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preFácIo

A pandemia do novo Coronavírus se tornou uma crise sistêmica verda-
deiramente internacional. De fato, esse é o próprio significado de ‘pandemia’: 
o reconhecimento formal de que atingiu diretamente todos os continentes. No 
entanto, o que torna notável essa crise não é seu alcance global. Pelo contrário, 
são os enormes efeitos de cascata disruptivos que causa. Nesse sentido, a chance-
ler alemã Angela Merkel classificou os eventos atuais como a pior crise desde a 
Segunda Guerra Mundial (HUGGLER, 2020). Na mesma linha, o ex-secretário de 
Estado dos EUA Henry Kissinger aponta para as consequências futuras da crise e 
como ela pode impactar permanentemente a ordem global (KISSINGER, 2020).

Embora os modelos de risco politico já previssem a muito tempo a possi-
bilidade relativamente certa de uma pandemia global, a maneira como a crise 
do novo Coronavírus nos atingiu foi completamente inesperada. Certamente, 
o alcance e a escala da interrupção são sem precedentes. Mas, acima de tudo, 
a velocidade de disseminação do COVID-19 é assustadora. Isso pode ser visto 
como surpreendente, uma vez que sua taxa de infecção (conhecida como R0) é 
menor do que doenças como a SARS. No entanto, de acordo com uma pesquisa 
realizada pela Organização Mundial da Saúde, desde o início da pandemia - em 
meados de dezembro de 2019 - até o final de junho de 2020, o vírus já havia 
infectado mais de 9,4 milhões de pessoas em praticamente todos os países, cau-
sando mais de 480 mil fatalidades (OMS, 2020b). Enquanto isso, a SARS - que 
estava ativa entre 2002 e 2004 - registrou um total de 8.098 infecções e 774 
mortes durante esse período (OMS, 2020c). Assim, fica claro que, além de ques-
tões relacionadas à biologia do próprio vírus, outros fatores externos ligados 
a realidade da nossa estrutura social e econômica contribuíram muito para a 
disseminação global do COVID-19. Nesse sentido, é preciso reconhecer que a 



XXVIII

estrutura da sociedade atual combinada com as respostas dos próprios estados 
à pandemia também moldou grande parte da dinâmica da crise. A globalização 
e a intensificação dos fluxos transnacionais, a relevância dos atores não estatais 
e as inovações tecnológicas nos campos da comunicação e dos transportes são 
algumas das características da estrutura da sociedade internacional que impacta-
ram essa nova crise. Isso é importante porque as crises definidas nesse ambiente 
mantêm particularidades que as diferenciam das crises internacionais anteriores.

Contudo, um dos elementos mais importantes presentes na crise da pan-
demia do COVID-19 é sua capacidade de desencadear efeitos em cascata sis-
têmicos em diversas áreas. Esse fenômeno não apenas prolonga uma crise no 
tempo e no espaço, mas também aumenta enormemente seus efeitos perturba-
dores ao impactar outras áreas-chave da vida social e afetar profundamente o 
nosso dia-a-dia. Seus efeitos se refletem no rápido efeito cascata da pandemia 
em outras áreas estruturais e sociais que variaram de rupturas econômicas, 
logísticas e de infraestrutura globais a profundas mudanças sociais, demográ-
ficas, institucionais e mesmo comportamentais. A disseminação do vírus e as 
medidas adotadas para contê-lo causaram dificuldades logísticas para empre-
sas que variam de fábricas de automóveis a fabricantes de jogos digitais. As 
economias globais foram duramente afetadas pela crise. Desde o início da 
pandemia, as bolsas de valores sofreram declínios históricos, enquanto nos 
Estados Unidos - a maior economia do mundo - e em outros lugares, milhões 
de trabalhadores se inscreveram para receber benefícios de seguro-desemprego. 
E o que é pior, há indícios de que as mudanças provocadas pela crise no 
comportamento, na distribuição de renda, na forma de operacionalização dos 
negócios e na estrutura de priorização de políticas públicas, infraestrutura, lo-
gística e consumo vieram para ficar. De fato, podemos afirmar com segurança 
que a ruptura provocada pela crise do coronavírus foi forte o suficiente para 
expor as muitas vulnerabilidades do próprio modelo liberal e da globalização.

Assim, o direito exerce um papel chave nesse processo. Isso porque o direi-
to media as relações econômicas e sociais com o estado democrático de direito 
através de suas políticas públicas e jurídicas nacionais e internacionais. Relações 
essas, que estão passando por uma importante renegociação e transformação 
diante da crise. Ademais, o papel do direito na resposta à crise é reforçado pelo 
fato de que o ordenamento jurídico contribui significativamente para a constru-
ção das identidades, comportamentos e práticas socioeconômicas ao mediar as 
interações sociais viabilizando a ação coletiva e reduzindo os custos de transação 
tanto das relações públicas quanto privadas. É nesse contexto que a obra “Impli-
cações Jurídicas da COVID-19” organizada por  Elcio Nacur Rezende, Josiane 
Oliveira de Freitas, Larissa Cristina Lourenço e Isabela Bernardes Moreira Lopes 
é uma iniciativa muito bem-vinda nesse esforço de entender como o direito e 
suas transformações podem contribuir para mitigar os efeitos da crise.
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Uma obra de fôlego, o livro reune cinquenta pesquisas que perpassam 
por praticamente todos os ramos do direito público e privado refletindo o 
caráter sistêmico da crise. Essas pesquisas são o fruto dos trabalhos realiza-
dos por alunos e professores nas linhas de pesquisa “Relações Econômicas 
e Sociais, Estado Democrático de Direito e Políticas Públicas” e “O Direito 
Empresarial na Ordem Econômica Brasileira e Internacional” do Programa 
de Mestrado em Direito das Relações Econômicas e Sociais das Faculdades 
Milton Campos feitas em conjunto com diversos pesquisadores de outros Pro-
gramas e instituições de todo o Brasil e do Exterior. Dentre as participações 
em parceria, podemos destacar: Centro de Estudos em Direito e Negócios, 
Centro Universitário Estácio de Sá, Centro Universitário Newton de Paiva, 
CESUPA, Escola Superior Dom Helder Câmara, Faculdade Cesuc, FADISP, 
FUMEC, PUC Minas, PUC RS, PUC SP, UEMG, UERS, UFGO, UFMG, 
UFPA, UFRN, UFSC, UFSM, UNIBrasil, UNIFOR,  UNINTER, UNIOESTE, 
UNISAL, Universidade do Porto (Portugal),  Universidade do Vale do Itajaí, 
Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal da Bahia, Universi-
dade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Maranhão, Universidade 
Lusíada de Lisboa, Universidade Tiradentes, UNIRUY, UnP, USP.

