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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a UNIÃO.

Inicialmente, o autor discorre sobre a crise sanitária gerada pela Covid-19 no
Brasil e no mundo, com foco no atual cenário existente no país. Afirma ser "imprescindível a
adoção de medidas não farmacológicas estratégicas como o distanciamento social, uso de
máscaras, higienização das mãos, etiquetas respiratórias, ambientes ventilados, evitar
aglomerações e isolamento domiciliar nos casos suspeitos e confirmados pelo prazo de 14
dias", como forma de retardar a velocidade de propagação da doença.

Cita a Portaria n. 1.565, de 18/06/2020, do Ministério da Saúde, que "estabelece
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-
19", elencando os seus principais pontos, com destaque para os cuidados gerais e medidas de
prevenção que devem ser tomadas individualmente.

Aduz, no entanto, que as medidas implementadas no país até agora
são notoriamente insuficientes para conter o contágio e reverter o grave cenário da pandemia e
a pressão sobre o sistema de saúde. Sustenta que contribuem para esse cenário a insuficiência e
a inadequação das ações de comunicação e publicidade do governo federal para disseminar as
medidas e garantir a adesão da sociedade a elas.

Refere manifestação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS),
em carta à nação brasileira, na qual, dentre outras medidas, é defendida "a implementação
imediata de um Plano Nacional de Comunicação, com o objetivo de reforçar a importância das
medidas de prevenção e esclarecer a população".

Afirma que essa recomendação está em consonância com o Regulamento
Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 23/05/2005, aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro por meio do Decreto
Legislativo n. 395, de 09/07/2009, e promulgado pelo Decreto n. 10.212, de 30/01/2020, o qual
inclui a comunicação de riscos no rol de capacidades básicas necessárias para uma resposta
eficaz a situações de emergência de saúde pública. Menciona também o guia “Comunicação de
riscos em emergências de saúde pública”, publicado pela OMS no ano de 2018, com diretrizes e
recomendações sobre políticas e práticas de Comunicação de Riscos em Situações de
Emergência (ERC), e, também, o "Guia de Plano de Ação para Comunicação de risco e
engajamento comunitário", da OMS, que deve ser observado pelos países para engajar a
população e as comunidades no compartilhamento de informações de fontes confiáveis, liderar
as ações comunitárias e desenvolver confiança nas medidas sociais e de saúde pública através
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de uma comunicação bidirecional (ou comunicação de mão dupla). A seguir, aponta que a
imprescindibilidade de uma comunicação de riscos eficaz para o sucesso das medidas de
enfrentamento às emergências públicas também constou do "Guia Provisório de Comunicação
de risco e engajamento comunitário (CREC), Prontidão e resposta ao novo coronavírus de 2019
(2019-nCoV)", da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), referindo as medidas
indicadas nesse documento.

No âmbito do ordenamento jurídico nacional, destaca o Decreto n. 9.203/2017,
que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal e inclui, dentre as
suas diretrizes, a promoção de "comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e
dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação" (art. 4º,
inc. XI). Na sequência, diz que "em contexto de risco sanitário com perspectiva de impactos
nacionais, as estratégias adequadas de comunicação são determinantes tanto para a adoção de
medidas de proteção individual como para a adoção eficaz de medidas de prevenção coletiva"
(ev. 1, inic1, p. 15).

Sustenta ser de extrema importância o estabelecimento de uma comunicação
efetiva e coordenada pelos governos, autoridades sanitárias e meios de comunicação, para que a
população se conscientize a respeito da necessidade de observar as medidas de prevenção.
Alega que a falta de conscientização acarreta baixa adesão às medidas e desestimula condutas
que inibem o contágio. Refere que ações de comunicação com o objetivo de levar à adesão
consciente e voluntária das pessoas para o enfrentamento de determinado problema estão
expressamente previstas em planos de controle da dengue, da febre chikungunya e também no
plano nacional de vacinação contra a Covid-19.

Aponta a ausência de um plano nacional de comunicação com objetivo de difundir
e reforçar a importância das medidas de prevenção à população. Como exemplo, menciona o
site do Ministério da Saúde, no qual existem escassas referências a essas medidas, com
conteúdo meramente descritivo. Ademais, afirma que essas publicações são isoladas e não
servem de estímulo à população, além de possuírem alcance reduzido, incompatível com a crise
de saúde enfrentada, e conteúdo defasado, como a publicação sobre o uso de máscaras, que data
de abril de 2020. Especificamente sobre a necessidade de observância do isolamento social, diz
não haver política estatal orientativa e de estímulo.

Alega que as diretrizes a respeito das ações de comunicação nacional sobre o
coronavírus foram traçadas pelo próprio Ministério da Saúde no “Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19”, o qual não chegou a ser
adequadamente implementado. Elenca algumas medidas de comunicação que foram fixadas
nesse plano. Aduz que os baixos índices de distanciamento social verificados no país indicam a
falta de engajamento da população às ações preventivas. Apresenta dados sobre o isolamento
social desde fevereiro de 2020 até 21/03/2021 (p. 22 da petição inicial).

Faz referência a estudo elaborado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Direito
Sanitário (CEPEDISA), que identificou, ao longo do ano de 2020, a "divulgação de
propaganda contra a saúde pública", "para desacreditar as autoridades sanitárias e
enfraquecer a adesão popular às recomendações de saúde baseadas em evidências científicas"
(p. 23 da petição inicial). Diz que as medidas pretendidas com esta ação foram objeto de
recomendação ao Ministro da Saúde, a qual não foi respondida.
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Fundamenta o pedido nos direitos à vida, à saúde e à informação, valendo-se de
atos normativos internacionais e nacionais. Em relação ao direito à saúde, especificamente,
realça o seu aspecto ligado à prevenção e à redução dos riscos de doenças, previsto tanto na
Constituição quanto na Lei Orgânica do SUS (Lei n. 8.080/1990), e que se concretiza, dentre
outras medidas, pela divulgação de informações por meio de campanhas públicas de
conscientização da população. Destaca o papel preponderante da União na direção nacional do
SUS e na tomada de ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,
como agravos inusitados à saúde que representem risco de disseminação nacional. Cita a
posição do Supremo Tribunal Federal em relação às atribuições dos entes federados no combate
à pandemia. Alega que a dispensa de aplicação dos documentos oriundos da OMS e do
Regulamento Sanitário Internacional deve estar necessariamente fundamentada em princípios e
evidências científicas, invocando acórdão do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito. Por
fim, menciona a análise feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a comunicação de
risco na pandemia, que identificou o enfraquecimento das práticas de comunicação e a
ineficiência dos instrumentos utilizados pelo governo para informar a população, salientando a
necessidade de adoção de medidas eficientes de comunicação, que assegurem o engajamento
comunitário à prevenção do contágio da doença. Ao final, foi determinado pelo TCU ao
Ministério da Saúde o ajuste da estratégia de comunicação, "segundo as diretrizes do Decreto
9.203/2017, os princípios da publicidade e transparência pública e as melhores práticas
internacionais a respeito do assunto" (TCU, Plenário, Acórdão 1.888/2020, item 9.1.2).

Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e,
nesse ponto, pede:

a) liminarmente, a título de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (art. 300, CPC), cujos
requisitos de relevância jurídica e urgência já foram demonstrados, que seja determinado à ré
UNIÃO que:

a.1) inicie imediatamente, apresentando ao juízo em 5 (cinco) dias as ações realizadas, as
seguintes ações de comunicação:

a.1.1) divulgar diariamente informações atualizadas sobre a situação de risco e as
correspondentes orientações de saúde para o público em geral;

a.1.2) informar a população em geral, de forma simples e clara, sobre os riscos e cuidados que
precisam ser adotados individualmente pela população, sem prejuízo de informações mais
atualizadas sobre a imprescindibilidade do distanciamento social, do uso de máscaras e o seu
uso adequado, proibição de aglomerações, isolamento domiciliar de casos suspeitos e
confirmados, por 14 dias, necessidade de ventilação dos ambientes, higiene das mãos,
cumprimento das regras locais sobre medidas de contenção e prevenção da transmissão
comunitária, segurança e importância da vacinação e respeito às regras sobre grupos
prioritários, por meio da elaboração e divulgação de materiais informativos/educativos, em
todos os meios de comunicação e canais utilizados pelo governo federal e nas suas campanhas,
nos meios tradicionais (rádio, TV, jornais, etc) e digitais (redes sociais, internet, etc), com
definição de frequência mínima diária, a exemplo do disposto no item 1 da Portaria nº 1.565, de
18 de junho de 2020;

a.1.3) promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável, em frequência de ao menos
três vezes por semana, para garantir a interlocução com os veículos de comunicação e ainda
obter o maior alcance possível na população;
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a.2) apresente, em 10 dias, Plano Nacional de Comunicação para enfrentamento da COVID-19,
com cronograma de execução e a data de início de sua implementação;

(ev.1, inic1, p. 40-41)

A petição inicial é subscrita por 38 Procuradores da República, oriundos de 24
estados da Federação e do Distrito Federal. É indicado como valor da causa R$100.000,00.

O processo foi distribuído e veio concluso (ev. 2).

Após a conclusão, o autor juntou documentos (ev. 3).

Em despacho proferido no ev. 4, determinou-se a intimação da União para se
manifestar sobre o pedido liminar e para esclarecer as ações de comunicação e publicidade
adotadas pelo Governo Federal para informar a população sobre cuidados e medidas no
enfrentamento da pandemia.

A União apresentou manifestação no ev. 7.

Inicialmente, arguiu a litispendência com a ação civil pública n. 5019484-
43.2020.4.02.5101, ajuizada pelo MPF na Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro, e que
tinha como um dos seus pedidos a condenação da União a promover campanha de informação a
respeito das formas de transmissão e prevenção da Covid-19. Esse pedido foi acolhido pelo
Juízo da 10ª Vara Federal do Rio Janeiro, em sentença proferida em 15/03/2021.

Sustenta a ré que o pedido acima confunde-se com o pedido formulado nesta ação,
e que a causa de pedir de ambos os feitos é a mesma: a crise sanitária decorrente da Covid-19
no Brasil e a necessidade de divulgação de recomendações técnicas sanitárias para o seu
enfrentamento. Mesmo que os pedidos não sejam idênticos, e que a ação lá tenha escopo
específico, invoca a eficácia preclusiva da coisa julgada para fundamentar a alegação de
litispendência.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da existência de conexão entre as
demandas e da prevenção do Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mesmo que a ação
anterior já tenha sido sentenciada, conforme julgado do STJ, segundo o qual prevaleceria a
prevenção estabelecida na Lei da Ação Civil Pública (art. 2º, parágrafo único), mesmo quando
na primeira demanda já tiver sido proferida sentença.

Alega a ausência de interesse processual do autor, dada a existência do Plano de
Comunicação para Enfrentamento à Covid-19, elaborado pela Secretaria Especial de
Comunicação Social (SECOM) do Ministério das Comunicações, e porque o Ministério da
Saúde também elaborou, neste mês, um Plano Nacional de Comunicação, cujas ações estão em
sintonia com o plano da SECOM.

Sobre o plano da SECOM, afirma que ele está atualizado, prevendo, inclusive,
estratégias de comunicação para abril de 2021, e que "nele são descritos o contexto e o
histórico de cada fase da pandemia, o modo, o mote, o período de execução de cada ação
futura e o responsável, bem como as ações e as medidas adotadas até o presente momento".
Aduz que as medidas de comunicação pleiteadas pelo MPF já estão contempladas nesse plano.
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Transcreve excerto de nota informativa do Ministério das Comunicações sobre o plano, e
também trechos do próprio plano, com destaque para as estratégias de comunicação dos meses
de março e abril de 2021; para a instituição, pelo Presidente da República, de um "Gabinete de
Crise para articular e monitorar as ações interministeriais de enfrentamento ao
coronavírus"; e para as ações de comunicação expressamente contempladas no plano de
comunicação da SECOM.

Em relação ao "Plano Nacional de Comunicação - Medidas de Prevenção,
Esclarecimentos e Vacinação contra a COVID-19" elaborado pelo Ministério da Saúde, afirma
que ele abarca a quase totalidade das medidas almejadas pelo MPF. Cita as ações previstas no
cronograma de execução, previsto para iniciar em abril de 2021. Menciona resumo das
principais ações em assessoria de imprensa e redes sociais realizadas entre fevereiro de 2020 e
março de 2021, nas quais "foram pontuadas algumas ações em comunicação sobre medidas de
prevenção e contenção da COVID-19", campanhas de publicidade veiculadas "a partir de
2020", e parcerias com empresas privadas para auxílio na divulgação e amplificação das
mensagens de utilidade pública.

À luz dessas informações, aduz que a presente ação não se reveste de utilidade e
de necessidade, pedindo a sua extinção por falta de interesse processual.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, sustenta não estarem preenchidos os
requisitos para o seu deferimento. Alega a ausência de probabilidade do direito, pelo fato de a
União não estar inerte no que tange às ações de comunicação para enfrentamento da Covid-19.
Além dos planos de comunicação antes mencionados, registra a existência de "inúmeras outras
campanhas de informação realizadas durante a pandemia", na TV, no rádio, na Internet, e em
outros meios. Defende a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário quanto a decisões
sobre políticas públicas no contexto da pandemia, conforme alertado pelo STF, especialmente
quanto à política de comunicação do governo federal, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes.

Em relação ao requisito da urgência, diz não haver risco de dano irreparável ou
difícil reparação a ensejar o deferimento da medida liminar, pois, como visto, há planos de
comunicação para enfrentamento da Covid-19 vigentes e sendo aplicados. Diz existir periculum
in mora inverso caso seja deferido o pedido de liminar nos termos em que pleiteado, já que
haveria limitação à atuação dos gestores na escolha das estratégias de comunicação mais
oportunas e convenientes no combate à pandemia, representando perigo de engessamento da
atividade administrativa.

Por fim, suscita a existência de vedações legais à concessão da medida liminar,
dado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e de esgotamento do objeto da ação.

Com a manifestação da União, os autos vieram conclusos para decisão (ev. 08).

1. Cabimento da ação civil pública e atuação do Ministério Público Federal

A Constituição da República atribuiu ao Ministério Público a incumbência da
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, caput). São funções institucionais do Ministério Público Federal zelar
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pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover a
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e
coletivos (art. 129, incisos II e III, da Constituição).

São fundamentos da República Federativa do Brasil previstos na Constituição,
entre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III). A saúde, na
literalidade do artigo 196 da Constituição, “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 a sua promoção, proteção
e recuperação”. As ações e serviços de saúde, conforme expressa previsão constitucional, são
de relevância pública, “cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através
de terceiros, e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado” (art. 197).

A Lei n. 7.347/1985 (“Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências”) prevê o manejo da ação civil
pública para a defesa de interesses difusos e coletivos e atribui ao Ministério Público, entre
outras instituições, a legitimidade para a sua propositura.

