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MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 37.933 
IMPETRANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
RELATORA: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (LISTA 190-2021.CL) 

SÉTIMA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 756 
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES 
INTERESSADO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
RELATOR: MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI  

 

MEMORIAL CONJUNTO 

1. Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 849, de 

Mandado de Segurança nº 37.933, ambos com pedido de medida liminar, e de 

pedido cautelar incidental formulado na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 756, nos quais, em síntese, os requerentes se 

insurgem contra os atos do Poder Público Federal que venham a possibilitar o 

Brasil vir a ser a sede principal de competições internacionais, como, por 

exemplo, a CONMEBOL Copa América 2021, 47ª edição, enquanto perdurar 

o estado de pandemia e de calamidade pública em razão da COVID-19.  

Não é possível exibir esta imagem.
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Preliminares 

2. Ilegitimidade ativa na ADPF nº 849. Carece de legitimidade ativa a 

requerente, pois, apesar de se constituir em Confederação Sindical, como ela 

própria traz em sua peça exordial sua finalidade é “estudo, educação, 

instrução, coordenação, orientação, diversão, bem estar, lazer, 

administração, proteção, representação e defesa legal dos interesses difusos, 

coletivos e individuais dos integrantes da categoria profissional e 

representação legal das entidades sindicais e de trabalhadores inorganizados 

em sindicatos (...).”. De acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte1, a 

caracterização da pertinência temática está condicionada à existência de 

relação direta e específica entre o objeto da ação e os objetivos institucionais 

da confederação autora, não sendo suficiente a mera condição genérica de 

entidade que representa categoria trabalhista. E, especificamente em relação à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, já se reconheceu sua 

ilegitimidade ativa, justamente por ausência de pertinência temática entre os 

propósitos da Confederação e o objeto das ações ajuizadas, como se deu na 

ADI nº 4722 e na ADI n° 4561. 

3. Impropriedade de formulação de pedido de tutela provisória incidental no 

bojo da ADPF nº 756. Já na Tutela Provisória Incidental na ADPF n° 756, 

como o próprio requerente indica, trata-se de arguição que foi ajuizada com o 

objetivo de garantir a vacinação contra Covid a nível nacional. Ainda que o 

objeto da ação tenha se alargado, envolvendo, por exemplo, a elaboração de 

Plano de atendimento à demanda por oxigênio em Manaus, não há como se 

 

1 Nesse sentido: ADI nº 4474 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 18/12/2017, Publicação em 02/02/2018; ADI nº 5023 AgR, Relatora: 
Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 16/10/2014, Publicação em 
06/11/2014. 
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admitir que seja possível tratar-se nesta ação de pretensão absolutamente 

dissociada do objeto da demanda. Como decidido pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski, em decisão de 19/04/2020 (DJE 75, 20/04/2020), “não 

deveriam ser vulgarizados por subsequentes pedidos de urgência sobre os 

mais distintos assuntos relacionados à pandemia”. 

Mérito 

4. Quanto ao mérito, de início, há que se ressaltar que não haverá dispêndio de 

recursos financeiros que demandem suplementação orçamentária para a 

realização da CONMEBOL Copa América 2021, uma vez que o custeio de 

toda a organização do evento será feito, de forma integral, com recursos 

privados, oriundos da CONMEBOL e de seus patrocinadores. Ainda que 

sejam necessários alguns recursos de colaboração de órgãos públicos, como 

apoio em aeroportos, segurança em estádios e em hotéis, não há, como dito, 

necessidade de suplementação orçamentária. Desse modo, não há que se falar 

no “emprego de numerosos recursos públicos” para a realização desse evento. 

5.  Outrossim, a ocorrência do mencionado evento esportivo estará cercada da 

necessária atenção aos protocolos médicos e sanitários cabíveis. Conforme as 

INFORMAÇÕES n. 00322/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU oriundas do 

Ministério da Saúde, há protocolos já produzidos pela CONMEBOL e pela 

Confederação Brasileira de Futebol que demonstram a segurança da 

realização do evento desportivo.  

6. Assim, conforme as citadas informações, o Ministério da Saúde teve a 

oportunidade de externar a adequação e aprovar esses protocolos com o 

evento que se pretende realizar em território brasileiro: “Informações 

importantes foram desdobradas no documento denominado “PROTOCOLO 

DE RECOMENDAÇÕES MÉDICAS PARA TREINAMENTOS, VIAGENS E 

COMPETIÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19”, lavrado pela 
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Entidade sul-americana especificamente para o evento Copa América, que, 

dessarte, corrobora a adoção de cautelas sanitárias, de modo a obstar tanto 

o contágio dos profissionais e desportistas que participação dos jogos, bem 

como da comunidade local, dos Estados e Municípios que recepcionarão o 

evento. Disponível em: 

https://www.conmebol.com/sites/default/files/protocolo_medico_conmebol_p

ort_-_ca_2021_bra_final.pdf”2, como inclusive consta em notícia publicada 

em 07/06/2020 pelo Ministério.3 

7. Desse modo, nos termos do protocolo com as medidas preventivas e de 

vigilância apresentado pela CONMEBOL e corroborado pelo Ministério da 

Saúde4, as delegações de futebol, time de juízes e staff da CONMEBOL 

cumprirão medidas sanitárias, com destaque para algumas: i) para ingresso no 

País, a apresentação de teste RT-PCR de Swab Nasofaríngeo, com “data de 

coleta de amostra não superior a 48 horas anteriores do vôo”5, com a mesma 

testagem anteriormente aos dias de jogos; ii) serão cumpridos os trâmites de 

imigração e alfândega, preferencialmente de forma em isolada e desembarques 

em ônibus e hotéis deverão ser feitos de forma ordenada, a fim de evitar 

aglomerações; iii) as delegações oficiais, durante a permanência, devem ficar 

isoladas de pessoas externas, cumprindo cronograma que terá como destinos 

 

2 INFORMAÇÕES n. 00322/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Saúde.  
3 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-aprova-protocolo-de-seguranca-sanitaria-
da-copa-america 
4 Conforme Nota do Ministério da Saúde: “Quanto a este tópico, consigne-se que a CONMEBOL 
conferiu publicidade ao protocolo sanitário que será adotado pela Entidade no iter da realização do 
evento Copa América, no Brasil. Com efeito, por meio do endereço eletrônico: 
https://www.conmebol.com/pt-br/conmebol-divulga-os-protocolos-medicos-e-sanitarios-para-
conmebol-copa-america2021, a entidade juntou uma série de documentos que estão relacionados com a 
segurança sanitária do evento” 
5 Disponível em: https://www.conmebol.com/pt-br/conmebol-divulga-os-protocolos-medicos-e-
sanitarios-para-conmebol-copa-america-2021 
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“Áreas exclusivas para delegações em Hotéis - Área de competição em 

estádios sede - Centros de Treinamento – Aeroportos”; iv) médico deverá ter 

controle diário da saúde dos jogadores, conhecendo o estado físico e de saúde 

de cada um.  