Assim, a presente obra constitui uma relevante contribuição para o debate 
atual na medida em que explora a importância da relação entre teoria/prática e 
entre pesquisa/relações sociais autênticas, contribuindo para o debate das políti-
cas públicas de mitigação da crise e, efetivamente, para a construção de uma so-
ciedade que respeite as diferenças e consagre a igualdade jurídica dos indivíduos 
e a dignidade da pessoa humana. O livro cumpre seu papel social ao aprofundar 
os conhecimentos jurídicos acerca da relação entre as instituições democráticas, 
a prática social e a realidade socioeconômica em que se insere, estimulando a 
capacidade criadora e fazendo uma reflexão crítica da atual realidade. O conjun-
to coerente dos artigos desenvolvem a qualificação teórica em diferentes áreas e 
disciplinas jurídicas conexas com a compreensão Direito com um saber situado 
nesse momento e crise. Contribui, também, para o debate mais amplo das Ciên-
cias Sociais Aplicadas, reforçando a interdisciplinaridade e estabelecendo novas 
formas de conexão entre o Direito Público e o Privado.

Nova Lima, 27 de julho de 2020.

TEREZA CRISTINA MONTEIRO MAFRA
JORGE M. LASMAR
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apresentação

Em março de 2020, eis que, o tema extraordinariamente discutido não 
poderia ter sido outro, senão o surto da COVID-19 e as medidas urgentes para 
prevenir ou reduzir a sua propagação. 

Desde que a COVID-19 ultrapassou de modo impactante as fronteiras de 
diversos Estados Nacionais, o mundo tem passado por inúmeras adequações, 
ocasionando em âmbito global uma série de transformações, reflexões e ressig-
nificações inesperadas nas nações e na vida de seus cidadãos.

Dentre os mais diversos campos, a pandemia afetou significativamente 
o Direito, gerando ramificações em várias, senão todas, as relações jurídicas. 

Destarte, diante à dimensão da COVID-19 no presente momento, e ciente 
de que suas repercussões perdurarão por muito tempo mesmo após o seu fim, 
o Professor Elcio Nacur Rezende, no primeiro semestre de 2020 apresentou 
aos alunos a proposta de publicação de uma obra coletiva sobre os efeitos jurí-
dicos provocados pela pandemia, ora organizada em conjunto com três alunas 
do Mestrado da Faculdade de Direito Milton Campos, Josiane Oliveira de 
Freitas, Isabela Bernardes Moreira Lopes e Larissa Cristina Lourenço, visando 
proporcionar ao leitor, através da abordagem dos aspectos jurídicos em torno 
da pandemia, a possibilidade de transitar por variados ramos do direito e ex-
pandir o conhecimento, em um cenário de relevante importância a respeito da 
compreensão jurídica desse momento de crise. 

É com grande prazer e, confiança em dias melhores, que agora trazemos 
ao público “Implicações Jurídicas da COVID-19”. 

Neste livro, com quase mil páginas, os autores, estudiosos do direito, 
analisam o cenário jurídico mundial, trazendo claridade a relevantes temas e 
descortinando as mais diversas implicações jurídicas da COVID-19, difundin-
do o conhecimento em meio ao caos contemporâneo.
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Convidamos o leitor a imergir nestas páginas, fruto do empenho aliado 
à dedicação de pesquisadores de várias partes do Brasil e exterior, no desejo de 
que elas em muito possam colaborar para novas perspectivas e soluções quanto 
ao enfrentamento da COVID-19 e aos revérberos que esta pandemia acarretará.

Nosso profundo agradecimento aos autores que contribuíram intelec-
tualmente para a concretização dessa obra tão importante para a construção 
do conhecimento jurídico frente às novas realidades.

Desejamos, por fim, saúde a todos que habitam a nossa Terra.

Nova Lima/MG, na esperança de dias melhores, agosto de 2020.

OrganizadOres:
ELCIO NACUR REZENDE

JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS
ISABELA BERNARDES MOREIRA LOPES 

LARISSA CRISTINA LOURENÇO



capítulo 1

Impacto da pandemIa da covId-19  
no BrasIl e uma leItura dos seus  

reFlexos na aceleração aBrupta à  
adesão ao mundo vIrtual e das  

relações JurídIcas socIaIs e  
comercIaIs nacIonaIs e InternacIonaIs

Aline Raquel Gonçalves da Costa

INTRODUÇÃO

Com a declaração da OMS de estado de emergência global em razão do 
novo Coronavirus (Covid-19) o Brasil, através do Governo Federal, foi um 
dos países a declarar estado de emergência em saúde pública, considerando 
a situação um evento complexo, com a afinalidade de implementar políticas 
públicas pilares para o SUS (Sistema Único de Saúde) durante a pandemia e 
orientar a população.

Objetiva-se com o presente trabalho, analisar os mecanismos virtuais 
utilizados para atender as demandas sociais e jurídicas que suspenderam as 
atividades convencionais devido ao isolamento social para evitar a propagação 
do vírus.