Dito isso, cabível a propositura desta ação civil pública pelo Ministério Público
Federal, no exercício de sua função institucional, para a promoção do direito à saúde da
população.

2. Litispendência e prevenção

A União embasa a prejudicial de litispendência em ação civil pública que tramita
na Justiça Federal do Rio de Janeiro, processo n. 5019484-43.2020.4.02.5101, julgado em
primeira instância pelo juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A ação civil, proposta pelo
Ministério Público Federal, aguarda, atualmente, o julgamento de recurso de apelação pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Inexiste a litispendência suscitada.

Segundo o artigo 337, §1º, do Código de Processo Civil, verifica-se a
litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; segundo o §2º do mesmo
artigo, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido; há litispendência, segundo o §3º, quando se repete ação que está em curso.

A causa de pedir e o pedido desta ação civil pública e a causa de pedir e o pedido
da ação indicada pela União não são idênticos. Percebe-se semelhança, mas não identidade a
configurar a repetição de demandas.

O pedido formulado pelo autor na ação civil pública proposta no Rio de
Janeiro era específico, voltado precipuamente à tutela inibitória postulada: "abster-se de
veicular (...) peças publicitárias relativas à campanha 'O Brasil não pode parar', ou qualquer
outra que sugira à população brasileira comportamentos que não estejam estritamente
embasados em diretrizes técnicas, emitidas pelo Ministério da Saúde, com fundamento em
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documentos públicos, de entidades científicas de notório reconhecimento no campo da
epidemiologia e da saúde pública; abster-se de (...) compartilhar ou de qualquer outra maneira
fomentar a divulgação de informações que não estejam estritamente embasadas em evidências
científicas, nos termos do pedido anterior; divulgar, no prazo de 24 horas (...) nota oficial em
que reconheça que a campanha publicitária 'O Brasil não pode parar' não está embasada em
informações científicas, de modo que seu teor não deve ser seguido pela população ou pelas
autoridades, como embasamento para decisões relativas à saúde pública; promover campanha
de informação a respeito das formas de transmissão e prevenção da Covid-19, segundo as
recomendações técnicas atuais, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão que
determinar a medida." (ev. 7, out6, p. 48).

A petição inicial daquela ação civil pública foi firmada em 27 de março de 2020
(ev. 7, out6, p. 49). O contexto era bastante distinto do contexto atual - era o momento do
começo da pandemia de Covid-19 no Brasil. A causa de pedir, portanto, é distinta da causa
de pedir desta ação civil, nada obstante o pano de fundo da crise sanitária provocada pelo
novo coronavírus. A causa de pedir ancorava-se em peças publicitárias governamentais e
propaganda institucional determinadas, especialmente inspiradas no bordão "O Brasil não pode
parar", e em suposta contratação, pelo governo federal, de agência de publicidade para realizar
a campanha, sem licitação.

Há um ano, sabia-se da seriedade do cenário pandêmico ou de suas prováveis
consequências, mas sequer se poderia imaginar o agravamento e a duração desses eventos no
Brasil e no mundo. A causa de pedir desta ação é a crise sanitária gravíssima enfrentada no país
passados mais de doze meses do início da pandemia, fundada em dados que se apresentam no
contexto atual, após o surgimento de novas variantes do vírus, após o colapso do sistema de
saúde em determinadas localidades, aliada à alegada inação governamental nas áreas de
comunicação e publicidade para garantir a adesão da população a medidas de prevenção e
contenção contra a doença.

A leitura atenta da sentença proferida pelo Juiz Federal Alberto Nogueira Junior
(ev. 7, out6, p. 53-80) revela que a determinação à União para que promovesse "campanha de
informação a respeito das formas de transmissão e prevenção da Covid-19 segundo as
recomendações técnicas atuais" foi dada como contracautela à desinformação, que,
segundo o Ministério Público, permeava campanhas e vídeos divulgados pelo governo
federal até então. Tratou-se de determinação de realização de campanha única, com o escopo
de desconstituir ou desfazer o que fora considerado ilegal pelo juízo sentenciante. Também foi
objeto daquela demanda pedido de condenação da União ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos causados à população brasileira, pleito que não foi acolhido em
sentença.

Esta ação pretende o cumprimento de obrigação ampla e abrangente, dirigida à
criação e execução de Plano Nacional de Comunicação. Não se fez pedido de abstenção; não se
fez pedido de tutela inibitória; não se fez pedido de promoção de campanha única e isolada. 
Esta demanda abarca, além do objetivo de informar a respeito de formas de transmissão e
prevenção de Covid-19, uma estratégia de comunicação completa, que englobe não só
campanha de informação, mas outras ações de comunicação efetiva, abordando todas as
questões e informações relacionadas à crise sanitária que devam ser transmitidas à sociedade.
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A eficácia preclusiva da coisa julgada não tem lugar na hipótese concreta porque
os fatos, no tempo transcorrido entre a propositura da ação civil pública no Rio de Janeiro e a
propositura desta ação civil, sofreram substancial alteração. Não era possível ao autor
ministerial alegar, no momento do ajuizamento daquela demanda, os fatos agora alegados. O
quadro pandêmico evoluiu, é outro, é inegavelmente distinto.

A prevenção do juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e
julgar ambas as demandas em comento, igualmente, não acontece. Não se tem, como dito,
repetição de ações, e esta ação não é conexa com aquela ação civil pública, o que afasta a
incidência da regra do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública ao caso concreto. Não se tem risco
de prolação de decisões contraditórias. Não se justifica o aventado propósito de evitar decisões
judiciais conflitantes sobre matéria idêntica, porque o objeto e a causa de pedir de cada uma das
ações civis públicas são diversos.

Rejeito as preliminares de litispendência e de prevenção.

3. Falta de interesse processual

A preliminar de ausência de interesse está assentada na existência de planos de
comunicação atualizados para enfrentamento da pandemia, elaborados pelo Ministério das
Comunicações e pelo Ministério da Saúde.

No entanto, o que está em questão é a suficiência e a adequação desses planos e
das estratégias de comunicação do governo federal para informar a população sobre cuidados e
medidas individuais e coletivas de prevenção da Covid-19. Isso diz respeito ao próprio mérito
do pedido formulado pelo MPF, não cabendo vedar o processamento da ação, como pretendido
pela União, com base nesse argumento.

Rejeito a preliminar.

4. Pedido de tutela antecipada de urgência

É fato incontestável que o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia de Covid-
19.

As notícias a respeito da pandemia no país são assustadoras: o número de óbitos
diários de pessoas acometidas pela doença vem crescendo e atingiu, nas últimas semanas, a
média diária de 3.000 mortes, e o número de novos casos diários de contaminação é
elevadíssimo. O número total de mortos por Covid no país supera 380.000 casos e, nos últimos
23 dias, a média móvel de mortes no país esteve acima de 2,5 mil ocorrências1. O número de
óbitos registrado na última terça-feira, 20 de abril de 2021, foi de 3.321 pessoas, segundo dados
do SUS – Ministério da Saúde.

Cito consideração introdutória da petição inicial que bem sintetiza a crise sanitária
nacional, embasada em fontes listadas na exordial:

"O Brasil enfrenta atualmente o pior momento desde o início da pandemia de Covid-19, tendo
superado a marca de 300.000 mortes, apresentando o pior cenário no que se refere às taxas de
ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos em vários estados e capitais, severa escassez
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de oxigênio e medicamentos para intubação e esgotamento do sistema de saúde nacional.