8. De registro, outrossim, que “dados públicos do sítio do Ministério do Turismo 

(http://dadosefatos.turismo.gov.br/estatísticas-e-indicadores/desembarques-

internacionais.html ) explicitam que o número de pessoas envolvidas na Copa 

América é deveras reduzido se comparado à quantidade de desembarques 

internacionais que ocorreram no Brasil dos meses de fevereiro e março do 

corrente ano (92.654 e 79.538), de modo que o indicador sinaliza ausência do 

incremento de risco (de incremento numérico significativo no trânsito de 

pessoas, vindas do exterior)” 6. Ademais, há respaldo normativo para ingresso 

das delegações sul-americanas. A Portaria nº 654, de 28 de maio de 2021,7 em 

seu artigo 7º, suspende temporariamente voos internacionais e embarque de 

passageiros que tenham origem ou passagem somente por Reino Unido da 

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República da África do Sul e República da 

Índia (art. 7º, §§ 3º e 4º), exigindo nesses casos quarentena de 15 dias em caso 

de ingresso no território brasileiro (§ 6º).   

9. Assim, considerando rígido protocolo de saúde que será adotado para a 

realização da CONMEBOL Copa América 2021, entende-se que não há 

qualquer violação a preceito fundamental ou a direitos difusos. 

10. Nessa esteira, é de se rememorar que outros torneios de futebol, inclusive de 

 
6 INFORMAÇÕES n. 00322/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, Consultoria Jurídica Junto ao Ministério 
da Saúde.  
7 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-654-21-ccv.htm 
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âmbito internacional, vêm ocorrendo em território nacional com a devida 

vigilância das autoridades sanitárias de todas as esferas da Federação. 

Aqui, é possível citar os campeonatos estaduais8, todas as divisões do 

Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores da América (CONMEBOL 

Libertadores), a Copa Sul-Americana (CONMEBOL Sul-Americana) e as 

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022. Todas essas competições 

têm sido realizadas, ressalte-se, sem a presença de público, seguindo-se 

rígidos protocolos de segurança, o que acaba por minimizar 

consideravelmente quaisquer riscos contaminação.  

11. Em reforço, há que se alertar para os efeitos da pandemia de COVID-19 e do 

distanciamento social na saúde mental das pessoas. É pertinente considerar 

que, na situação peculiar decorrente do enfrentamento à pandemia já há 

tantos meses, com seus riscos inerentes e famílias enfrentando sérios 

problemas de saúde ou econômicos, além das limitações decorrentes do 

distanciamento social, não são irrelevantes os benefícios que podem advir 

de fontes de entretenimento seguro. 

12. Portanto, resta comprovada a inexistência de quaisquer violações a direitos 

fundamentais, diante da adoção de rígidos protocolos sanitários corroborados 

pelo Ministério da Saúde durante a realização da CONMEBOL Copa América 

2021. Na verdade, desde o início da pandemia de COVID-19 o Poder Público 

federal vem buscando garantir os diretos fundamentais à saúde e à vida, por 

meio de aquisição de vacinas, edição de atos normativos, implementação de 

programas de manutenção do emprego e auxílio emergencial.  

 

 

8 https://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/mapa-de-paralisacoes-pela-covid-19-veja-qual-e-a-situacao-
dos-estaduais-pelo-brasil.ghtml 
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Conclusão 

13. Em face do exposto, a Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não 

conhecimento da ADPF n° 849 e do pedido de tutela provisória incidental na 

ADPF 756. Pugna, ainda pela não concessão das medidas cautelares 

requeridas e, no mérito, pela total improcedência das arguições de 

descumprimento de preceito fundamental e pela denegação do mandado de 

segurança.  

Brasília,     de junho de 2021. 
 

 
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 

Advogado-Geral da União 
 
 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 
Secretária-Geral de Contencioso 

 
 

EDWIGES COELHO GIRÃO 
Advogada da União 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Nota SAJ  nº 169 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR 

 

Interessado:         Consultoria-Geral da
União

 

Assunto:              Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n°
756. Petição STF nº 56.750/2021 – Copa América. Solicita
subsídios

 Processo :            00692.003417/2020-35

Senhor Subchefe,

 

I - RELATÓRIO

 

1. Trata-se do O�cio n. 0268/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 01 de junho de 2021, da
Consultoria-Geral da União, rela�vamente à Pe�ção STF n° 56.750/2021, interposta no curso da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 756, por meio da qual o par�do autor faz novo
requerimento, com objeto diverso da inicial, obje�vando a interrupção dos prepara�vos para que o Brasil
sedie a Copa América 2021, torneio sulamericano de futebol.

 

2. O par�do autor alega que os “veículos de imprensa no�ciaram que o Governo Federal
acatou pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) para que o Brasil seja a sede de
um dos maiores eventos espor�vos do con�nente americano: A Copa América de Futebol masculino
profissional, edição 2021”.

 

3. Aduz que “a movimentação do Governo Federal com a Confederação Sul-Americana de
Futebol, a qual resultou na escolha repen�na e infundada do Brasil como sede de evento dessa dimensão,
vai na contramão dos esforços engendrados por parte da sociedade brasileira para a contenção da
pandemia e contraria, sobretudo, os provimentos judiciais já emanados no bojo desta Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental”.

 

4. Para o autor da Pe�ção, “Isso significará o trânsito de milhares de pessoas advindas de
outros países por diferentes regiões, u�lizando-se da malha aeroviária brasileira, fazendo contato com
passageiros que irão se deslocar para todos os cantos do Brasil e do mundo”.
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5. Em seu pedido, requer:

 
“a) Em caráter liminar inaudita altera pars, ordene a interrupção de todo e qualquer prepara�vo
que viabilize a realização da Copa América Conmebol (2021) em território brasileiro, tal como
assinatura de contratos e protocolos que possam vir a ser firmados entre o Estado Brasileiro e a
en�dade espor�va internacional, ou mesmo entre o Governo Federal e a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF);

[...]

d) Ao fim, que se julgue procedente o presente pedido de Tutela de Urgência Incidental, de modo a
se declarar incons�tucional o ato do Poder Execu�vo Federal de autorizar a realização da Copa
América Conmebol 2021 em território brasileiro, com fundamento na necessidade de resguardo da
saúde e da vida da população”.

 

6.  Em Despacho rela�vo à Pe�ção STF 56.750/2021, apresentada à “Sé�ma Tutela Provisória
Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 756 - Distrito FederalS”, o Relator,
Min. Ricardo Lewandowski, assim consignou: “Considerando a importância da matéria e a emergência de
saúde pública decorrente do surto do coronavírus, bem como a urgência que o caso requer, solicitem-se
prévias informações ao Presidente da República no prazo legal.” (DJE nº 105, divulgado em 01/06/2021).

 

7. É o relatório.

 

II - ANÁLISE JURÍDICA

 

A) DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: Ausência de interesse processual por inadequação da
via processual u�lizada.