Além disso, será discorrido como o Novo Código de Processo Civil con-
tribuiu amplamente para esse momento possibilitando a garatia e a efetividade 
dos procedimentos do judiciário.

Objetiva-se também mostrar que o avanço exponencial do Coronavi-
rus vem afetando diretamente o mercado em todo o mundo, causando um 
desequilíbrio de grande repercussão para países consoderados potências 
mundiais.

Ademais, o Brasil enfrenta crises econômica e política há anos, assim, evi-
denciaremos medidas inicias tomadas pelo governo através do Ministério da 
Economia para aquecer o comércio de importação e exportação na tentativa 
de diminuir os danos financiais.
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1. CONFLITO INSTAURADO FACE AO SURGIMENTO 
DA COVID-19: DETERMINAÇÕES  NORMATIVAS PARA 
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  E DECLARAÇÃO DO 
ESTADO DE CALAMIDADE

A OMS (Organização Mundial da Saúde), declarou em 30 de janeiro de 
2020 situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
devido ao surto da doença infecciosa causada pelo novo Coronavirus (Co-
vid-19) – vindo posteriormente a ser considerado como pandemia.

O marco legislativo do reconhecimento da necessidade de medidas de 
emergência para enfrentamento de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do Coronavírus pelo Brasil se deu através da Lei 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020.

A medida imposta objetivou a proteção da coletividade, tendo sido deter-
minado a adoção pelas autoridades brasileiras, no âmbito de suas competên-
cias, conforme consta em seu artigo 3º:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes 
laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas 
profiláticas; ou e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fun-
damentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos 
ou aeroportos [...]
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa [...]

Em decorrência da referida Lei foram tomadas pelos orgãos públicos e o 
poder executivo nas três esferas (federal, estadual e municipal), uma série de 
Decretos, Medidas Provisórias, Despachos, Resoluções e Instruções Normati-
vas relacionadas ao Coronavírus.

No âmbito do Judiciário o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) deter-
minou também a alteração do funcionamento do Poder para regime de Plan-
tão Extraordinário, inicialmente, até 30/04/2020, nos termos da Resolução 
nº 313, de 19/03/2020, para atendimento apenas de casos de urgência como 
habeas corpus, liberação de menor para viagem, entre outros, exceto STF e 
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Justiça Eleitoral. Atualmente, as medidas se encontram prorrogadas até 31 de 
maio de 2020 conforme Resolução nº 318 de 07/05/2020. 

Em tempos da evolução tecnológica com a garantia do juspositivismo, 
foi realizada uma sessão online/remota na Câmara dos Deputados, através da 
Comissão Mista de acompanhamento das medidas relacionadas ao Corona-
virus em 20/03/2020, oportunidade em que foi aprovado o PDL nº 88/2020 
reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil até 31/12/2020, com 
o objetivo de custear as ações de combate à pandemia.

Por conseguinte, em decisão aprovada pelo Plenário Legislativo e pro-
mulgada pelo Presidente da República do Brasil foi gerada a norma através 
do “x”, na qual reconhece uma situação de anormalidade que compromete a 
capacidade de ação do Poder Público.

Essa situação atípica e emergencial invoca uma definição dicionária de 
“desgraça pública, grande fortuito ou catástrofe”, sob o ponto de vista global. 
Destaca-se, sob o ponto jurídico que devem ser reconhecidas situações anor-
mais, sobremodo, o risco eminente de morte da população a ser atingida como 
é a hipótese da Covid-19, ensejando a decretação do estado de calamidade, de 
forma justificável, a medida aplicável.

No mesmo sentido, maior estado a nível populacional do Brasil (e epi-
centro nacional da pandemia), o Estado de São Paulo publicou o Decreto nº 
64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade públi-
ca, estabelecendo as seguintes medidas:

Artigo 1º - Este decreto reconhece o estado de calamidade pública, decorrente 
da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dispõe sobre 
medidas adicionais para enfrentá-lo.
Artigo 2º - As Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Estado e as au-
tarquias do Estado, excetuados os órgãos e entidades relacionados no § 1º do 
artigo 1º do Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, suspenderão, até 30 de 
abril de 2020, as atividades de natureza não essencial nos respectivos âmbitos, 
nos termos de atos próprios editados nessas mesmas esferas.
Parágrafo único - A suspensão de atividades a que alude o “caput” abrangerá, 
dentre outros:
parques estaduais;
cursos de qualificação - Programas de Qualificação Profissional e de Transfe-
rência de Renda Via Rápida e NOVOTEC;
 atendimento presencial no POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao 
Cidadão, Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN-SP
Artigo 3º - Como consequência do disposto no artigo 2º deste decreto, os 
servidores:
I - responsáveis por atividades não essenciais e que não mais disponham de 
períodos de férias para gozo no exercício de 2020 ficarão à disposição da 
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Administração, sob solicitação desta última pelos meios de comunicação 
disponíveis, observado o horário ordinário de sua jornada de trabalho;
II - responsáveis por atividades essenciais as executarão de forma presencial 
ou mediante teletrabalho, nos termos de atos próprios editados nessas mes-
mas esferas.
Artigo 4º - Os atos próprios de que tratam os artigos 2º e 3º, inciso II, deste 
decreto deverão ser encaminhados, após sua edição, ao Comitê Administrativo 
Extraordinário COVID-19, de que trata o artigo 3º do Decreto nº 64.864, de 16 
de março de 2020, para conhecimento e eventuais providências.
Artigo 5º - A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia a que 
alude o artigo 1º:
I - a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90 (noventa) dias, os atos 
destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;
II - os representantes da Fazenda do Estado adotarão as providências necessá-
rias, observados os dispositivos legais e regulamentares, para que seja isento 
o pagamento de contas/faturas de água e esgoto vincendas de abril, maio e 
junho de 2020 relativas a usuários enquadrados na categoria residencial social, 
ficando suspensa, pelo mesmo período e para os mesmos beneficiários, a inci-
dência dos artigos 18 e 19 do Regulamento a que se refere o Decreto nº 41.446, 
de 16 de dezembro de 1996.
Artigo 6º - O artigo 4º do Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, passa a 
vigorar acrescido de inciso III, com a seguinte redação: “III - funcionamento 
de locais de culto e suas liturgias.”