O Boletim Extraordinário emitido pelos pesquisadores do Observatório Fiocruz Covid-19 em 23
de março último aponta a existência de cenários favorecendo altas taxas de transmissão do vírus
SARS-Cov-2, com a presença de novas variantes; o contínuo crescimento de casos no Brasil,
começando a eclodir, desde novembro de 2020, em diferentes estados e capitais e por diferentes
períodos, situações localizadas de crise e/ou colapso de leitos UTI para o tratamento da doença
e no crescimento dos óbitos por Covid-19 em alguns estados e municípios; o aumento da
mortalidade hospitalar por Covid, da mortalidade por desassistência e, também, o aumento de
mortalidade por outras doenças em decorrência da sobrecarga do sistema de saúde.

Enquanto não controlada a pandemia, é imprescindível a adoção de medidas não farmacológicas
estratégicas como o distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, etiquetas
respiratórias, ambientes ventilados, evitar aglomerações e isolamento domiciliar nos casos
suspeitos e confirmados pelo prazo de 14 dias, únicas que têm se mostrado eficazes no
retardamento da velocidade de propagação da doença, com mitigação dos impactos sobre o
sistema de saúde e o número de óbitos, não apenas decorrentes da Covid-19 ou de sua
associação a comorbidades, mas da incapacidade de adequado atendimento médico-hospitalar."

(ev. 1, inic1, p. 2-3)

Esses são os fatos e esses fatos são conhecidos de todos e são tema de conversas
entre as pessoas todos os dias. Todos os dias, desde o início da pandemia, é assunto o novo
coronavírus, a doença por ele provocada, os sintomas, as formas de proteção, os danos
experimentados pelas pessoas, as perdas enfrentadas pelas pessoas, a mudança na vida de todos.

Fala-se na tragédia humanitária mundial.

Mais recentemente, todavia, fala-se na tragédia brasileira.

Essa tragédia brasileira é tema do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-
19 Fiocruz citado na petição inicial, documento cuja última atualização, de 14 de abril de 2021,
compila dados ainda preocupantes, com registro de desaceleração da pandemia, porém com a
formação de um novo patamar com números expressivamente mais elevados de casos graves e
óbitos que o verificado em meados de 2020, quando houve também desaceleração2:

"Ao longo da semana epidemiológica (SE) 14 de 2021, relativa ao período de 4 e 10 de abril, se
manteve a tendência de alta de transmissão de Covid-19 no Brasil, o que é demonstrado pelos
valores recordes no número de óbitos, a estabilização na incidência de novos casos, além da
permanência de índices altos de positividade dos testes. A sobrecarga dos hospitais,
principalmente observável pela ocupação de leitos de UTI, se mantêm em níveis críticos.

Esse padrão pode representar a desaceleração da pandemia, com a formação de um novo
patamar, como o ocorrido em meados de 2020, porém com números bastante mais elevados de
casos graves e óbitos. A alta proporção de testes com resultados positivos revela que o vírus
permanece em circulação intensa em todo o país. Esse conjunto de indicadores, que vêm sendo
monitorados pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz, mostram que a pandemia pode permanecer
em níveis críticos ao longo de abril."

A evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil é notícia na imprensa nacional e
mundial. Na última semana surgiram, por exemplo, informes de que os estoques de kit
intubação estão em nível crítico em diversos estados da federação3; de que o Ministério da
Saúde recomenda adiar gravidez ao constatar risco maior de variante do coronavírus em
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gestantes4; de que, no Rio Grande do Sul, “Após recuo no início do mês, indicadores de saúde
apontam estabilização em nível elevado”5 ; de que, em São Paulo, "A 9 dias de acabar, abril já
é o mês mais letal desde o início da pandemia"6.

No âmbito do Poder Judiciário, têm sido prolatadas incontáveis decisões
envolvendo a pandemia de Covid-19.

Alguns casos aportaram ao Supremo Tribunal Federal, que enfrentou, entre outras
questões, casos relacionados à competência concorrente entre os entes federados para adoção de
medidas necessárias ao combate da pandemia do novo coronavírus (ADI 6.341-MC-Ref/DF,
Min. Edson Fachin; ADI 6.362/DF, Min. Ricardo Lewandowski); repartição de competências
dos entes federados para legislar (ADPF 672-MC-Ref/DF, Min. Alexandre de Moraes);
vacinação e Plano Nacional de Imunização (ACO 3451, Min. Ricardo Lewandowski; ADPF
754, Min. Ricardo Lewandowski); custeio de leitos de UTI exclusivos para o tratamento de
Covid-19 (ACOs 3473, 3473, 3475, 3478 e 3483, Min. Rosa Weber); abertura de templos e
igrejas para a celebração de cultos religiosos (ADPF 701, Min. Gilmar Mendes); instauração de
comissão parlamentar de inquérito para investigar atos do governo federal para enfrentamento
da pandemia da Covid-19.

Nesse último precedente, Medida Cautelar em Mandado de Segurança 37.760/DF,
o Ministro Roberto Barroso reconheceu, nas linhas conclusivas de sua decisão - que determinou
ao Presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação
de CPI, com referendo do Plenário da Corte, por maioria, em 14/4/2021 -, a extrema gravidade
da situação sanitária atual do Brasil:

"23. Além da plausibilidade jurídica da pretensão dos impetrantes, o perigo da demora está
demonstrado em razão da urgência na apuração de fatos que podem ter agravado os efeitos
decorrentes da pandemia da Covid-19. É relevante destacar que, como reconhece a própria
autoridade impetrada, a crise sanitária em questão se encontra, atualmente, em seu pior
momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção."

A situação foi nomeada pelo Ministro Ricardo Lewandowski como “aterradora”,
ao se pronunciar sobre pedido do Estado do Maranhão de ordem à Anvisa para que a agência
emitisse autorização excepcional de uso e importação da vacina Sputnik V, com fundamento em
alegado descumprimento, pela União, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19. Constou da decisão do Ministro, prolatada em Tutela Provisória Incidental
na Ação Cível Originária 3.451/DF, de 13/4/2021:

"Passo, então, a analisar o pedido de tutela incidental apresentado pelo Estado do Maranhão.
Nesse particular, bem examinados os autos, destaco, de início, que, diante da escalada do
número de vítimas fatais e a cada dia mostra-se mais evidente a ênfase que as autoridades
públicas devem conferir ao direito à vida, entendido como o direito de viver e permanecer vivo,
livre de quaisquer agravos, materiais ou morais, sob pena, inclusive, de ficar esvaziado de seu
conteúdo essencial correspondente ao direito a uma 'existência digna', mencionado no art. 170
de nossa Lei Maior.

Digo isso porque as últimas notícias a respeito da pandemia no Brasil são aterradoras, dando
conta de um elevadíssimo número de novas mortes e infecções diárias, as quais têm crescido
exponencialmente.
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Mas não só. Há outros informes igualmente alarmantes, acerca da falta de vagas em UTIs, da
insuficiência de leitos hospitalares, do desabastecimento de oxigênio, da carência de sedativos,
relaxantes musculares, antivirais e antibióticos, dentre outros fármacos, sobretudo para atender
os pacientes mais graves, o que está a indicar um iminente colapso da rede de saúde pública e
privada, com consequências sanitárias inimagináveis.