 

8. De início, cabe ressaltar a ausência de cabimento da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental pois não se verifica qualquer lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público (cf. § 1º do art. 102 da CF/88), como se poderá ver adiante.

 

9. Assim é que o Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99) exige a
inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem cons�tucional
global, como aquele apto a solver a controvérsia cons�tucional relevante de forma ampla, geral e
imediata. [ADPF n° 33, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 27/10/2006. No mesmo sen�do, cf.
e.g., ADPF n° 388, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2016; e ADPF n° 97, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/10/2014]

 

10. Complementando, pode-se dizer, com apoio no entendimento consolidado na Corte
Cons�tucional, que “o ajuizamento da ação cons�tucional de arguição de descumprimento de preceito
fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não
será ela admi�da, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com
efe�vidade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade
de u�lização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para jus�ficar a invocação do
princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legi�mamente incidir – impedindo,
desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental – revela-se
essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a
situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse “writ” cons�tucional.” [STF. ADPF nº
237, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 38/05/2014]
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11. Cumpre destacar, igualmente, que os requisitos autorizadores do aviamento de uma ADPF
encontram-se expresso no art. 3º da Lei nº 9.882, de 1999, vejamos:

 

Art. 3o A pe�ção inicial deverá conter:

I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;

II - a indicação do ato ques�onado;

III - a prova da violação do preceito fundamental;

IV - o pedido, com suas especificações;

V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação
do preceito fundamental que se considera violado.

Parágrafo único. A pe�ção inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será
apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato ques�onado e dos documentos
necessários para comprovar a impugnação.

 

12. Ocorre que, da narra�va exposta na Pe�ção STF 56.750/2021, a qual deve guardar
congruência com o pedido formulado na inicial da ADPF, é imperioso dizer que não foi indicado, na
referida Pe�ção, obje�vamente qual o preceito fundamental violado (inciso I, art. 3º) e tão pouco foi
juntada a cópia do ato administra�vo que comprovaria a referida violação (inciso III c/c o Parágrafo único
do art. 3º), o que ipso facto conduz ao indeferimento liminar da Pe�ção incidental ante interpretação
lógica dos termos do art. 4º da mesma Lei:

 
"Art. 4º A pe�ção inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de
argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta
Lei ou for inepta."

 

13. Por outro bordo, exsurge da peça incidental (Pe�ção STF 56.750/2021) que se pretende
adentrar nas medidas concretas de execução da polí�ca pública, mais especificamente, nos critérios de
autorização de eventos de caráter espor�vo privado.

 

14. Segundo abalizada doutrina, estamos autorizados a entender que o �tular de um mandato
ele�vo, quer do Poder Execu�vo, quer do Poder Legisla�vo, não é um mero funcionário do Estado, mas
seu agente polí�co. Sendo assim, a definição de prioridades e das polí�cas públicas não é ato de simples
administração, há um sopesamento de muitas variáveis visando o melhor atendimento das populações
envolvidas e, também, da maneira de melhor executar essas ações na prá�ca.

 

15. Por isso o controle de normas pelo Tribunal Cons�tucional não deve limitar o legislador ou
o administrador polí�co até o ponto que elimine quase que por completamente as caracterís�cas
próprias da a�vidade regulamentar ou governa�va.

 

16. Por tudo que se pôde ver, não há que se cogitar de qualquer violação pela a adoção de
providência de índole administra�va que invoque atuação jurisdicional (art. 1º. da Lei nº 9.882/1999).

 

17. Também, não há que se falar em violação direita aos preceitos fundamentais, que são, no
máximo, apresentados como fundamentos ou suportes cons�tucionais para o pedido, sendo certo que o
afronte indireto não viabiliza o controle concentrado.

 



09/06/2021 SEI/PR - 2621006 - Nota SAJ

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2941477… 4/11

18. Ademais, é certo que temos na presente ADPF uma suposta ofensa a preceito fundamental
indireta, reflexa, o que impede o do instrumento cons�tucional:

 
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E
SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS
PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
JULGADA PROCEDENTE.

1. Não autoriza análise de ato ques�onado por arguição de descumprimento de preceito
fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.

2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia
mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro:
aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Cons�tuição da República). Precedentes.

3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio
público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à
legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Cons�tuição), à separação funcional de poderes (art.
2º da Cons�tuição) e à con�nuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Cons�tuição).
Precedentes.

4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a
suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora,
arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto
do Rio Grande do Norte – CAERN. 
(ADPF 556, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

[destaques]

 

19. Sem embargo, restará amplamente comprovado, pelo exame do mérito, que o Governo
Federal vem se esmerando no sen�do de atender às necessidades, sensível às demandas de saúde
pública.

 

20. Conforme se pode observar, o autor pretende que se "ordene a interrupção de todo e
qualquer prepara�vo que viabilize a realização da Copa América Conmebol (2021) em território brasileiro,
tal como assinatura de contratos e protocolos que possam vir a ser firmados entre o Estado Brasileiro e a
en�dade espor�va internacional, ou mesmo entre o Governo Federal e a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF)", ou seja, pretende o autor da Pe�ção alcançar, de fato, os efeitos de um bloqueio
nacional de fronteiras, com repercussão delicada nas relações internacionais do Brasil, em nome de
eventual combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, sendo que este combate, efe�vamente, já
existe por outras ações governamentais desenvolvidas, como veremos.

 

21. Portanto, não há interesse/necessidade de agir. Em conclusão, verifica-se que todos os
efeitos substanciais demandados na Pe�ção Incidental da referida ADPF como necessários ao suporte
sanitário já vêm sendo atendidos, sponte propria, pelos envolvidos diretos.

 

22. A par�r de tais informações, estamos autorizados a sustentar falta de interesse processual,
pois, o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à u�lidade que o provimento
jurisdicional pode trazer.

 

23. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de
que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser sa�sfeita. Daí é que
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surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade), o
que, no caso em tela, é insustentável porque há que se reconhecer que não há pretensão resis�da.

 

24. No caso dos autos, a obtenção do determinado resultado pretendido simplesmente
independe de atuação do Estado-Juiz na sua função jurisdicional porque já está sendo realizado
regularmente e, portanto, não há lide.

 

B) DO MÉRITO

 

B.I) Da natureza do evento e do protocolo de segurança sanitária.

 

25. Primeiramente, convém destacar que o evento se caracteriza por ser uma compe�ção
espor�va de porte internacional, denominado “COPA AMÉRICA 2021”, que possui natureza privada,
sendo organizada pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF e pela Confederação Sul-americana de
Futebol – CONMEBOL, tendo a Subchefia de Ar�culação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da
República apenas par�cipado de reunião no dia 02/06, que tratou acerca do evento, oportunidade na
qual foram aventados ques�onamentos sobre a realização do torneio.