Em contrapartida, o Presidente da República Jair Bolsonaro editou no dia 
20/03/2020, a Medida Provisória 926/2020, a qual altera a de nº 13.979/2020, 
conflitando com os Estados em relação ao apontamento dos serviços essen-
ciais e quais os serviços públicos que não lograriam suspensão. 

Com o intuito de garantir que os estados e municípios decidam sobre 
isolamento social, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que prefeitos e 
governadores teriam autonomia para determinar a intensidade e como se dará 
o isolamento social. Mostrou-se presente a utilização da tecnologia até mesmo 
na maior corte do Poder Judiciário brasileiro, quando foi realizada a primeira 
sessão por videoconferência na história do STF, conforme noticiado pelo Cor-
reio Brasiliense (postado em 15/04/2020):

Essa foi a primeira sessão por videoconferência com os ministros na 
história do STF. Celso de Mello, que passa por problemas de saúde, não parti-
cipou, e Luís Roberto Barroso se declarou suspeito. Os ministros apreciaram 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, impetrada pelo PDT, con-
tra a MP. Os ministros não decretaram inconstitucionalidade à medida edi-
tada pelo governo, mas mudaram a interpretação das mudanças que a norma 
provocou na Lei nº 13.979/2020, de enfrentamento ao coronavírus.

Agora, caberá a governadores e prefeitos decidirem sobre a interrupção de 
atividades, exceto em caso em que se trate de interesse nacional. O relator da 
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ADI, ministro Marco Aurélio Mello, afirmou que o texto viola a autonomia 
dos entes federados. Já o ministro Alexandre de Moraes destacou que  federali-
zação é um dos princípios da democracia brasileira. A ministra Cármen Lúcia 
destacou que, em todos os períodos ditatoriais, os governos retiraram poder 
dos municípios e estados.

Por consequência, a abrangência dos estados e municípios para enfrenta-
mento do Coronavirus tem tido seguimento para medidas mais rigorosas, em 
conformidade com as medidas indicadas pela OMS.

1.1. O AVANÇO DA TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO 
VIRTUAL EM DECORÊNCIA DA PANDEMIA DE FORMA 
AMPLA E ELEVAÇÃO DAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

É notório que a pandemia da Covid-19 antecipou mudanças que já esta-
vam em curso. As inovações tecnológicas experimentadas por toda a sociedade 
neste momento de emergência de saúde púbica internacional decorrente do 
coronavírus, fazem parte deste momento de transformação e irão determinar 
a forma que irá se viver quando houver uma solução definitiva e a vida voltar 
a normalidade.

A realidade de vários indivíduos, mundialmente falando, pasou a ser 
regime de home office (escritório em casa, em tradução literal), prestadores de 
serviços e comércio se viram na necessidade de utilizar a as ferramentas online 
disponíveis para atender suas demandas.

No Brasil, o home office foi viabilizado pela reforma trabalhista (2017) 
com a previsão do teletrabalho, conforme Capítulo II-A nos artigos 75-A e 
seguintes da CLT (Consoidação das Leis do Trabalho), sendo estabelecido nos 
seguintes termos:

Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho 
observará o disposto neste Capítulo.
Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderante-
mente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam 
como trabalho externo.
Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do empregador para a 
realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no 
estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
Art. 75-C.  A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá cons-
tar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as ativi-
dades que serão realizadas pelo empregado. 
§ 1o  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho 
desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.
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§ 2o  Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presen-
cial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo 
de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.
Art. 75-D.  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manu-
tenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembol-
so de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. 
Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no caput deste artigo não inte-
gram a remuneração do empregado.
Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa 
e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes 
de trabalho. 
Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade com-
prometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

Como exemplos desses avanços compulsórios podemos citar a medicina, 
um campo normalmente conservador em se tratando dos métodos de atendi-
mento, já que CFM (Conselho Federal de Medicina) regulamentou a telemedici-
na, na qual os médicos poderão realizar consultas online, assim como telecirur-
gias e telediagnóstico, entre outras formas de atendimento médico à distância.

Já no âmbito educacional, instituições de ensino do mundo inteiro adap-
taram o ensino à distância para crianças, jovens e adultos através de videoaulas 
e compartilhamento de material de estudo através de aplicativos. Além disso, 
a busca por livros digitais nunca foi tão significativo, visto que a indicação 
desses pelos docentes têm sido ampla para auxilio do ensino.

Além disso, novos modelos de negócios como e-commerce, o comércio ele-
trônico, destacando-se o shop streaming (transmissão de compras, em tradução 
literal) e o uso da tecnologia  para experiências imersivas (tours virtuais em 
museus, por exemplo).

Cabe ressaltar a grande adesão de representantes políticos da utilização 
das redes sociais como forma de contato direto com os cidadãos, principal-
mente para notificações da situação da pandemia dentro de seus territórios, 
orientação de medidas de higiene para previnir do contágio e campanhas be-
neficientes para auxílio dos mais afetados pelo período conturbado pelo qual 
passa a humanidade.

Já na esfera do poder Judiciário percebe-se cada vez mais a necessidade da 
extinção dos processos físicos e a implementação dos processos eletrônicos em 
todos os ramos do direito, inclusive em demandas administrativas como nos 
procons, justamente por oportunizar a aglomeração de pessoas.

Com o advento no Novo Código de Processo Civil, em vigor desde mar-
ço de 2016, a previsão contida no §7º do artigo 334 de audiências online em 
casos de conciliação e mediação foi possível reconhecer uma excelente forma 
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de viabilizar soluções de conflitos. Tendo também a previsão da prática de 
atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico 
de transmissão de sons e imagens em tempo real, inclusive para depoimento 
pessoal e oitiva de testemunhas.