A revista semanal Época, por exemplo, em sua versão on-line, destaca que 'o Brasil é o segundo
país do mundo com mais vítimas mortais da pandemia depois dos Estados Unidos, com um total
acumulado de 282.127 mortes e 11,6 milhões de casos desde que a doença foi registrada pela
primeira vez em dezembro de 2019 na China. Especialistas apontam que o rápido aumento da
pandemia no país poderia deixar em breve cerca de 3.000 mortes diárias e elevar o balanço total
de mortos para 500.000 ou 600.000 antes da generalização das vacinas' (Disponível em:
<https://epoca.globo.com/brasil/situacao-no-brasil-mostra-necessidade-de-lideranca-na-luta-
contra-pandemia-afirma-oms-24929557>. Acesso: abr.2021).

Por sua vez, o sítio eletrônico do portal de notícias G1 informa que estoques de 'kit intubação'
estão em níveis críticos e podem acabar em 20 dias, de acordo com informações das secretarias
municipais de Saúde (Disponível em:
<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2021/03/17/estoques-de-kit- intubacao-estao-em-niveis-
criticos-e-podem-acabar-em-20-ias-aponta-conselho-das-secretarias-municipais-de-
saude.ghtml>. Acesso: abr.2021)

Acerca da disponibilidade de leitos hospitalares, o referido portal divulgou que 'o Brasil passa
pela maior crise sanitária e hospitalar da história, segundo a Fiocruz. Com exceção de Roraima,
todos os estados estão classificados como Zona de Alerta Crítico em relação à ocupação de
leitos de UTI para Covid no SUS (...)'.

Os demais meios de comunicação, de resto, vêm anunciando, nos últimos dias, que o Brasil já
ostenta a maior média diária de mortes por Covid-19 no mundo, tendo superado o macabro
marco de 4 mil mortes diárias neste mês de abril/2021.

Diante desse cenário, amplificado pelas ações desencontradas das autoridades sanitárias no
combate à pandemia, exige-se, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos
agentes públicos de todos os níveis governamentais, pois, como adverte o professor José
Afonso da Silva, ao tratar do direito à saúde, 'o direito é garantido por aquelas políticas
indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional' (SILVA, José
Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768,
grifei)."

Tais fatos justificam, amparam e atestam a urgência afirmada na petição inicial.

O requisito de probabilidade do direito alegado, de sua vez, encontra-se
evidenciado.

Como referido na peça inaugural desta ação civil pública, em 30/01/2020, por
meio do Decreto n. 10.212/2020, o Presidente da República promulgou o texto do Regulamento
Sanitário Internacional, revisado e adotado na 58ª Assembleia Mundial de Saúde, da
Organização Mundial de Saúde (OMS), realizada em 23/05/2005.

O referido regulamento estabelece diversas recomendações e medidas de saúde
para evitar a propagação de contaminações ou doenças, e, em seu anexo I, prevê capacidades
básicas necessárias para vigilância e resposta nos níveis local, intermediário e nacional quanto a
eventos de saúde pública. Dentre as capacidades elencadas, destacam-se as seguintes,
relacionadas ao caso dos autos:
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A. CAPACIDADE BÁSICA NECESSÁRIA PARA VIGILÂNCIA E DE RESPOSTA 

1. Os Estados Partes utilizarão as estruturas e os recursos nacionais existentes para satisfazer às
exigências de capacidades básicas, nos termos desse Regulamento, inclusive relativas a:

(a) suas atividades de vigilância, informes, notificação, verificação, resposta e de colaboração
que lhe competem; e

[...]

4. No nível da comunidade local e/ou nível primário de resposta em saúde pública.

Capacidades para:

(a) detectar eventos que apresentem níveis de doença ou óbito acima dos esperados para aquele
dado tempo e local, em todo território do Estado Parte;

(b) repassar imediatamente todas as informações essenciais disponíveis ao nível apropriado de
resposta de atenção à saúde. No nível comunitário, a notificação será feita às instituições
locais de atenção à saúde ou aos profissionais de saúde apropriados. No nível primário de
resposta em saúde pública, a notificação será feita aos níveis intermediário ou nacional de
resposta, dependendo das estruturas organizacionais. Para os fins deste Anexo, informações
essenciais incluem as seguintes: descrições clínicas, resultados laboratoriais, fontes e tipo de
risco, número de casos humanos e óbitos, condições que afetem a propagação da doença e as
medidas de saúde empregadas; e

(c) implementar imediatamente medidas preliminares de controle.  

[...]

6. No nível nacional

[...]

Resposta de saúde pública. Capacidades para:

[...]

(f) fornecer, pelos meios de comunicação mais eficientes disponíveis, ligações com hospitais,
clínicas, portos, aeroportos, passagens de fronteiras terrestres, laboratórios e outras áreas
operacionais chave para a disseminação de informações e recomendações recebidas da OMS
referentes a eventos no território do Estado Parte e nos territórios de outros Estados Partes;

[...]

(grifou-se)

A questão da necessidade de adoção de estratégias de comunicação emanadas de
um órgão central, vinculado à União, vem sendo apontada por inúmeros especialistas como
fundamental para a contenção da pandemia de Covid-19 e para minimizar e conter seu avanço.
Estudos e documentos científicos juntados no ev. 3 evidenciam tal constatação.
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Tem razão a parte autora ao afirmar que se mostraram insuficientes as medidas até
agora implementadas em todo o país para que se tenha um resultado concreto e imediato na
contenção da transmissão do novo coronavírus, e para isso contribui a inadequação das ações de
comunicação e publicidade do governo federal para garantir a adesão da população às medidas
de combate ao alastramento e agravamento da pandemia.

Daí a relevância do Plano Nacional de Comunicação nos moldes do pretendido
pelo Ministério Público, com o escopo de (a) firmar modos de ação eficazes para divulgar e
reforçar a importância do respeito às regras de contenção e prevenção à transmissão do novo
coronavírus, consideradas aquelas embasadas em evidências científicas (como higiene
frequente das mãos, uso de máscara, uso de máscaras adequadas e eficazes, uso correto da
máscara, uso de álcool gel, distanciamento social, distanciamento físico, restrições de reuniões
familiares, restrições de aglomerações, definição do que seja "aglomeração", restrições de
circulação, recomendações para evitar viagens desnecessárias, entre outras), (b) comunicar
adequadamente os riscos de infecção e transmissão, (c) chamar a população ao cumprimento
rigoroso das medidas não farmacológicas de prevenção à disseminação do vírus, (d) chamar a
população ao engajamento nas ações de contenção da pandemia e de suas consequências, sejam
elas mentais e anímicas, ou econômicas.

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de consignar que os princípios
da prevenção e da precaução devem reger as decisões em matéria de saúde pública (ADI 6.625-
MC-Ref/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Nessa linha, é absolutamente apropriada a ponderação de que a conscientização da
população a respeito da necessidade de observância das medidas de prevenção está diretamente
relacionada à eficácia das medidas. "A falta de conscientização da população leva à baixa
adesão às medidas de proteção individual e desestímulo a condutas que inibem o contágio da
comunidade" (ev. 1, inic1, p. 15).