 

26. Diz a Nota Informa�va nº 6/2021/SAGEP/SAM (SEI nº 2620067) que:

 
“Na mesma data, cumpre informar, após provocação da CONMEBOL, a Confederação Brasileira de
Futebol – CBF, encaminhou O�cio nº 1898.2021 endereçado ao Ministro da Casa Civil e
recepcionado por esta Subchefia em 07/06, pormenorizando que “o formato e os aspectos
operacionais desta edição da CONMEBOL Copa América 2021 ainda estão em fase de definição
junto à CONMEBOL”.

Não obstante, ressaltamos que o expediente antecipa as informações que “o custeio de toda
organização do evento será feito, integralmente, com recursos privados, oriundos da CONMEBOL e
de seus patrocinadores”.

Ademais, haverá protocolo sanitário específico para a realização do evento, em vias de elaboração,
para a preservação da condição de saúde da população.

Sendo essas as atualizações conhecidas até o fechamento desta Nota Informa�va, entendemos, por
ora, dispensáveis maiores digressões acerca do feito, tendo em vista a conjuntura de aparente
solução da controvérsia.”

 

27. Conforme informações das en�dades privadas organizadoras (O�cio n. 1898.2021 da CBF e
O�cio SG/mj n. 311/2021 da CONMEBOL), os jogos deverão ocorrer nas cidades de sede: Brasília-DF,
Goiânia-GO, Cuiabá-MT e Rio de Janeiro-RJ, cabendo ao poder público (A) Ações nos aeroportos para (i)
facilitar e agilizar processos de imigração das equipes, (ii) criar fluxos dedicados para as delegações e
público (Arbitragem, lendas e staff CONMEBOL), (iii) fornecer credenciais aeroportuárias; (iv) vagas de
estacionamento no terminal de passageiros; e (v) Segurança em Aeroportos; e (B) Ações de coordenação
de operação de segurança pública, nos estádios, hotéis e campos de treinamento.

 

28. Ainda conforme informações da CBF e CONMEBOL, as pessoas envolvidas no evento
estarão seguindo um rígido protocolo de saúde definido pela CONMEBOL, para seus funcionários e
contratados, para árbitros e para as delegações espor�vas que, por país, serão compostas por um
máximo de 65 pessoas, dos quais 28 serão  jogadores de futebol profissional e o resto delegados (corpo
técnico, dirigentes, etc.).
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29. Cumpre dizer que, até o momento, as seleções que já se encontram imunizadas com a
vacina CORONAVAC são: Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai, sendo que as seleções não vacinadas
já têm data para a inoculação de vacina.

 

30. No sen�do de dar cumprimento aos cuidados e às orientações de saúde, os organizadores
se comprometem a respeitar o protocolo usado desde 2020, com uma eficácia de 99% (noventa e nove
por cento), nos mesmos moldes de outros campeonatos de futebol no Brasil, além das seguintes
medidas: (i) os 130 funcionários da Confederação Sul-Americana de Futebol viajarão para o Brasil
vacinados com a vacina CORONAVAC; (ii) Em relação aos árbitros, ao todo 85, viajarão para o Brasil todos
vacinados; (iv) Todas as pessoas que estarão envolvidas na organização, exceto brasileiros, serão
vacinadas e terão PCR NEGATIVA para admissão ao Brasil, com testes de PCR realizados a cada 72 (setenta
e duas) horas, comprometendo-se a permanecer em estrita bolha sanitária.

 

31. Importante destacar das informações con�das nas INFORMAÇÕES n.
00312/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, que "o Ministério da
Saúde teve a oportunidade de externar a adequação dos protocolos com o evento que se pretende
realizar em território brasileiro, consoante no�cia veiculada no sí�o oficial da Pasta: disponível no link
h�ps://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/no�cias/ministerio-da-saude-aprova-protocolo-de-seguranca-
sanitaria-da-copa-america", vejamos na íntegra:

 
"O Brasil realizará a Copa América entre 13 de junho e 10 de julho com segurança sanitária. O
Ministério da Saúde aprovou, nesta segunda-feira (7/6), o protocolo com as medidas preven�vas e
de vigilância apresentado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Estádios não
receberão torcedores, jogadores e delegação serão testados a cada 48 horas e ficarão isolados em
hotéis, podendo sair apenas para treinos e par�das. Os detalhes do plano de ação para evitar
contágio da Covid-19 foram anunciados à noite, em entrevista cole�va, pelo ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, e dirigentes médicos da Conmebol e da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), estes de forma remota. “Será um ambiente sanitário controlado e monitorados pelas
autoridades sanitárias dos estados e municípios onde acontecerão essas compe�ções", garan�u o
ministro. "Estaremos vigilantes em relação ao transcurso da compe�ção e relação às condições
sanitárias do evento, como um todo", completou Queiroga. A compe�ção será composta por 28
jogos. Serão 10 seleções, com 65 membros, cada, incluindo atletas e delegação. Além disso, está
prevista a par�cipação de aproximadamente 450 pessoas trabalhando à disposição da Conmebol.
As par�das serão sediadas em Cuiabá (MT), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).
Também haverá um esquema rigoroso para vigilância e isolamento no transporte, nas viagens, nas
hospedagens, nos treinos e nas par�das. Os jogadores e os membros das delegações ficarão em
quartos separados. Os trabalhadores que es�verem em contato com as comi�vas também serão
monitorados e subme�dos a testes de detecção de Covid-19. À medida que as seleções forem
eliminadas, estas retornarão a seus países de origem, de modo a reduzir o volume das comi�vas nas
cidades-sede. Antes da saída do país, também passarão por testagem. As en�dades de futebol no
Brasil e na América do Sul apresentaram ao Ministério da Saúde os protocolos de outras
compe�ções, que já aconteceram ou estão em andamento, como todos os estaduais, todas as
divisões do Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Sul-Americana e Eliminatórias da
Copa do Mundo de 2022."

 

32. Conforme, ainda a manifestação da CONJUR/Min Saúde, a própria en�dade privada, a
CONMEBOL, já "conferiu publicidade ao protocolo sanitário que será adotado pela En�dade no iter da
realização do evento Copa América, no Brasil. Com efeito, por meio do endereço eletrônico:
h�ps://www.conmebol.com/pt-br/conmebol-divulga-osprotocolos-medicos-e-sanitarios-para-conmebol-
copa-america-2021, a en�dade juntou uma série de documentos que estão relacionados com a segurança
sanitária do evento", inclusive o "“PROTOCOLO DE RECOMENDAÇÕES MÉDICAS PARA TREINAMENTOS,
VIAGENS E COMPETIÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19”, lavrado pela En�dade sul-americana
especificamente para o evento Copa América, que, dessarte, corrobora a adoção de cautelas sanitárias,
de modo a obstar tanto o contágio dos profissionais e despor�stas que par�cipação dos jogos, bem como



09/06/2021 SEI/PR - 2621006 - Nota SAJ

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2941477… 7/11

da comunidade local, dos Estados e Municípios que recepcionarão o evento. Disponível em:
h�ps://www.conmebol.com/sites/default/files/protocolo_medico_conmebol_port_-
_ca_2021_bra_final.pdf".