Trazendo essa situação para a atual conjuntura de pandemia em que se 
encontra o país, viu-se a possibilidade de estender a ferramenta para os demais 
campos. Deste modo, desde o ínicio da pandemia pela Covid-19 (quando as 
atividades do Judicário em todo o pais foram parcialmente suspensas) o CNJ  
informou a viabilização de uma “Plataforma Emergencial de Videoconferên-
cia para Atos Processuais”, que foi apresentado através da Portaria nº 61 de 
31/03/2020, nos seguintes termos:

[...] Art. 1º Instituir a Plataforma Emergencial de Videoconferência para a 
realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciá-
rio, no período de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19. 
Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui 
a utilização de outras ferramentas computacionais que impliquem o alcance 
do mesmo objetivo. Art. 2º A Plataforma estará disponível a todos os segmen-
tos de Justiça, Juízos de Primeiro e Segundo Graus de jurisdição, bem como 
os tribunais superiores. Parágrafo único. O registro de interesse na utilização 
da Plataforma deverá ser realizado por intermédio de formulário eletrônico 
próprio disponível no Portal do CNJ na Internet. Art. 3º Todas as informa-
ções necessárias para utilização da Plataforma estarão disponíveis no endereço 
eletrônico. Art. 4º A Plataforma permitirá a gravação audiovisual do conteúdo 
da videoconferência, e seu armazenamento, caso desejado, poderá ocorrer no 
sistema denominado PJe Mídias. Parágrafo único. O armazenamento no PJe 
Mídias independe de qual seja o sistema de gestão processual atualmente ins-
talado no tribunal de origem do órgão interessado na gravação da videoconfe-
rência. Art. 5º A Plataforma estará disponível durante todo o período especial 
da pandemia causada pelo Covid-19. [...]

Resta agora expectar se, após o período de isolamento pelo qual estamos 
passando, as medidas emergências virtuais sejam revertidas em ferramentas 
consolidadas que venham auxiliar a seus “usuários”.

2. PANDEMIA E O DIREITO INTERNACIONAL E A CORRIDA 
CONTRA O TEMPO: MEDIDAS AO COMBATE AO COVID-19 
IMPACTANDO O COMÉRCIO INTERNACIONAL

Diante de um cenário tão incomum revelado após a declaração da OMS 
de situação emergêncial pela pandemia, por conseguinte que as estruturas 
nacionais e internacionais estariam em estado fragilidade. Foram necessárias 
análises aprofundadas de cada Estado de quais medidas deveriam ser adotadas 
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para controlar tanto a saúde populacional quanto os efeitos socioeconômicos 
que dela iriam advir. Por outro lado, outros representantes, às vezes envolvidos 
por outras questões internas do prórprio Estado, mostraram certo desinteresse 
pelo tema.

Fato é que até o presente momento não há uma união dos Estados forte-
mente afetados pela pandemia no empenho de encontrar métodos preventivos 
dos impactos que ainda serão causados pela situação. Tampouco se viu da 
OMS, até o presente momento, coordenadar esforços significativos para con-
trole e desenvolvimento biológico para controle do vírus. O que se viu até ago-
ra foi a informação do lançamento de uma plataforma para compartilhamen-
to de alguma novidade que possa vir a surgir sobre o Covid-19. O lançamento 
é aguardado para data futura da qual o presente trabalho está sendo finalizado.

A vista disso, é possível perceber que estão sendo dirigidos esforços indivi-
duais dos Estado para controle pandêmico e econômico, que são as searas mais 
afetadas. Ademais, o comércio internacional foi afetado instantaneamente.

Vários produtos de fluxos comerciais globais tiveram, inicialmente, sua 
distribuição interrompidas. Alguns destes produtos seriam, inclusive, essen-
ciais para o combate ao Coronavirus, como exemplo, insumos hospitalares 
basicamente importados da China que teriam passagem pelos EUA.

Dessa forma, o Ministério da Economia passou a tomar medidas visando 
a restauração da rotatividade econômica do Brasil no que tange ao comércio 
internacional (ALMEIDA, Ana Clara Appolinario de; AZEVEDO, Raphael 
Sarno Mattos, 2020):

18 de março de 2020:
Redução a zero da alíquota do imposto de importação, até o dia 30 de setem-
bro de 2020, de cinquenta produtos de uso médico-hospitalar relacionados 
ao combate e prevenção da COVID-19. Dentre os produtos envolvidos, des-
tacamos: álcool 70%, luvas de proteção, vestuários de proteção, desinfetantes, 
artigos de uso cirúrgico, máscaras, respiradores, dentre outros. As importações 
destes produtos deverão ter tratamento prioritário em seu desembaraço adua-
neiro. A lista completa dos produtos afetados pode ser consultada na Resolu-
ção CAMEX nº 17/2020.
Simplificação do despacho aduaneiro de produtos de uso médico-hospitalar 
pela Receita Federal do Brasil, prevendo a entrega da mercadoria ao importa-
dor antes da conclusão da conferência aduaneira, quando destinada ao comba-
te da COVID-19. Maiores detalhes podem ser obtidos por meio da Instrução 
Normativa RFB nº 1927/2020.

19 de março de 2020:
Obrigatoriedade de licença não automática para exportação de produtos ne-
cessários ao combate à COVID-19, objetivando priorizar o abastecimento do 
mercado interno com estes produtos. O governo brasileiro monitorará as 
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exportações dos produtos listados para garantir o abastecimento, permitindo 
as vendas externas em caso de excedente produtivo. A chamada “Licença 
Especial de Exportação de Produtos para o Combate da COVID-19” será emi-
tida pela Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT). Maiores 
informações estão disponíveis por meio da Portaria SECEX nº 16/2020.

