
Excelentíssima Senhora
Ana Arraes
Presidente
Tribunal de Contas da União (TCU)

Exma Senhora Ana Arraes,

A Transparência Brasil, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de

associação privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.741.616/0001-01, com

sede à Rua Professor João Marinho, 161, Bairro Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04.007-010,

neste ato representada por seu Diretor Executivo, Manoel Galdino Pereira Neto, brasileiro,

casado, economista, CPF residente no mesmo

endereço,

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), pessoa jurídica de

direito privado, constituída na forma de associação privada sem fins lucrativos, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 05.723.989/0001-85, com sede na rua Barão de Itapetininga, 88, cj 807, São

Paulo/SP, CEP 01042-903, neste ato representada por sua presidente Natália Passos Mazotte

Cortez, brasileira, casada, jornalista, inscrita no CPF sob o

A ARTIGO 19 Brasil, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº

10.435.847/0001-52, com sede na Rua João Adolfo, 118, conjunto 802, Centro, São Paulo/SP,

CEP 01050-020, neste ato representada pela sua Diretora Executiva Denise dourado Dora,

brasileira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o e na Ordem dos Advogados

do Brasil - OAB/RS sob o nº 19.054,

A Associação Amazonia Real De Jornalismo Independente, Investigativo e em
Defesa da Liberdade de Expressão, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 23.433.827/0001-94,

estabelecida em Manaus, no Amazonas, sito à Rua do Comercio 2 (CJ C Branco) nº 45, Sala 2,

Parque 10 de Novembro, CEP 69055-001, neste ato representada por sua Diretora-presidente

Srª Elaíze de Souza Araújo, brasileira, solteira, jornalista, inscrita no CPF/MF sob no.

A Rede Nacional de Observatórios da Imprensa (RENOI), associação

acadêmica-científica, sem sede física, neste ato representada pela sua Coordenadora Rafiza

Varão, brasileira, professora, inscrita no CPF sob o nº



O Brasil.IO, portal de dados públicos acessíveis mantido pela Pythonic Café, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.363.530/0001-13, com sede na

Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu fundador Álvaro

Fernandes de Abreu Justen, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº

Vêm SOLICITAR INVESTIGAÇÃO E PROVIDÊNCIAS para assegurar a

disponibilização dos dados oficiais de saúde pública e resposta à pandemia de Covid-19
do Ministério da Saúde, por se tratar da transparência e gestão de dados públicos, pelas

razões de fato e de direito que passamos a expor:

I – DOS FATOS

Nesta segunda-feira (10/01), completou-se um mês em que o país está sem acesso a

informações fundamentais para a saúde pública e a resposta à pandemia de covid-19. Após o

ataque aos sistemas do Ministério da Saúde classificado genericamente como “incidente de

segurança cibernético”, a coleta e a divulgação de dados sobre a vacinação e ocorrência de

Covid-19 e de outras doenças respiratórias graves estão comprometidos.

O Ministério da Saúde - em consonância com a prática do atual governo federal de dar

informações parciais - insiste que o e-SUS Notifica (utilizado para notificar casos de Covid), o

Sivep-Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe) e o SI-PNI

(Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização) já voltaram à normalidade. O

chefe da pasta, Marcelo Queiroga, afirmou que o fato de os dados não estarem disponíveis

publicamente não significa que não estão sendo coletados.

Entretanto, relatos de profissionais da saúde e checagens jornalísticas mostram que as

redes pública e privada não têm conseguido inserir seus registros de casos no e-SUS Notifica

ou no Sivep-Gripe adequadamente, nem os registros de doses de vacinas no SI-PNI. Ou seja,

quaisquer que sejam os dados que o Ministério diz coletar no momento não refletem a

realidade.

Além de desinformar a sociedade, o Ministério da Saúde, conforme revelado pela

imprensa na última quinta-feira (6/01), omitiu a informação de que o “incidente de segurança

cibernético” afetou a Rede Nacional de Dados em Saúde (RDNS) - a plataforma que reúne
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todas as informações prestadas por estados por meio dos sistemas como o e-SUS Notifica,

Sivep-Gripe e SI-PNI. Só admitiu a ocorrência grave após a publicação da reportagem.