Quanto à motivação legal para que o poder público aja com tal objetivo - bem
informar a população -, o direito à vida e à saúde estão consagrados na Constituição; a
administração pública deve guiar-se pelos princípios da publicidade, diretamente ligado à
transparência, e da eficiência (art. 37 da Constituição); o ordenamento brasileiro incorporou as
diretrizes internacionais para a comunicação de risco em pandemia (Decreto legislativo n.
395/2009 e Decreto n. 10.212/2020); a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as ações e serviços
de saúde em todo o território nacional e sobre o SUS, estabelece, inspirada na ordem
constitucional de 1988, que a saúde é um direito fundamental do ser humano e que o Estado
deve "prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

O dever do Estado de garantir à população a saúde em tempos de pandemia sequer
é controvertido, vez que a União assim o reconhece, afirmando, com argumento preliminar ao
mérito e também como argumento de mérito, que já adotou as medidas que o parquet pretende
ver adotadas. Uma interpretação possível é a de que a União reconhece haver plausibilidade e
verossimilhança no mérito do pedido, vez que não só admite, pela via transversa, ser necessário
um plano nacional de comunicação, como afirma que elaborou esse plano.

Está demonstrada a essencialidade da adoção de medidas concretas pela União no
âmbito da informação e comunicação da população. Não está comprovada, entretanto, a
adoção, pela ré, de ações centralizadas e efetivas de informação sobre o combate à
5015211-47.2021.4.04.7100 710012889120 .V96

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Vara Federal de Porto Alegre



22/04/2021 :: 710012889120 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b29bfe438aa38410df1e4fe… 14/21

pandemia de Covid-19.

A respeito do enfrentamento da pandemia de Covid-19 pelo governo federal no
que se refere à informação da população, foi recentemente publicado estudo pela revista
Science e pela ONG Médicos Sem Fronteiras e divulgado em matéria do periódico El Pais de
15/4/2021, intitulada “Inação e desinformação do Governo Bolsonaro agravam a pandemia no
Brasil”. Cito trecho do texto, assinado por Naiara Galarraga Gortázar:

"A ONG sanitária acusa as autoridades de 'terem deixado os médicos entregues à própria sorte
na linha de frente'. Os hospitais de quase todo o país estão superlotados e os profissionais de
saúde improvisam UTIs como podem. E ainda há médicos que prescrevem medicamentos sem
eficácia comprovada que o Governo federal promoveu com entusiasmo e que estão causando
sérios estragos e até mortes.

O Brasil continua em uma curva ascendente, batendo um recorde (negativo) após o outro
enquanto a epidemia perde intensidade em muitos outros países.

(...)

'A resposta [do Governo] federal [ao vírus] tem sido uma combinação perigosa de inação e
negligências, incluindo a promoção da cloroquina como tratamento apesar da falta de
evidências científicas', conforme descreveu nesta quarta-feira na Science a equipe liderada da
pesquisadora brasileira Marcia Castro, da Escola de Saúde Pública da Universidade de
Harvard. A equipe afirma que 'nenhuma narrativa sozinha explica a propagação do vírus' no
Brasil, mas cita expressamente a influência da politização no grau de adesão às recomendações
básicas.

Também contribuíram para a disseminação do vírus o tamanho e a desigualdade do Brasil, onde
as conexões regionais não foram interrompidas durante os picos e as autoridades locais
impuseram e flexibilizaram as restrições como bem entenderam. Tudo isto deu asas ao
coronavírus.

O MSF cobra do Governo Bolsonaro, que está no quarto ministro da Saúde, um plano de gestão
coordenado e nacional, diretrizes claras, uma campanha de informação para promover as
medidas básicas de eficácia comprovada (uso de máscara, distanciamento social e lavar as
mãos) e um plano amplo de testes para detectar novos casos e isolá-los. O Governo, por sua vez,
está concentrado em conseguir vacinas, ainda que tardiamente, apesar de a OMS insistir que
apenas as vacinas não vão deter a emergência."7

Esse mesmo fato também foi notícia em edição online da Deutsche Welle Brasil
de 15/4/2021, com menção a falhas e omissões dos gestores públicos relacionadas à
inexistência de implementação de uma “estratégia nacional coordenada” e à inexistência de
“respostas imediatas, coordenadas e equitativas em um contexto de fortes desigualdades
locais”, combinadas à promoção, inclusive por autoridades públicas, de tratamentos e curas
ineficazes contra a doença8.

O jornal O Estado de São Paulo, igualmente, repercutiu o estudo publicado na
Science em suas mídias sociais:

“Segundo o trabalho, na mesma semana em que se discute uma CPI para apurar
responsabilidades da pandemia, o vírus se espalhou porque o País fracassou na tomada de
medidas coordenadas e equitativas contra a doença, em contexto de profundas desigualdades
socioeconômicas. Atualmente, o território brasileiro é o epicentro mundial da pandemia.”9
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Convém relembrar também que a fidelidade do Ministério da Saúde ao princípio
da transparência – atrelado ao princípio da publicidade, norte para a administração pública por
imposição constitucional, conforme artigo 37, caput, da Constituição – foi colocada em xeque
em meados de 2020, quando, transcorridos alguns meses do início da pandemia, houve
divergência entre os dados de números de casos e de óbitos por força do novo coronavírus e os
dados reais registrados pelas órgãos locais de saúde10.

Dito isso, a documentação acostada ao processo pela União não comprova a
implantação de um Plano Nacional de Comunicação eficaz, amplo e abrangente para o
enfrentamento da Covid-19.

O documento elaborado pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério da
Saúde, previsto para ser executado "a partir de abril de 2021" não constitui prova inequívoca de
que estejam sendo implementadas ações concretas embasadas em evidências científicas de
sucesso, de que essas ações serão mantidas no futuro, e de que outras ações de impacto
negativo serão abandonadas em definitivo. Nota-se claro enfoque na campanha governamental
de vacinação (ev. 7, out3).

Não se vê a informação que a União afirma propagar. Não se veem as campanhas
que a União afirma estar promovendo. Não se vê comunicação contínua, permanente,
constante, habitual, capaz de estimular a população a agir de forma a contribuir para estancar o
avanço da pandemia de Covid-19, que tem sido avassalador. As "campanhas veiculadas a partir
de 2020" listadas no documento preparado pelo Gabinete do Ministro da Saúde (ev. 7, out3),
dado o momento presente da pandemia de Covid-19 no país, não surtiram os resultados
esperados ou desejados. O incremento da política a partir de abril de 2021, sugerido através do
"Cronograma de execução previsto a partir de abril de 2021", representa  avanço a ser
implementado. A comunicação precisa alcançar todos os segmentos da sociedade, e não se vê
tal estratégia adotada pelo órgão central de planejamento e coordenação e não se vê o alcance
de suposto incentivo ao distanciamento físico, à redução de circulação nas ruas, ao uso de
equipamentos de barreira.

Os dados coletados pela parte autora nas publicações oficiais do Ministério da
Saúde (fl. 17 e seguintes da inicial) seguem apresentados de forma idêntica no portal e nas
mídias sociais da pasta.

As chamadas de rádio ou televisão referidas em ambos os documentos
apresentados pela União não são veiculadas habitualmente e regularmente.