20 de março de 2020:
Redução temporária a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) para produtos fabricados internamente ou importados, que 
sejam necessários ao combate da COVID-19. As alíquotas anteriormente inci-
dentes ficam restabelecidas a partir de 1º de outubro de 2020. A desoneração 
se aplica a diversos produtos listados, tais como álcool 70%, desinfetantes, gel 
antisséptico, vestuário e acessórios de proteção, óculos e viseiras de segurança, 
dentre outros. A medida foi implementada por meio da publicação do Decre-
to nº 10.285/2020.

23 de março de 2020:
Suspensão da exigência de licenciamento de importação para a importação 
de tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo e seringas. A suspensão 
vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional em face da 
COVID-19. Maiores informações disponíveis na Portaria SECEX nº 18/2020.
Informamos também que a Organização Mundial das Aduanas (“WCO”) criou 
uma página com recomendações para o comércio internacional em face da 
pandemia. Destacamos, principalmente, a publicação de um guia de referência 
para a classificação tarifária de kits de testes para COVID-19, insumos e apare-
lhos médicos relacionados à prevenção e contenção do vírus.[...]

Um estudo feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)  
mostrou que a projeção do PIB (Produto Interno Bruto) para os principais 
Estados/blocos como EUA, Japão e América Latina teriam as piores taxas 
e informou que “qualquer estimativa ou projeção da evolução do comércio 
mundial neste ano é tarefa muito difícil no momento” indicando que é possí-
vel prever diversos cenários no desfecho da pandemia. Essa conclusão se deu 
pela análise dos seguintes fatores:

•	é	um	evento	muito	recente,	pois	o	reconhecimento	da	pandemia	e	a	
adoção de medidas de isolamento social em grande número de países 
ocorreram durante o mês de março, embora tenham surgido antes na 
China e em alguns países asiáticos; 

•	ainda	não	se	sabe	por	quanto	tempo	durarão	as	medidas	restritivas,	e	
nem de que forma será feito o relaxamento gradual das restrições; 

•	trata-se	de	um	choque	 cujas	 características	não	 têm	precedentes	nos	
últimos cem anos, de modo que as trajetórias observadas em outras 
graves crises – como as da década de 1990, a crise financeira de 2008-
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2009, a Grande Depressão dos anos 1930 ou mesmo a Segunda Guerra 
Mundial – provavelmente não oferecem um referencial adequado para 
lidar com o quadro atual; 

•	as	formas	tradicionais	de	modelagem	econômica	–	como	modelos	eco-
nométricos, modelos de equilíbrio geral e parcial – não lidam bem 
com eventos “de cauda”, que implicam quebras estruturais; e 

•	há	escasso	conhecimento	sobre	as	conexões	e	os	mecanismos	de	trans-
missão de crises de saúde pública sobre as variáveis macroeconômicas.

Por fim, a maior necessidade global atual é viabilizar a continuação do 
comércio mundial, sobretudo na intenção de prosseguir com a exportação 
chinesa, local pelo qual se iniciou a pandemia.

Fato é que além de um cenário impreciso os impactos da pandemia cau-
sada pelo Covid-19 se perpetuarão por muitos anos e esse novo panorama 
levará pessoas, governos e entidades a modificar a forma com a qual operam, 
trazendo uma forma de adaptação global para situações futuras semelhantes

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a declaração de estado emergencial e pandemia pela OMS, em 
janeiro e fevereiro de 2020, a saúde global têm passado por um momento 
complexo. Até o momento da confecção deste artigo (maio de 2020), foram 
registrados 4,3 milhões casos e mais de 300 mil óbitos pelo novo Coronavirus 
em todo o mundo, segundo dados da OMS. Vários Estados estão em um cor-
rido percurso para encontrar soluções científicas para controle do vírus.

Enquanto isso, no Brasil, várias medidas foram adotadas para orientação 
da população e preparo do SUS para tentar evitar um calpso, previsto prelimi-
narmente pelo Ministério da Saúde. Medidas como o isolamento, quarentena, 
realização compulsória de procedimentos médicos, estudo epidemiológico, 
entre outras, foram adotadas para combate ao Covid-19 visando a proteção 
da coletividade.

Viu-se que, no âmbito do poder Judiciário, foi determinado pelo CNJ 
a suspensão das atividades estando autorizados apenas atos de cárater de 
urgência.

Conforme exposto, devido a pandemia, houve avanço tecnológico da 
comunicação virtual abrangente. Abordamos o aumento da modalidade de 
trabalho domiciliar foi substancial, o Conselho Federal de Medicina ampliou 
as possibilidade de utilização da telemedicina, empresas alavancaram o inves-
timento em plataformas de vendas e prestação de serviços online. Além disso, 
há uma evolutiva demanda pelo aprimoramento do ensino à distância em 
todos os campos.
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Tendo em vista os aspectos observados por este trabalho, com advento do 
Novo Código de Processo Civil, vigente desde março de 2016, conduziu-se um 
modelo que busca a efetividade da resolução dos conflitos levados ao crivo do 
Judiciário. A legislação trazida na Lei 13.105/2015, que tem por objetivo pro-
piciar  maior celeridade e efetividade aos processos judiciais, contribuiu com 
a medida de solução emergencial, levando em consideração que o CNJ viabi-
lizou com uma plataforma online a ocorrência dos procedimentos judiciais.

Foi possível identificar que, à nível mundial, alguns Estados não toma-
ram medidas iniciais drásticas para a contenção da dissemaninação, mas o que 
tomaram fecharam rapidamente as portas comerciais internacionais, conexão 
pela qual o contato internacional é maior. O Brasil, após suspender parcial-
mente operações de exportação e importação, tomou posteriormente medidas 
que visavam o aquecimento dessas operações almejando a restauração finan-
ceira razoável.

