ao novo coronavírus. 

 Entretanto, sabe-se que o Governo Federal possui estruturas que se 

ocupam do combate à COVID-19, as quais têm trabalhado incessantemente para 

realizar os testes necessários para o mapeamento da pandemia em território 

nacional, obter uma quantidade de leitos que permita o cuidado com todos os 

cidadãos, garantir a quantidade de profissionais de saúde para o enfrentamento da 

pandemia e garantir a subsistência daqueles que foram fortemente impactados 

pela paralisação das atividades, mantendo a população informada através da 

apresentação dos mais precisos dados disponíveis. 

 Como se demonstrará adiante, não existe omissão da União. 

Verifica-se, pelo contrário, um enorme esforço conjunto dos três Poderes da 

República, e o Poder Executivo, como exige sua função típica, tem se mobilizado 

para atender às demandas e necessidades que a crise coloca.  

 A adequação da divulgação dos dados relacionados ao número de 

casos e de óbitos relacionados à COVID-19 fez-se necessária em razão da 

evolução dos métodos e serviços laboratoriais, o que passou a permitir a obtenção 

de dados mais precisos sobre cada região, acompanhando a realidade do país a 

cada momento e, por consequência, definindo as estratégias mais adequadas. 

 Como se vê, os requerentes pretendem extrair da Constituição da 

República interpretação que lhes parece a mais apropriada, impondo a sua visão 

de qual seria a maneira mais adequada de estabelecer um plano de ação oficial do 

Governo Federal para lidar com a atual situação de emergência em saúde pública 

de importância nacional. 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 8

Nessa medida, está claro que os autores pretendem, principalmente, 

substituir os critérios adotados pela Administração Pública por outros que 

entendem mais adequados, e o deferimento de sua pretensão implicaria que a 

condução de determinadas políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da 

pandemia fossem ditadas pelo Poder Judiciário, e não pelo Poder Executivo 

Federal, o que vulneraria a separação de Poderes. 

Essa Suprema Corte já decidiu pela impossibilidade jurídica de 

pleitos dessa natureza, conforme se depreende dos seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL. DEMORA, PELA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, NA NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS. 
AUSÊNCIA DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE 
CONTRARIE A CONSTITUIÇÃO. PLEITO A PROVIMENTO DE 
CARÁTER NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO 
INADMISSÍVEL. 1. É requisito de regularidade formal da arguição de 
descumprimento de preceito fundamental a indicação de ato concreto e 
objetivo, omissivo ou comissivo, com a efetiva prova de violação ao 
preceito fundamental supostamente violado (art. 3º da Lei 9.882/99). 2. 
Não se admite a utilização da ADPF em face de atos estatais ainda não 
aperfeiçoados (ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 
19/12/2003). 3. A pretensão a que se estenda a aplicabilidade do 
prazo previsto no art. 94, parágrafo único, da Constituição, a 
hipóteses não tratadas nesse dispositivo implica providência de 
caráter normativo, insuscetível de acolhimento na via da ADPF. 4. 
Eventual mora na escolha e nomeação de magistrados para os Tribunais 
da União, se atentatória a direito subjetivo, poderá ser discutida pelos 
interessados na via do mandado de segurança, com eficácia e 
celeridade, o que afasta o cabimento da ADPF em face do requisito da 
subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882-99). 5. Agravo regimental a 
que se nega provimento. 
(ADPF nº 311 AgR, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/12/2016, Publicação em 
07/02/2017; grifou-se); 
 
(...) O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI 
FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO. - A reserva de lei 
constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, 
pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções 
normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa 
cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão 
positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na 
autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 9

necessária submissão aos comandos estatais emanados, 
exclusivamente, do legislador. - Não cabe, ao Poder Judiciário, em 
tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar 
na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 
143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ 161/739-740 - RTJ 
175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de 
seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no 
âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente 
definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder 
Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a 
desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a 
de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um 
sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não 
lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional 
da separação de poderes. 
(RE-AgR nº 322.348, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Julgamento 
em 12/11/2002, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação em 
06/12/2002; grifou-se). 
 
Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Liminar. Argüição de 
inconstitucionalidade da expressão “um terço” do inciso I e do 
inciso II do § 2º, do § 3º e do § 4º do artigo 47 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, ou quando não, do artigo 47, incisos I, III, V e 
VI, exceto suas alíneas “a” e “b” de seu § 1º, em suas partes marcadas 
em negrito, bem como dos incisos e parágrafos do artigo 19 da Instrução 
nº 35 - CLASSE 12ª - DISTRITO FEDERAL, aprovada pela Resolução 
nº 20.106/98 do TSE que reproduziram os da citada Lei 9.504/97 
atacados. - Em se tratando de instrução do TSE que se limita a 
reproduzir dispositivos da Lei 9.504/97 também impugnados, a 
argüição relativa a essa instrução se situa apenas mediatamente no 
âmbito da constitucionalidade, razão por que não se conhece da 
presente ação nesse ponto. - Quanto ao primeiro pedido alternativo 
sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504/97 
impugnados, a declaração de inconstitucionalidade, se acolhida 
como foi requerida, modificará o sistema da Lei pela alteração do 
seu sentido, o que importa sua impossibilidade jurídica, uma vez 
que o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos 
normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador 
positivo. - No tocante ao segundo pedido alternativo, não se podendo, 
nesta ação, examinar a constitucionalidade, ou não, do sistema de 
distribuição de horários com base no critério da proporcionalidade para 
a propaganda eleitoral de todos os mandatos eletivos ou de apenas 
alguns deles, há impossibilidade jurídica de se examinar, sob qualquer 
ângulo que seja ligado a esse critério, a inconstitucionalidade dos 
dispositivos atacados nesse pedido alternativo. Ação direta de 
inconstitucionalidade não conhecida. 
(ADI nº 1822, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 26/06/1998, Publicação em 
10/12/1999; grifou-se). 
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ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 10

Por esse motivo, a presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental não deve ser conhecida. 

III – MÉRITO 

Conforme relatado, os arguentes sustentam que a supressão de dados 

sobre a pandemia do coronavírus nos portais eletrônicos mantidos pelo Ministério 

da Saúde seria indicativa de uma política deliberadamente omissiva, que 

afrontaria o dever de transparência na administração pública e prejudicaria a 

proteção da vida e da saúde. 

Embora o eminente Ministro Relator tenha considerado haver 

situação de risco apta a justificar o provimento cautelar, a avaliação mais ampla 

do contexto das mudanças nas bases de dados do Ministério da Saúde permite 

compreender que não houve qualquer intuito omissivo na conduta da União. 

Conforme já constava do sítio do Ministério da Saúde3 desde 

domingo último (07/06/2020), o modelo de divulgação de informações sobre o 

Covid-19 realmente foi submetido a um processo de reformulação parcial, em que 

se buscou aperfeiçoá-lo pela aplicação de uma metodologia regionalizada, em que 

o cômputo do número de óbitos será realizado segundo a data da ocorrência – do 

falecimento dos pacientes – e não do registro formal desse evento pelas 

autoridades sanitárias. 

Eis o que registrado na página oficial do Ministério da Saúde: 

O novo modelo de divulgação de informações sobre a COVID-19 
abordará o cenário atual da doença, com análise de casos e mortes por 
data de ocorrência, de forma regionalizada. Dessa forma, toda a rede 
de atenção à saúde estará em condições de se adequar e agir com mais 
efetividade contra a doença. O uso da data de ocorrência (e não da data 
de registro) auxiliará a se ter um panorama mais realista do que ocorre 

 
3 Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47024-ministerio-da-saude-divulgara-dados-
de-covid-19-em-plataforma-interativa>, acesso em 09/06/2020. 
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em nível nacional e favorecerá a predição, criando condições para a 
adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da COVID-
19, nos âmbitos regional e nacional 
O Ministério da Saúde vem aprimorando os meios para a divulgação 
da situação nacional de enfrentamento à COVID-19. Os dados 
fornecidos nas coletivas de imprensa passaram a ser entregues em 
plataforma online, o que só reforça a transparência de informações 
para que toda a população realmente tenha acesso a qualquer momento 
às informações acerca da pandemia. 

Ao disponibilizar os dados epidemiológicos segundo esse novo 

critério de cômputo, o Ministério da Saúde permitirá que profissionais da saúde, 

gestores e população tenham um conhecimento mais preciso do percurso 

epidemiológico do Covid-19. De posse de informações mais confiáveis sobre a 

curva de dispersão, as autoridades sanitárias poderão elaborar modelos preditivos 

de melhor qualidade, além de um planejamento mais realista sobre as medidas 

sanitárias a serem aplicadas. 

Esses objetivos foram assim sintetizados pelo Ministério da Saúde: 

A melhoria da notificação e a segurança na confiabilidade dos dados 
permitem avaliar melhor o cenário nacional, tornando mais efetivas as 
ações para o atendimento aos pacientes e preparo das novas etapas da 
resposta brasileira à doença. Para isso, o Ministério focará em gráficos 
empregando curvas logarítmicas, que agregam números de casos e 
óbitos por dia. Isso permitirá uma análise de tendência. Se os óbitos 
estão em ascensão, num platô ou em queda. A curva cumulativa, 
sozinha, tende ao infinito. 

Não houve intuito de interromper, dificultar ou omitir dados de 

interesse público sobre a disseminação do Covid-19 no território brasileiro4. 

O que sucedeu foi um processo de melhoria no modelo de 

divulgação, a ser promovido, dentre outras vias, pela integração de plataformas. 