 

B.II) Das medidas para o enfrentamento da pandemia.

 

33. Logo no início do ano de 2020, reagindo prontamente aos fatos inesperados, o governo fez
aprovar a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que prevê que poderão ser adotadas as seguintes
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do novo coronavírus, visando a proteção da cole�vidade:

 
Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre
outras, as seguintes medidas: (...)

 

34. Assim, o Senhor Presidente da República, na chefia do Governo Federal, vem adotando
uma série de medidas visando o enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo novo
coronavírus, demonstrando-se, dessa forma, concretamente a sua preocupação com a crise vivenciada
pela população brasileira.

 

35. As medidas consubstanciadas em atos norma�vos de inicia�va do Presidente da República
demonstram que, indubitavelmente, o Governo Federal está constantemente monitorando e atuando no
enfrentamento da crise, dos quais se destacam, exemplifica�vamente, os a seguintes: Medida Provisória
n. 921, de 7 de fevereiro de 2020; Medida Provisória n.924; Decreto n. 10.277; Medida Provisória n. 926,
de 20 de março de 2020; o Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020; Decreto n. 10.285, de 20 de
março de 2020; Medida Provisória n. 927, de 22 de março de 2020; Decreto n. 10.292, de 25 de março de
2020; Decreto n. 10.295, de 30 de março de 2020; Medida Provisória n. 936, de 1 de abril de 2020;
Medidas Provisórias n. 937, 940, 941, 942 e 943; A lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020; Decreto n. 10.311,
de 3 de abril de 2020; Decreto n. 10.312, de 4 de abril de 2020; plano de imunização pelo Ministério da
Saúde e a edição da Medida Provisória n. 1.026, de 06-01-2021, entre outros.

  

36.  Além das medidas acima ressaltadas, existem diversas outras implementadas no âmbito
da Administração Indireta que atua como longa manus do Estado.

 

37. Outrossim, e não menos importantes, são os atos de governo que vêm sendo adotados
diuturnamente, inclusive por meio das Pastas Ministeriais, os quais podem ser constatados:

nos Comunicados Interministeriais da Secretaria de Governo, disponíveis em
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/notas-comunicados/boletins?
_authenticator=fd441b114d2fb8b2ded2b327a5e31a22b9ec7107;
nas Notas Técnicas encaminhadas a este Colendo Tribunal (especificamente: Nota Informativa 1
(2336887), Nota Informativa 3 (2342079), Nota Informativa 4 (2346168), Nota Informativa 6
(2350247), Nota Informativa 8 (2351774), Nota Informativa 9 (2357142), Nota Informativa 10
(2362613), Nota Informativa 11 (2364091), Nota Informativa 12 (2368292), Nota Informativa 15
(2374488), Nota Informativa 16 (2377108), Nota Informativa 17 (2378386), Nota Informativa 18
(2383903), Nota Informativa 19 (2389311), Nota Informativa 20 (2390797), Nota Informativa
21 (2390979), Nota Informativa 22 (2394456), Nota Informativa 23 (2398368), Nota Informativa 24
(2399946), Nota Informativa 25 (2405376), Nota Informativa 26 (2411839), Nota Informativa 27
(2412921), Nota Informativa 28 (2417494), Nota Informativa 29 (2423721), Nota Informativa 30
(2428749), Nota Informativa 31 (2430223), Nota Informativa 32 (2436378), Nota Informativa 33



09/06/2021 SEI/PR - 2621006 - Nota SAJ

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2941477… 8/11

(2441629), Nota Informativa 34 (2443058), Nota Informativa 35 (2447813), Nota Informativa 36
(2452957), Nota Informativa 38 (2457615), Nota Informativa 39 (2459639), Nota Informativa 41
(2465255), Nota Informativa 42 (2471181), Nota Informativa 44 (2472809), Nota Informativa 48
(2490256), Nota Informativa 49 (2511501), Nota Informativa 50 (2528392),  Nota Informativa nº
1/2021/SAGEP/SAM (2553960), Nota Informativa nº 2/2021/SAGEP/SAM (2569393) e Nota
Informativa nº 3/2021/SAGEP/SAM (2598314)); e
Nota Informativa 5 (2618690).

 

38. Verifica-se que o Governo Federal vem envidando esforço hercúleo ao combate da
pandemia, atuando de maneira coordenada com suas Pastas Ministeriais, observadas as competências
cabíveis a cada uma delas, consoante as disposições con�das na Lei n. 13.844, de 2019. 

 

39. Os atos norma�vos de inicia�va priva�va do Presidente da República vêm sendo
implementados, como se infere das diversas medidas provisórias e decretos mencionados, tudo em
conformidade com a Carta Maior (arts. 62 e 84).

 

40. Tais medidas vêm sendo adotadas para garan�r as orientações não só do Ministério da
Saúde, mas também da Organização Mundial da Saúde, como se infere da abertura de créditos
extraordinários, implementação de medidas trabalhistas, fixação de a�vidades essenciais, entre outros.

 

41. Estas medidas visam garan�r o isolamento social necessário para evitar a rápida
disseminação do coronavírus. Assim, por exemplo, quando o Governo Federal flexibiliza as regras
trabalhistas, o faz tendo como escopo a manutenção do emprego e da renda daquele trabalhador que
não pode exercer suas atribuições em razão da recomendação de isolamento social. 

 

42. Ao criar Bene�cio Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o Governo Federal
visa a preservação de milhões de empregos, assegurando o cumprimento da orientação de isolamento
social. No mesmo sen�do é a sanção do projeto de lei que prevê auxílio emergencial de R$ 600,00
(seiscentos reais) por mês para trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e
outros afetados pelos efeitos da pandemia. Tal auxílio irá garan�r que estas pessoas façam o devido
isolamento social sem prejuízo da própria subsistência.

 

43. E assim foram adotadas diversas outras medidas que, ao final e ao cabo, têm por escopo
combater o novo coronavírus, o que, por si só, afasta a alegação genérica de responsabilidade imputada
ao Presidente da República quanto a observância de medidas necessárias ao enfrentamento da
pandemia.

 

44. Para tanto, também, a atuação presidencial tem como parâmetro o cumprimento das
normas e critérios cien�ficos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e
en�dades reconhecidas nacional e internacionalmente (ex vi inciso III, § 2º, do art. 3º da Lei nº
13.979/2020), sempre com o escopo de minimizar os riscos à saúde da população nacional, conforme se
pode ver do Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulgou o texto revisado do
Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de
Saúde, de 23 de maio de 2005.

 

45. Não é demais lembrar que, em síntese, recomenda-se que toda norma que restrinja os
direitos e garan�as fundamentais reconhecidos e estabelecidos cons�tucionalmente deva ser
interpretada restri�vamente. Essa regra hermenêu�ca também se aplica para normas de exceção,
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como in casu, que devem sofrer uma interpretação restri�va (cf. FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução
ao Estudo do Direito. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 291).