Não há entrevistas coletivas à imprensa, rotineiras, dadas por autoridades
sanitárias do Ministério da Saúde, de conteúdo informativo à população. Esse mecanismo foi
utilizado pela administração federal no início da pandemia, e depois abandonado. É importante
essa comunicação direta e imediata com a população, através dos canais de imprensa; a fala
simples, clara, através de pessoa identificada pelo público, na modalidade de perguntas e
respostas, auxilia na transmissão de instruções sobre como as pessoas podem agir e se
comportar a fim de conter e amenizar os efeitos do risco de exposição ao vírus e de
contaminação, se ocorrer.
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Nos itens do Plano de Comunicação – Enfrentamento à Covid-19 juntado no ev. 7,
out2, referentes às campanhas publicitárias em 2020 e em 2021, efetivamente constam, no
portal do governo federal, vídeos e cartazes disponíveis para download versando,
predominantemente, sobre a aquisição de vacinas pela União e as campanhas de vacinação.
Somente para o ano de 2021 há peças de campanha alusivas à “prevenção Covid-19” e
“medidas de prevenção”. Nem os vídeos nem os cartazes (com exceção dos cartazes de abertura
de cada uma das páginas, aludindo à necessidade de procura de ajuda médica ao surgirem
sintomas da doença) estão disponíveis para visualização imediata; é preciso fazer o download
dos arquivos, o que leva certo tempo; ainda, as campanhas não estão acessíveis na abertura da
página institucional, é preciso localizar no menu Ministério da Saúde/Campanhas da
Saúde/2020 ou 2021/Coronavírus. Não são campanhas para serem vistas e acessadas pela
população através do site, e sim são campanhas compiladas no portal com intuito de,
aparentemente, prestação de contas de ações institucionais, podendo ser acessadas por quem
propositadamente fizer a busca direcionada.

O cronograma de veiculação da “Campanha de Publicidade 2021” constou do
documento elaborado pela SECOM anexado pela União em sua manifestação preliminar;
contudo, a considerar o estágio atual da pandemia, a fase 1, denominada “Esclarecimento”, não
surtiu resultado no que toca à redução de circulação de pessoas, aumento da prática de
distanciamento físico e de outras relacionadas à contenção da disseminação do vírus; a fase 2,
dividida em etapas, é voltada, ao que sugere o documento, exclusivamente à promoção da
vacinação e à exaltação de ações governamentais voltadas à vacinação.

No item do Plano de Comunicação – Enfrentamento à Covid-19 referente a
medidas não farmacológicas, a pretexto de informar a população sobre medidas de
distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, é indicada a página
coronavirus.saude.gov.br. Nessa página, há diversos quadros verdes com indicações “O que é
Covid-19”, “Quais são os sintomas”, “Como se proteger”, “Fake News”, entre outros. Em
“Como se proteger”, aparece a mensagem “Confira medidas não farmacológicas de prevenção e
controle da pandemia do novo coranavírus”, introdução seguida de texto escrito em linguagem
formal e tradicional, assim:

"Entre as medidas indicadas pelo MS, estão as não farmacológicas, como distanciamento social,
etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de
ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados e quarentena dos contatos dos casos
de covid-19, conforme orientações médicas.

Ademais, o MS recomenda ainda a vacinação contra a covid-19 dos grupos prioritários
conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Estas medidas devem ser
utilizadas de forma integrada, a fim de controlar a transmissão do SARSCoV-2, permitindo
também a retomada gradual das atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno seguro
do convívio social.

Informações adicionais podem ser descritas na Portaria GM/MS n° 1.565, de 18 de junho de
2020."11

O conteúdo continua com uma explanação sobre distanciamento social,
higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscaras em serviços de saúde e uso de
máscaras na população em geral.
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Ainda que louvável a iniciativa de informar através do site, ela não é suficiente. A
comunicação, colocada dessa forma, não acontece, não é efetiva e não atinge a população como
um todo. Pode auxiliar aquele que buscar a informação, porém não vai alcançar aquele que
não estiver à procura da informação. Esse é o objetivo de uma política eficiente de
comunicação a ser desenvolvida pela União.

Ganha importância nos documentos apresentados pela União o empenho do
governo federal na vacinação da população brasileira e a divulgação de ações voltadas à
vacinação. A vacinação de fato vem ocorrendo, entretanto, isoladamente, não tem o poder de
arrefecer o avanço da pandemia, considerando o gravíssimo momento da crise sanitária
nacional. É imprescindível que a campanha de vacinação, com o chamamento da população em
virtude da evidência científica da vacinação, seja aliada a ações de comunicação funcionais
sobre outras medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus.

A comunicação ideal deveria ainda, a fim de auxiliar no convencimento da
população sobre os riscos, transmitir mensagem de empatia e de reconhecimento da gravidade
da pandemia, destacando formas simples de cuidado individual e coletivo.

O uso reiterado e contínuo de máscaras pelas autoridades ao comparecer em
eventos públicos representaria ato simples e de amplo efeito. A mensagem transmitida pela
autoridade pública, seja ela integrante ou não do Ministério da Saúde ou de outro órgão da
administração pública, usando máscara, dispensaria até a fala “use máscara”. Seria evidente, tal
mensagem.

Sabe-se que diversas pessoas vinculadas à administração, mesmo com o avanço
da pandemia de Covid-19, seguiram fazendo aparições públicas sem máscara e sem respeitar o
distanciamento social. A mensagem transmitida à população através dessa postura é “não é
preciso usar máscara”, ou “máscara não protege contra a transmissão do vírus”, ou
“distanciamento social não evita a transmissão do vírus”, ou ainda “proximidade ocasional com
outras pessoas ou com poucas pessoas não é aglomeração”. Essa regra de conduta - uso
reiterado e contínuo de máscaras -, proveniente do órgão central da administração pública,
certamente surtiria efeito positivo.

A veiculação de vídeos simples, exibindo autoridades conhecidas da população,
dizendo “use máscara”, “evite aglomerações”, “higienize as mãos”, “tome vacina”, seria
medida simples e eficaz. A veiculação de campanhas informativas sobre o perigo da
contaminação pelo novo coronavírus, sobre a potencial letalidade da Covid-19, sobre as
potenciais sequelas em caso de recuperação, a ré não comprovou em sua resposta preliminar
que isso tenha sido planejado ou colocado em prática com eficiência e regularidade.

Saliente-se que o respeito, pelos Poderes Públicos, à política de comunicação de
riscos, é indispensável para que a sociedade esteja informada sobre os dados reais quanto ao
contexto pandêmico, a fim de que conheça os riscos da doença e saiba por que e como agir.

A existência, enfim, de documentos escritos como os apresentados pela União
(anexados no ev. 7, out2 e out3) não basta para satisfazer o direito coletivo tutelado através
desta ação civil. A comunicação digital, que prepondera nas intenções de propaganda do
Ministério da Saúde, não alcança a totalidade da população brasileira e precisa ser
acompanhada de informações veiculadas diuturnamente e incessantemente nos canais de mídia
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tradicional, como inclusive salientou a parte autora na petição inicial. À elaboração do plano de
comunicação deve ser acrescentada a fundamental execução do plano de comunicação, um
plano que efetivamente possa ter o alcance esperado, possa atingir e possa convencer todos os
segmentos da população sobre as ações de enfrentamento do novo coronavírus.

Tem razão a parte autora ao expor que a diretriz governamental central deve ser
transparente e bem comunicada, e que sua falta afeta o cotidiano dos cidadãos e afeta os
gestores locais, que precisam por si tomar decisões e eventualmente se veem em situação de
indefinição.

Nesse aspecto, é notável a pertinência das decisões proferidas pelo Tribunal de
Contas da União e colacionadas na petição inicial, em análise da comunicação de risco na
pandemia. São irrefutáveis as considerações daquelas decisões administrativas e, muito embora
a repetição de termos lançados na peça exordial, mostra-se imprescindível a transcrição da
exposição do contexto, feita pelo Ministério Público Federal, e de parte dos fundamentos do
acórdão proferido nos autos do Processo n. TC 014.575/2020-5, para que figurem,
indubitavelmente, na motivação desta decisão judicial (ev. 1, inic1, p. 30-35):

"Com efeito, o objeto da fiscalização em desenvolvimento nos autos do processo TC
014.575/2020-5 está relacionado à avaliação da estrutura de governança montada pelo
Ministério da Saúde, como órgão central coordenador nacional, para o combate à crise sanitária
decorrente da pandemia COVID-19 e dos atos referentes às despesas públicas executadas, de
forma amostral, pelo Ministério e seus braços (órgãos e entidades a ele vinculados), sob os
aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade.