Conforme também explicitado no sítio do órgão federal, o Ministério da Saúde 

 
4 Sobre isso, vide declarações do Sr. Ministro Interino da Saúde, disponíveis em: 
<https://www.camara.leg.br/noticias/667981-maia-cobra-de-pazuello-transparencia-em-dados-do-ministerio-da-
saude/> e < https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47033-nunca-houve-nao-ha-e-nunca-havera-
omissao-de-dados-diz-ministro-da-saude-em-comissao-da-camara-dos-deputados>, acesso em 10/06/2020. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 6
90

Em
: 1

2/
06

/2
02

0 
- 1

2:
35

:3
6



ADPF nº 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes 12

disponibilizava diferentes instrumentos informativos sobre a pandemia5, a seguir 

relacionados: 

Está sendo implementada a centralização de todas as informações em 
uma única plataforma. 
O painel foi montado inicialmente sem um trabalho integrado entre as 
Secretarias finalísticas do Ministério da Saúde, pois atendia apenas a 
uma informação epidemiológica (especializada) de vigilância em 
saúde. 
Durante a Pandemia o Ministério da Saúde vem trabalhando em várias 
ferramentas para facilitar a disponibilização e visulização dos dados, 
a saber: 
1. Através do Painel Coronavírus COVID-19  
2. Através do site Coronavírus COVID-19  
3. Através do aplicativo (App) para smartphone Coronavírus - SUS, 
com mais de 5 milhões de downloads 
4. Envio de microdados da Síndrome Gripal Leve e SRAG para os 
Estados e Municípios 
5. Disponibilidade de Dados para a população e academia  
Após a necessidade de reformulação do Painel Coronavírus COVID-
19 (item 1), o mesmo ficou fora do ar para ajustes, no entanto, os 
demais serviços continuaram disponíveis para os respectivos públicos. 

Como se vê, o próprio Ministério da Saúde reconhece que o processo 

de integração de plataformas gerou uma instabilidade temporária de acesso ao 

Painel Coronavírus COVID-19, atualmente sanada, inclusive para retomar os 

parâmetros de divulgação praticados até 4 de junho do presente ano, conforme 

determinação do Ministro Relator6. 

 
5 Além dessas bases, o Ministério da Saúde também disponibiliza acesso ao sítio https://opendatasus.saude.gov.br/, 
em que são consolidadas informações prestadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 
 
6 Consulta ao sítio <https://covid.saude.gov.br/> em 09/06/2020 já apresentava as seguintes informações: 
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Paralelamente a isso, a pasta ministerial continua a promover a 

qualificação de sua base de dados, em ordem a universalizar o acesso público à 

nova plataforma interativa, conforme exposição ontem (09/06/2020) do Ministro 

Interino da Saúde na reunião da comissão externa da Câmara dos Deputados que 

discute ações de combate ao coronavírus. 

Ainda sobre a nova plataforma, é preciso salientar que não 

interromperá a contabilidade histórica dos casos de contaminação ou de mortes 

por Covid-19. Ademais, ela não trabalhará com prazos limites de atualização.  

Muito pelo contrário, ela estará montada sob um suporte tecnológico 

que permite uma atualização em tempo real dos dados epidemiológicos. Isso quer 

dizer que não haverá horário limite para transmissão de informações dentro do 

sistema. Na medida em que os dados forem sendo disponibilizados pelas 

Secretarias de Saúde locais, eles serão incorporados às curvas de dispersão, de 

acordo com a data em que se deram os óbitos. 

A seguir, está reproduzida uma das principais lâminas de 

visualização dessa nova plataforma interativa7:

 
7 Informação sobre a nova plataforma em: < https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47033-nunca-
houve-nao-ha-e-nunca-havera-omissao-de-dados-diz-ministro-da-saude-em-comissao-da-camara-dos-
deputados>, acesso em 10/06/2020. 
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Ante o que se vem de referir, está comprovado que o Ministério da 

Saúde não se houve de modo omisso na divulgação das informações pertinentes 

à epidemia de Covid-19.  

Eventuais intercorrências transitórias no Painel Coronavírus 

COVID-19 deveram-se a um trabalho de aprimoramento das plataformas 

informativas, que passarão a contar com uma ferramenta mais qualificada. Esse 

novo banco de dados permitirá a visualização dos dados históricos já acumulados, 

com novas perspectivas de leitura, mediante alimentação em tempo real, 

concorrendo para a transparência das informações epidemiológicas. 

IV – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se, 

preliminarmente, pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela 

revogação da medida cautelar ou, eventualmente, pelo seu não referendo. 

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se 

tem a fazer em face do despacho proferido por Vossa Excelência em 08 de junho 

de 2020, cuja juntada aos autos ora se requer. 

Brasília, 10 de junho de 2020. 

 

 
JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR 

 Advogado-Geral da União 
 
 
 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 
Secretária-Geral de Contencioso 
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