 

46. Sem embargo, os atos de cautela do Presidente da República, para além da preservação da
saúde dos brasileiros em primeiro lugar, visam, igualmente, resguardar a economia para possibilitar a
manutenção digna da população nacional.

 

47. Não obstante, a mera narra�va das ações concretas realizadas pelo Governo Federal até o
presente momento já é idônea para contrariar os argumentos autorais. 

 

B.III) Da separação dos poderes. Impossibilidade de o Poder Judiciário fazer escolhas
administra�vas.

 

48. O acolhimento dos pedidos formulados na presente ação acarretaria irremediável violação
ao princípio da separação dos poderes, uma vez que representaria apossamento do exercício de função
�pica que compete ao Poder Execu�vo, seja agindo como idealizador e executor de polí�cas para o
enfrentamento da presente crise, seja atuando no �pico exercício do poder de polícia da Administração
Pública ao regular a prá�ca de ato em prol da cole�vidade e compelir, por meio de atos de polícia, ao
cumprimento de tal determinação, o que afrontaria a independência conferida aos demais poderes para
o exercício de suas funções cons�tucionalmente previstas.

 

49. As restrições impostas ao exercício das competências cons�tucionais conferidas ao Poder
Execu�vo, incluída a definição de polí�cas públicas, importam em contrariedade ao princípio da
independência e harmonia entre os Poderes. [ADI 4.102, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-10-2014, P, DJE de
10-2-2015.] 

 
(...) O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO. -A reserva de lei cons�tui postulado reves�do de função
excludente, de caráter nega�vo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções
norma�vas, a �tulo primário, de órgãos estatais não-legisla�vos. Essa cláusula cons�tucional, por
sua vez, projeta-se em uma dimensão posi�va, eis que a sua incidência reforça o princípio, que,
fundado na autoridade da Cons�tuição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária
submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. -Não cabe, ao Poder
Judiciário, em tema regido pelo postulado cons�tucional da reserva de lei, atuar na anômala
condição de legislador posi�vo (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 cons�tucional, só
podem ser legi�mamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder
Judiciário - que não dispõe de função legisla�va - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
ins�tucionalmente estranha (a de legislador posi�vo), usurpando, desse modo, no contexto de
um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com
evidente transgressão ao princípio cons�tucional 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)

 

50. A elaboração da polí�ca pública depende de uma visão mul�disciplinar, de avaliação das
circunstâncias consideradas relevantes, de estudo das alterna�vas e de seus impactos, bem como requer
o posterior monitoramento e avaliação da polí�ca implementada.
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51. Neste contexto da pandemia, é de fundamental importância que as escolhas das polí�cas
públicas sejam conduzidas pelo Poder Execu�vo, composto por vários Ministérios e en�dades vinculadas,
garan�ndo-se visões e perspec�vas mul�disciplinares.

 

52. Conforme desenvolvido no mérito, o Governo Federal tem adotado todas as medidas
necessárias ao enfrentamento da emergência mundial de saúde, a par�r de orientações técnicas que, em
razão das constantes atualizações dos dados da pandemia, são constantemente reavaliadas, permi�ndo
que as autoridades competentes reajustem seus posicionamentos e decisões.

 

53. Ademais, o presente caso não se enquadra no entendimento que admite a atuação
excepcional do Poder Judiciário na condução das polí�cas públicas quando houver omissão da
administração pública, uma vez que o Governo Federal vem promovendo esforço hercúleo para
minimizar os efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus.

 

54. Nessa perspec�va, a presente Pe�ção Incidental em ADPF não deve ser conhecida e se
conhecida, deve ser julgada improcedente, com a devida vênia.

 

III - CONCLUSÃO

 

55. Assim, esta Nota SAJ manifesta-se pela improcedência do pedido, tendo em vista que a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não se presta para a�ngir os fins almejados pelo
requerente.

 

56. São essas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da
União.

 

57. Por fim, solicitamos a juntada da Nota Informa�va nº 6/2021/SAGEP/SAM (SEI nº 2620067)
e as INFORMAÇÕES n. 00312/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU.

 

 

Brasília, 07 de junho de 2021.

 

SILTON BATISTA LIMA BEZERRA
Subchefia para Assuntos Jurídicos da

Secretaria-Geral da Presidência da República
 
 

DE ACORDO.
 

RENATO DE LIMA FRANÇA
Subchefe Adjunto para Assuntos Ins�tucionais

Subchefia para Assuntos Jurídicos
Secretaria-Geral da Presidência da República

 
APROVO.
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HUMBERTO FERNANDES DE MOURA
Subchefe Adjunto Execu�vo

Subchefia para Assuntos Jurídicos
 

APROVO.
 

PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
Subchefe para Assuntos Jurídicos da

Secretaria Geral da Presidência da República
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Silton Ba�sta Lima Bezerra, Assessor, em 09/06/2021, às
14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato de Lima França, Subchefe Adjunto, em
09/06/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura, Subchefe Adjunto
Execu�vo, em 09/06/2021, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa, Subchefe,
em 09/06/2021, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2621006 e o
código CRC 30DF2A22 no site:  
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Subchefia de Ar�culação e Monitoramento
Subchefia Adjunta de Gestão Pública

Nota Informa�va nº 7/2021/SAGEP/SAM
Assunto: Subsídios para informações na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº
849.
 
 
 
SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de pedido manifestação formulado nos termos do OFICIO
286/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU (2622493), obje�vando a elaboração de informações a serem
prestadas ao Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 849 (julgamento 190-2021 - Min. Cármen
Lúcia), ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.

2. Encaminhado o pleito a esta Subchefia conforme Despacho CGIP/SAJ (2624948) e OFÍCIO
358 (2624978).

3. Nesta assentada, valemo-nos da presente no sen�do de atualizar as trata�vas outrora
informadas por ocasião da expedição da Nota Informa�va nº 6/2021/SAGEP/SAM e seus anexos (docs.
2620067 e 2620922), exarada na data de 7 de junho, quando foram aventadas questões iniciais
concernentes à realização do evento Copa América Conmebol Brasil 2021, voltadas à defesa nos autos da
ADPF nº 756.

4. Além disso, impende ressaltar o disposto na Cota 111/2021/SGCT/AGU (2624732), que
no�cia a inclusão em pauta para Plenário virtual em 10/06, do feito epigrafado. Ainda, serão julgados
conjuntamente, a ação citada no parágrafo anterior (ADPF nº 756 - julgamento 195-2021 - Min. Ricardo
Lewandowski) e o MS 37933 (julgamento 190-2021 - Min. Cármen Lúcia), que possuem pedidos conexos
ao ora versado. Em assim sendo, fica sob o crivo de conveniência e oportunidade dos agentes
competentes o compar�lhamento nos demais feitos das informações que serão pormenorizadas adiante.