(...)

Especificamente sobre as estratégias de comunicação do Ministério da Saúde na pandemia,
foram apresentadas as seguintes considerações:

28. Desde o ano de 2004, visando à proteção, à resposta e à mitigação dos efeitos dos
acidentes relacionados a eventos de qualquer causa, tamanho ou complexidade, a Federal
Emergency Management Agency (FEMA), agência do governo norte-americano fornece
um guia altamento consistente denominado National Incident Management System
(NIMS).

29. O NIMS reúne componentes (conceitos, princípios, procedimentos, estruturas,
processos) que permitem uma unidade nacional de esforços para enfrentar desafios além
da capacidade de qualquer jurisdição ou organização.

30. (...) Nesse sentido, o manual torna-se o principal elemento da gestão de emergências
do modelo norte americano.

31. O NIMS é organizado em três grandes componentes: gerenciamento de recursos,
comando e coordenação e comunicação e informação de gerenciamento.

32. Segundo o componente coordenação e comunicação do NIMS, independentemente do
tamanho, da complexidade ou do escopo do incidente, quando há efetivo comando e
coordenação, utilizando-se critérios de flexibilidade e padronização dos processos e
sistemas, esses componentes contribuem para o alcance dos objetivos de se salvar vidas e
estabilizar a situação de risco.
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33. Reputa-se que a mudança de responsabilidade de gestão do COE-nCovid ao londo da
gestão da pandemia do coronavírus pode representar um risco de perda de comando e
coordenação ou de conhecimento acumulado na gestão de crises sanitárias anteriores, um
dos três grandes componentes do NIMS. (...)

34. Percebeu-se um enfraquecimento da função de comunicação com o público em geral,
com o fim das coletivas de imprensa diárias, previstas no Plano de Contingência Nacional
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, que serviam de canal de mensagens
esclarecedoras e informativas. Conforme descrito no modelo americano de gestão de
emergências, a disseminação de informações oportunas, precisas, acessíveis ao público é
importante em todas as fases da gestão de emergências. Conquanto ainda haja coletiva na
Presidência da República, ampliada com outros órgãos e atores, percebe-se que a
comunicação atual é sintética, sem informações analíticas que permitam à sociedade se
inteirar das ações e medidas que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde.

(...)

37. Embora, por óbvio, não haja normativo determinando a observância do guia National
Incident Management System no Brasil - o guia é aqui referenciado como boa prática -,
sua referência e diretrizes amoldam-se ao que prescreve o Decreto 9.203/2007, o qual
dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional. Não há diferenciação temporal para aplicação dos princípios e diretrizes
estipulados no referido decreto. Vale dizer, ele se aplica não somente em situações de
normalidade; ao contrário, em momentos de crise é de exigir do gestor o olhar ainda mais
atento e ações face à situação que se apresenta.

38. Entre os princípios de governança pública estipulados no decreto retromencionado,
cita-se a capacidade de resposta (art. 3º, inciso I) e, entre as diretrizes, direcionar ações
para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e
inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades (art.
4º, inciso I) e definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das
estruturas e dos arranjos institucionais (art. 4º, inciso X).

(...)

64. (...) o NIMS descreve a comunicação com o público como um dos fatores relevantes e
essenciais para a coordenação do evento e afirma que a disseminação de informações
oportunas, precisas, acessíveis ao público é importante em todas as fases de gestão de
incidentes. (...)

65. Por seu turno, o Decreto 9.203/2017 estabelece como diretriz da governança pública
promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados
da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação (art. 4º, inciso
XI)."

Se não houve medidas impositivas ou restritivas de combate à pandemia de
Covid-19 por parte da administração federal – que ficaram a cargo de gestores locais, em maior
ou menor intensidade – a orientação, visando ao engajamento da população às propostas
adotadas pelos prefeitos e governadores, é fundamental. Não pode haver, por parte das
autoridades públicas, ação ou mensagem contrária às recomendações dos gestores locais, e sim
medidas uniformes oriundas do poder central. Não se pode permitir que a escolha integral sobre
a conduta na situação da pandemia caiba unicamente à população. A população precisa ser
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orientada. Precisa saber e conhecer o que fazer, a melhor maneira de fazer, conhecendo os
riscos de suas ações. Não pode ser imputada à população a exclusiva responsabilidade pelos
efeitos devastadores da pandemia.

Para finalizar, o fato, invocado pela União, de já existirem ações de comunicação
implantadas pelos órgãos governamentais competentes, e voltadas a repassar à população
informações sobre cuidados e medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, não impede
que tais ações constituídas sejam aproveitadas e complementadas, incrementadas e melhoradas,
a tal ponto que se atinja o objetivo desejado de se ter um Plano Nacional de Comunicação para
enfrentamento da Covid-19, centralizado e encampado pelo governo federal, tal qual pretendido
nesta ação civil pública, em prol do direito à vida, à dignidade, e à saúde da população.

Por tudo o que foi exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência
formulado pelo Ministério Público Federal para determinar à União que

(a) inicie imediatamente as seguintes ações de comunicação, devendo apresentar
em juízo as ações realizadas no prazo de 5 dias: (a1) divulgar diariamente informações
atualizadas sobre a situação de risco e as correspondentes orientações de saúde para o público
em geral; (a2) informar a população em geral, de forma simples e clara, sobre os riscos e
cuidados que precisam ser adotados individualmente pela população, sem prejuízo de
informações mais atualizadas sobre a imprescindibilidade do distancimento social, do uso de
máscaras e o seu uso adequado, proibição de aglomerações, isolamento domiciliar de casos
suspeitos e confirmados, por 14 dias, necessidade de ventilação dos ambientes, higiene das
mãos, cumprimento das regras locais sobre medidas de contenção e prevenção da transmissão
comunitária, segurança e importância da vacinação e respeito às regras sobre grupos
prioritários, por meio da elaboração e divulgação de materiais informativos/educativos em
todos os meios de comunicação e canais utilizados pelo governo federal e nas suas campanhas,
nos meios tradicionais (rádio, TV, jornais, etc) e digitais (redes sociais, internet, etc), com
definição de frequência mínima diária, a exemplo do disposto no item 1 da Portaria n. 1.565, de
18 de junho de 2020; (a3) promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável, em
frequência de ao menos três vezes por semana, para garantir a interlocução com os veículos de
comunicação e ainda obter o maior alcance possível na população;

(b) apresente, no prazo de 10 dias, Plano Nacional de Comunicação para
enfrentamento da Covid-19, com cronograma de execução e a data de início de sua
implementação.

Intimem-se as partes, com urgência.

Cite-se a parte ré para se defender, no prazo legal.

Com a contestação, abra-se vista à parte demandante para, querendo, apresentar
réplica.

No prazo para réplica, a parte autora deverá especificar as provas que pretende
produzir, apontando os fatos objeto da prova desejada e indicando a necessidade da prova,
fundamentadamente, sob pena de indeferimento.
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Com a réplica, intime-se a parte ré, para os idênticos fins citados no parágrafo
anterior, pelo mesmo prazo.

Tudo cumprido, volte concluso.
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