Destacamos também, através de estudo pela Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada, que a mudança abrupta na forma e fluxo do comércio inter-
nacional culminou e continuará culminando em um défcit significativo no 
tange a economia interna de potências econômicas como por exemplo o EUA 
e o Japão.

Desarte, trazidos todos os avanços necessários e os fatores socioecômicos 
que são reflexos da condição pandêmica, é claro, devemos destacar que várias 
vidas foram perdidas em todo o mundo e o maior propósito sempre será 
arquitetar medidas de prevenção que evitem a disseminação de novos riscos 
biológicos para salvaguardar vidas.
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Antônio Carlos Diniz Murta
Nilo Augusto Remigio Raposo

INTRODUÇÃO 

No dia 15 de abril de 2020, a corte constitucional brasileira, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), em uma sessão história, reunidos virtualmente em ra-
zão das medidas de distanciamento social em face do coronavírus, reconheceu 
a competência concorrente de estados, DF, municípios e União no combate 
ao coronavírus.

O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo 
Ministro Marco Aurélio (relator) de uma Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 6341 que argumentava que a redistribuição de poderes de polícia 
sanitária introduzida pela MP 926/2020 na Lei Federal 13.979/2020 interferia 
no regime de cooperação entre os entes federativos, pois confiou à União as 
prerrogativas de isolamento, quarentena, interdiçãoo de locomoção, de servi-
ços públicos e atividades essenciais e de circulação.

Esta decisão colegiada é um divisor de águas no constitucionalismo brasi-
leiro no que tange às competências e autonomias dos entes federativos. 

Pela primeira vez, de forma taxativa, na República Federativa do Brasil, 
e sob a égide da atual Constituição, houve um apontamento cristalino de au-
tonomia dos demais entes diante da União, tendo como contexto uma grave 
crise na saúde em função de uma pandemia. 

Considerando que o grau de descentralização do poder é fixado na Cons-
tituição de cada Estado, percebe-se que no Brasil o que predomina é o chama-
do federalismo centrípeto, caracterizado pelo fortalecimento do poder central. 
Entretanto, a recente decisão do STF, pode ter inaugurado um novo preceden-
te em direção ao federalismo centrífugo, ou seja, aquele em que a Constituição 
fixa na preservação do Poder Estadual e Municipal, por exemplo, para além 
das interpretações oriundas da Carta Política de 1988.

capítulo 2

autonomIa FederatIva no  
enFrentamento do coronavírus
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Seria uma transmutação federativa? E qual o limite da autonomia dos 
entes? Existe legitimidade para que os demais entes tomem decisões de restri-
çõeses de liberdades, sob o argumento do bem coletivo? 

Tal trabalho, sem a pretensão de esgotar o assunto, se propõem a lançar 
luz sobre tais questões com a utilização do método lógico deduttivo a partir 
dos referenciais teóricos estabelecidos pela atual Constituição da República e 
de decisões do Supremo Tribunal Federal, além de realizar uma análise crítica 
da atual situação de crise entre os entes federados no contexto de enfrentamen-
to à pandemia.

1. TIPOS DE ESTADOS

O surgimento do Estado unitário, foi um processo que se caracterizou, 
ao longo da Baixa Idade Media (séculos XI ao XV), pela centralização do poder 
na figura de um monarca, pelo monopólio da justiça, pela criação de exércitos 
profissionais, pela criação de moeda comum no território, impostos, pela cria-
ção da burocracia para viabilizar a administração, entre outras. 

Os primeiros Estados unitários foram Portugal, Franca, Inglaterra e Espa-
nha e tiveram destaques na consolidação dos governos nacionais e na expan-
são ultramarina dos seus respectivos territórios.

Novas ideias, movimentos, iniciativas foram concebidas, como por exemplo, 
o surgimento do Absolutismo, do Iluminismo e das primeiras Cartas Magnas.

Nesse período se destacaram os pensadores contratualistas (Thomas Hob-
bes, John Locke e Rousseau) que entendiam que o surgimento do Estado era 
produto de um processo do Estado da Natureza, do Contrato Social e do Esta-
do de Sociedade, em que o homem outorgava ao Estado direitos para governá-
-lo, como um ser que tem necessidade de viver em comunidade.

A consolidação do Estado estendeu-se pela Idade Moderna (séc. XV ao 
XVIII), até a Revolução Francesa no ano de 1789. 

No entanto, alguns anos antes da Revolução Francesa, o mundo teste-
munhava a primeira experiência de um Estado federado. Com a Revolução 
América no ano de 1776 contra a Grã-Bretanha e, posteriormente, com a pro-
mulgação da Constituição Americana 1788 o mundo ocidental experimentava 
uma nova forma de constituição de um Estado.

Portanto, coexistiam, neste momento, duas experiências político-admi-
nistrativas de formação de um Estado: unitário e federado com as suas respec-
tivas implicações na distribuição do poder.

Alguns diferenciais caracterizam o tipo de Estado federado do unitário, a 
saber: descentralização política; repartição de competências e autonomia dos entes 
(autonomia legislativa, autonomia de governo e autonomia tributária); inexistên-
cia do direito de secessão, possibilidade de intervenção federal, por exemplo.
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Em que pese também a existência de Estados Confederados, que não será 
objeto de estudo deste trabalho, ressalta-se, ainda, nas palavras do Rabat (2002, 
p. 4) que:

A confederação é fruto de um tratado internacional entre estados soberanos 
pelo qual eles se comprometem a perseguir fins comuns, sem, no entanto, 
abrirem mão da própria soberania. Exemplo atual de arranjo confederado é 
encontrado na União Européia.

Sendo assim, a experiência do Federalismo Estadunidense é de tal rele-
vância, que serviu de modelo para diversos outros Estados em formação ou em 
transformação, inclusive o brasileiro, e deixando como legado os primeiros 
testes de autonomia e embates entre entes de uma mesma nação.