5. Não é demais rememorar que a atuação da Subchefia de Ar�culação e Monitoramento no
caso é eminentemente residual, nos ditames do inc. VII, art. 14, do Decreto nº 9.678, de 2 de janeiro de
2019, sendo que a par�cipação desta unidade nas trata�vas tem se dado tão somente no sen�do de
ar�cular e monitorar as ações empreendidas pelos órgãos do Poder Execu�vo federal afetos à matéria.

6. Superados os pontos iniciais, passa-se a apresentar as informações cabíveis.

 

ANÁLISE

I - SINOPSE DA DEMANDA

7. Conforme cediço, no dia 31 de maio de 2021, foi no�ciado pela Confederação Sul-
Americana de Futebol – CONMEBOL que o Brasil será a sede do torneio Copa América 2021, tendo em
vista que inicialmente o campeonato ocorreria na Argen�na e na Colômbia.

8. O evento se dará entre os dias 13 de junho a 10 de julho de 2021, contará com Brasília-DF,
Goiânia-GO, Cuiabá-MT e Rio de Janeiro-RJ como cidades sede e terá a par�cipação das seleções
da Argen�na, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

9. Esta Subchefia de Ar�culação e Monitoramento apenas se matriculou no assunto quando
foi convidada a par�cipar de reunião no dia 02/06, que tratou acerca do evento, oportunidade na qual



foram aventados ques�onamentos sobre a realização do torneio.

10. Na mesma data, cumpre informar, após provocação da CONMEBOL, a Confederação
Brasileira de Futebol – CBF, encaminhou O�cio nº 1898.2021 endereçado ao Ministro da Casa Civil e
recepcionado por esta Subchefia em 07/06, pormenorizando que “o formato e os aspectos operacionais
desta edição da CONMEBOL Copa América 2021 ainda estão em fase de definição junto à CONMEBOL”.

11. Já em 08/06, esta Subchefia convocou reunião de ponto de controle para alinhar com os
agentes governamentais eventuais obstáculos que porventura tenham iden�ficado ao operacionalizar a
realização do evento.

12. Novo encontro já está agendado para a data de hoje, 09/06. Há a pretensão de recorrência
das reuniões para superação de quaisquer desafios que surjam.

13. Cabalmente demonstrados, portanto, os esforços hercúleos que vêm sendo desenvolvidos
para uma consecução primorosa do torneio.

 

II - EVENTO PRIVADO

14. De pronto, algumas considerações saltam aos olhos e merecem destaque.

15. O custeio de toda a organização do evento será, integralmente, financiado com recursos
privados, oriundos da CONMEBOL e de seus patrocinadores.

16. A atuação dos órgãos de governo, no âmbito federal, nesse caso, está apenas adstrito à
viabilizar providências prévias e de cunho operacional, no sen�do de, por exemplo, possibilitar a entrada
das delegações no país e dispor de medidas para que os estádios estejam aptos a recepcionar os jogos.

 

III - RESTRIÇÕES DE ACESSO

17. Noutro giro, há que ser destacada a ausência do grande público nas par�das.

18. Tal diretriz foi excepcionalmente adotada, em razão da atual situação da pandemia de
Covid-19 vivenciada no país, de forma a assegurar que a população brasileira esteja protegida do
contágio, o que restringe o risco na realização do campeonato.

 

CONCLUSÃO

Julgando prestadas as informações que se faziam necessárias nessa oportunidade, coloca-se à disposição
para maiores esclarecimentos, acaso eventualmente exigidos.

 

À consideração superior.

Brasília, na data da assinatura digital.

 

 

JÉSSICA CARVALHO DO VALE
Gerente de Projeto - SAM/CC/PR

 
 
 

LUCIANA LAURIA LOPES 



Subchefe Adjunta de Gestão Pública - SAM/CC/PR

 

 

De acordo. Encaminha-se o presente processo excepcionalmente à Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Secretaria-Geral da Presidência da República, em razão da urgência atrelada ao tema, para conhecimento
dos termos desta Nota Informa�va, bem como adoção das medidas que porventura julguem per�nentes
e cabíveis.

 

Brasília, na data da assinatura digital.

 

 

THIAGO MEIRELLES FERNANDES PEREIRA
Subchefe de Ar�culação e Monitoramento - SAM/CC/PR

 

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Carvalho do Vale, Gerente de Projeto, em
09/06/2021, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Lauria Lopes, Subchefe Adjunto(a) de Gestão
Pública, em 09/06/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Meirelles Fernandes Pereira, Subchefe, em
09/06/2021, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2626747 e o
código CRC 6BCB0756 no site:  
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Núcleo Jurídico da Secretaria de Vigilância em Saúde
  

NOTA

1. ASSUNTO

 

Trata-se do Processo 25000.087141/2021-92 que encaminha E-mail
CBF (0021003929), de 1º de junho de 2021, por meio do qual a Confederação
Brasileira de Futebol - CBF encaminha documentos, tais como Protocolo Médico
Conmebol PORT (0021003736), Relatório Operacional CBF (0021003743) e Guia
Médico CBF (0021003744), referentes às recomendações para treinamentos,
viagens e competição durante a pandemia da COVID-19 e solicita à Secretaria
de Vigilância em Saúde - SVS/MS, manifestação quanto à validação do
referido protocolo.

A seguir as informações extraídas do âmbito desta Secretaria que
possibilitaram a prestação os subsídios técnicos.  

 

2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL E NO
MUNDO

 

Nesse sentido, é importante trazer à baila a situação epidemiológica
no Brasil e no mundo. Cumprindo a competência da SVS de análise
epidemiológica, alguns instrumentos são utilizados para avaliação a situação
epidemiológica da covid-19 no mundo e no Brasil, com periodicidade diária,
semanal e mensal.

Assim, considera-se para realização desta análise, os dados de
variação de casos, óbitos, coeficiente de incidência e mortalidade acumulados,
nos últimos 14 dias e 24 horas, além de considerar a variação e similaridade de
casos e óbitos nos últimos 14 dias. A partir da avaliação do coeficiente de
incidência nos últimos 14 dias foi classificado o nível de alerta em saúde para
viagens.

Os dados do Brasil foram gerados no dia 06/06/21, às 18:20 e os
dados das demais regiões no dia 06/06/21 às 04:07pm CEST, considerando o
encerramento da semana epidemiológica (SE).

No mundo, até o dia 06 de junho de 2021, foram
notificados 172.630.637 casos e 3.718.683 óbitos. A maior parte dos países
apresentam transmissão comunitária (62,45%).

A maior distribuição de casos e óbitos está na Região das Américas,
seguida pela Europa. Observa-se que os países com o maior número de casos
no mundo são: Estados Unidos, Índia e Brasil. Tratando-se dos óbitos, os
mesmos três países figuram entre os maiores do mundo, apenas invertendo a
ordem do Brasil com a Índia. Nos últimos 14 dias e 24 horas, a Índia
apresentou o maior registro de casos e de óbitos do mundo.