Sem a RDNS e com a instabilidade dos sistemas de registro, pesquisadores e

especialistas não conseguem ter uma visão geral da pandemia de Covid-19, da epidemia de

gripe ou da vacinação. A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), por exemplo, está impossibilitada

de produzir boletins em que avalia o crescimento ou redução de casos de Covid-19 e outras

doenças respiratórias graves. O próprio boletim epidemiológico do governo federal é

prejudicado: a edição mais recente, divulgada em 1º de janeiro, não apresenta o número de

internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O apagão de dados oficiais mostra-se ainda mais crítico por coincidir com um aumento

expressivo de casos positivos de Covid-19 e síndromes gripais no país, conforme apontam

dados de farmácias, laboratórios, hospitais privados e secretarias municipais. Desde as

vésperas das festas de fim de ano, registra-se uma alta desses casos, que se refletem no

aumento da demanda por atendimento em prontos-socorros.

Em uma ocorrência de tamanha gravidade, a transparência sobre as causas,

consequências e as providências tomadas para solucioná-la é crucial. Há evidências claras de

que estamos entrando em mais uma grave onda na crise de saúde pública que se instaurou no

Brasil, sem o mínimo de dados necessários para estimar seu tamanho, elaborar planos para

mitigá-la e salvar vidas.

II – DO DIREITO

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) estabeleceu, em seu Art. 8º que “É

dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. E ainda, em seu art. Art. 21.,

que “Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa

de direitos fundamentais”.

No mesmo sentido, o decreto 10.332/2020, em seu art. 4º, §1º, afirma que “As

soluções de tecnologia da informação e comunicação desenvolvidas ou adquiridas pelos

órgãos e pelas entidades observarão as disposições da Estratégia de Governo Digital”.

Ademais, a Estratégia de Governo Digital, regulada pelo decreto 9.139/2018, estabeleceu, em

seu anexo I, que constituem objetivos a serem alcançados “conceder acesso amplo à
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informação e aos dados abertos governamentais, para possibilitar o exercício da cidadania e a

inovação em tecnologias digitais" e “promover políticas públicas baseadas em dados e

evidências e em serviços preditivos e personalizados, com utilização de tecnologias

emergentes”.

Outrossim, os ministros do STF, em 12 de março de 2021, julgou parcialmente

procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 690 para determinar

que o Ministério da Saúde mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados

epidemiológicos relativos à pandemia (COVID-19), assegurando os princípios constitucionais

da publicidade e transparência e o dever constitucional de executar as ações de vigilância

sanitária e epidemiológica em defesa da vida e da saúde da saúde pública.

III- REQUERIMENTOS

Conforme os fatos expostos, não há dúvida de que se trata de violação dessas

legislações, na forma de prejuízo ao direito de acesso à informação e o direito fundamental à

saúde, impedindo também o exercício da cidadania na forma do controle social e a política

pública baseada em dados e evidências de enfrentamento à pandemia de covid-19.

Ante todo o exposto, REQUEREMOS a apuração das razões pelas quais os dados e

informações estão indisponíveis por tanto tempo e se houve violação da legislação vigente,

notadamente de transparência e gestão de dados públicos, com respostas às seguintes

perguntas:

1) Qual foi de fato o incidente? Mais especificamente: houve invasão dos sistemas

ou da nuvem do Ministério? Os dados foram copiados por alguém? Houve

redirecionamento de DNS? A vulnerabilidade explorada está no serviço de

nuvem contratado para armazenar os dados?

2) Que medidas específicas estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde para

restabelecer os sistemas e evitar a repetição do incidente?

3) Qual é o prazo estimado ou previsto para o restabelecimento dos sistemas,

expresso em data e horário precisos (e atualizados diariamente, caso não sejam

cumpridos)?

IV - RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS (se cabível) por eventuais prejuízos

causados à administração pública em decorrência de sua prática ilícita.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5931727


São Paulo, 13 de janeiro de 2022

Atenciosamente,

ARTIGO 19 Brasil

Denise Dourado Dora (Diretora Executiva)

Transparência Brasil
Manoel Galdino Pereira Neto

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
Natália Mazotte (Presidente)

Rede Nacional de Observatórios da Imprensa (RENOI)
Rafiza Varão (Coordenadora)

Pythonic Café

Álvaro Fernandes de Abreu Justen (fundador)

Agência Amazônia Real