No entanto, a República Tcheca apresenta a maior taxa de incidência
e o Peru o maior coeficiente de mortalidade acumulada; já a Argentina
apresenta a maior taxa de incidência, e o Peru apresenta o maior coeficiente de
mortalidade dos últimos 14 dias entre os 20 principais países. Existem
atualmente 12 países com nível muito alto de alerta em saúde para viagem,
predominantemente na América do Sul.

Na América do Sul, observa-se que Uruguai, Argentina e Guiana
Francesa apresentaram o maior coeficiente de incidência de casos,
sendo 8.880,66, 8.663,19 8.214,09 por 100.000 habitantes, respectivamente.
Quanto ao coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes, Peru,
Brasil e Colômbia apresentaram a maior medida, sendo 563,55,
223,56 e 178,63 por 100.000 habitantes, respectivamente.

No mundo existem quatro variantes de preocupação
(VOC) conforme declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O total
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de países com maiores números de isolados nas últimas 4 semanas são 24. Em
destaque para os Estados Unidos que apresenta o maior número de isolados
para a VOC Alfa, o Reino Unido com o maior número de isolados para a VOC
Delta e a França com o maior número de isolados para a VOC Beta.

No Brasil, foram notificados 16.947.062 casos e 473.404 óbitos. A
região Sul destaca-se com a maior incidência por 100 mil habitantes e a região
Centro-Oeste com o maior coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes. O
estado de RR apresentou a maior incidência com 16.671,90 por 100 mil
habitantes da sua região e do país e o estado de RO apresentou o maior
coeficiente de mortalidade com 324,1 por 100 mil habitantes da sua região e do
país. As UF com maior número de casos nos últimos 14 dias foram: SP, MG, PR,
CE e BA. Os estados que tiveram o maior número de casos nas últimas 24 horas
foram SP, MG, BA, PR e PB. Na avaliação da variação de aumento de óbitos,
observa-se que MS e TO apresentaram três semanas consecutivas de aumento e
AC duas semanas consecutivas.

Em relação às capitais do Brasil, São Paulo apresenta o maior
número de casos acumulados, nos últimos 14 dias e nas últimas 24 horas, no
entanto Boa Vista apresenta a maior taxa de incidência acumulada e Aracaju a
maior taxa de incidência dos últimos 14 dias. São Paulo apresentou o maior
número de óbitos acumulados e Cuiabá nos últimos 14 dias e o maior
coeficiente de mortalidade acumulada. Vitória apresentou o maior coeficiente de
mortalidade dos últimos 14 dias. Quinze capitais apresentaram comportamento
de redução no número de casos, Belém (PA) apresentou redução em cinco
semanas consecutivas, Fortaleza (CE), Recife (PE) e Curitiba (PR) em três
semanas. Nos últimos 14 dias, observa-se aumento do número de casos
superior a 30% em três capitais (Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo). Na
avaliação da variação de óbitos, nenhuma capital apresentou aumento em duas
semanas consecutivas ou mais.

No Brasil já foram detectadas as quatro VOC. A circulação da VOC
P.1 é predominante. A detecção da VOC Delta (B.1.617, indiana) alerta
novamente sobre a importância de vigilância ativa e medidas sanitárias
adequadas para minimizar a disseminação das mesmas no território brasileiro.

A vacinação contra covid-19 no mundo registra 2.121.290.083 doses
administradas, dessas, 894.703.785 receberam pelo menos uma dose e
457.724.335 pessoas foram vacinadas (duas doses). O Brasil é o quarto país
com maior número de vacinados, tendo 71.691.137 de doses aplicadas, sendo
48.802.098 para a 1ª dose, e 22.889.039 para 2ª dose. Os estados com maiores
números de doses aplicadas, são: SP, MG, RJ, RS e BA.

No Anexo é apresentado o detalhamento da situação epidemiológica
acima apresentado.

 

3. MEDIDAS SANITÁRIAS

 

As recomendações e orientações sanitárias que devem ser seguidas
em todo o território nacional estão descritas no Guia de Vigilância
Epidemiológica em anexo (0021005418) ou acessível em:

Guia de Vigilância Epidemiológica
(file:///C:/Users/SUPORTE/Downloads/Guia%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20Covid-
19.pdf) 

Ademais, constam apensados a este Despacho o Anexo I
(0021005412) e o Anexo II (0021005416) para mais esclarecimentos acerca do
assunto.

Em referência às medidas de entrada no país, as orientações estão
elencadas na Portaria 654/2021, da Presidência da República, de 28 de maio de
2021, que dispõem sobre restrição excepcional e temporária de entrada no país
de estrangeiros de qualquer nacionalidade conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

 

4. PROTOCOLOS

 

Avaliando os documentos encaminhados observam-se diferenças
conceituais e de procedimentos entre os registros da Confederação Brasileira de
Futebol - CBF e da Conmebol, sendo o Protocolo Médico da Conmebol alinhado
com as recomendações nacionais vigentes e o Guia Médico da CBF.
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Ambas instituições relatam ações de vigilância epidemiológica, como
testagem, monitoramento de sinais e sintomas, isolamento, quarentena, porém
não há previsão de comunicação dos resultados para os órgãos de saúde em
suas três esferas de gestão, conforme preconizado pelas normativas nacionais
de notificação compulsória.

 

5. CONCLUSÃO

 

A vigilância em saúde reforça sobre a necessidade de notificação
imediata de casos e óbitos por covid-19, reinfecções ou nova variante do SARS-
CoV-2, de forma a compreender a dinâmica da doença no território, visando
subsidiar ação oportuna de contenção pelos gestores e oportunizar uma análise
de risco nos elementos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 2005.

Ademais, é cediço que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
 ANVISA é o órgão competente para exercer a vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras. Desse modo, tendo em vista a regulamentação e
controle de passageiros em tais locais, repisa-se a importância de observar as
recomendações e orientações exaradas pela Agência Reguladora.

Ante ao exposto, bem como considerando os limites de atuação
impostos a esta Finalística pelo Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019,
manifestamo-nos de acordo com o Protocolo Médico apresentado pela
CONMEBOL, destacando que deve-se levar em consideração todas as medidas
de prevenção e controle expedidas pelo Ministério da Saúde, especialmente
aquelas dispostas no Guia de Vigilância Epidemiológica, bem como a notificação
imediata (24 horas) de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Enfim, em atendimento ao Despacho
GAB/SE 0021003974, restituímos os autos do presente processo a essa
Secretaria para conhecimento e medidas ulteriores julgadas pertinentes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais. 

 

Atenciosamente,

 

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Secretário de Vigilância em Saúde

Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros,
Secretário(a) de Vigilância em Saúde, em 09/06/2021, às 21:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de
31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0021005348 e o código CRC E3173629.

Referência: Processo nº 25000.087141/2021-92 SEI nº 0021005348
 

Núcleo Jurídico da Secretaria de Vigilância em Saúde - NUJUR/SVS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G  - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br
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