2. FEDERALISMO BRASILEIRO

Com o advento da primeira Constituição republicana de 1891, o Brasil 
transforma-se de Estado unitário, sob a égide do Império, para um Estado 
federado, à semelhança do que se propunha a realidade norte-americana, cha-
mando a sua nova Carta Política de Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil. 

Percebe-se que a nova fase do Brasil, enquanto Nação, fora de grande 
desafio em aprender a fazer algo que nunca experimentara outrora, isto é, 
passou-se a compartilhar poderes com entes até então inexistentes.

E “diferentemente dos Estados Unidos da América, o movimento de 
organização do federalismo se deu por uma Acão centrípeta, ou seja: O Brasil 
Império estava unificado, ao se separar, os estados decidiram por unir-se, mas 
mantendo sua autonomia, diferentemente dos EUA, onde estavam separados 
e uniram-se” (THOMAZINI, 2020, p.18)

A partir daí, as diversas Constituições que sucederam a de 1891 (1934, 
1937, 1946 e a 1967) reproduziram, em menor ou maior escala, as autonomias 
dos entes estabelecida na primeira Carta Magna da República.

3. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
DE 1988

Após quase duas décadas vivendo sob um regime de exceção (1969 a 
1985), o Brasil promulga em 5 de outubro de 1988 a sua nova Carta Política 
intitulada Constituição da República Federativa do Brasil.

Segundo Moraes (2003, p. 222) “autonomia das entidades federativas 
pressupõe repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias, 
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sendo, pois, um dos pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no 
Estado Federal.”.

Afinal, para além da estrutura político-administrativa, o que se apresenta 
relevante nesta nova Carta é a elevação do município como um ente autôno-
mo e que inaugura um protagonismo, que à primeira vista faz todo o sentido, 
sobretudo, pelo fato de os cidadãos residirem nos municípios e serem direta-
mente afetados pelos serviços ofertados e pelas demandas anunciadas, no seu 
cotidiano, pelas decisões locais.

4. INOVAÇÃO DA COSTITUIÇÃO

A nova Carta Política de 1988 inovou em diversas matérias, entre elas: os 
direitos fundamentais, direitos sociais, sobre meio-ambiente, sobre políticas 
públicas para minorias. Mas no que concerne ao propósito deste trabalho, 
no campo do federalismo e seus entes, inovou ainda mais quando abre o seu 
texto definindo que a República Federativa do Brasil, é formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal e constitui-se em 
Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988, art.1).

Observa-se que o ente Município ganha notoriedade e importância, em 
grau elevado, no novo Estado democrático. Uma peculiaridade sem preceden-
te nas outras experiências Federativas pelo mundo.

Tais decisões, a da inclusão e inovação, é comentada por Rabat (2002, 
p.12):

Nossa Constituição atual sacramentou aquela aspiração doutrinária de auto-
nomia. O município brasileiro é reconhecido como entidade constituinte da 
federação, cabendo-lhe autonomia não só administrativa como política. Não 
resta dúvida quanto à intenção descentralizante dessa atitude, que é a projeção 
do ideal de fortalecimento do poder local, com intuito tanto de potenciar a 
eficiência administrativa como de estimular a participação democrática das 
populações no processo decisório político.

A relevância desse novo papel na divisão de poderes acarretou aos Mu-
nicípios inúmeras responsabilidades, sobretudo, na construção de políticas 
públicas locais, como por exemplo, na educação e saúde. 

Porém, o que se observa, a rigor, é que não houve uma contrapartida or-
çamentária e/ou de transferências de recursos para atendimento das crescentes 
demandas.

Passados trinta e um anos (31) da promulgação da Constituição da Repú-
blica, o sistema federativo brasileiro passa pelo seu grande teste de tensão em 
decorrência, exatamente, das competências repartidas e do protagonismo que 
cada um dos entes tem exercido na atual crise da saúde. 
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5. A PANDEMIA E OS LIMITES DA AUTONOMIA

Em dezembro de 2019, surgem as primeiras notícias sobre um até então 
desconhecido vírus descoberto numa cidade chinesa e que, segunda dados 
preliminares, este apresentava alta taxa de mortandade.

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou a pandemia de Covid-19, doença causada novo coronavírus (Sars-
-Cov-2), informando, ainda, que o número de pacientes infectados, de mortes 
e de países atingidos aumentaria nos próximos dias e semanas.

No Brasil, em 06 de fevereiro de 2020, é sancionada a Lei 13.979/2020 
que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
publica de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019.” (BRASIL, 2020).

E, posteriormente, é editada uma Medida Provisória de número 926/20 
que “ Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus.” (BRASIL, 2020).

A partir destes dois comandos legais, inicia-se, no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), uma batalha jurídica e política entre os entes federados (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) sobre o alcance de suas autonomias, 
sob o argumento de enfrentamento ao coronavírus, nos seus respectivos terri-
tórios e competências.

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, ajuizada pelo Par-
tido Democrático Trabalhista (PDT), que argumentava que a redistribuição 
de poderes de polícia sanitária introduzida pela MP 926/2020 na Lei Federal 
13.979/2020 interferia no regime de cooperação entre os entes federativos, 
pois confiou à União as prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição 
de locomoção, de serviços públicos e atividades essenciais e de circulação, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu que União pode legislar sobre o tema, mas 
que o exercício desta competência deve sempre resguardar a autonomia dos 
demais entes. E que sem esta observação da autonomia dos entes, afrontaria o 
princípio da separação de poderes (Supremo Tribunal Federal, 2020).

Entretanto, esta decisão, desencadeou situações inusitadas ente os entes 
federados e deste em relação à população. Um verdadeiro conflito de princí-
pios e de flagrantes ilegalidades: restrição de locomoção, controle de frontei-
ras, invasão de privacidade, imposição de comportamento, monitoramento 
dos cidadãos, violabilidade de dados, requisição de bens, etc. 

Esclarecendo que todas estas ações, passíveis de questionamentos jurídi-
cos, estão sendo executadas sem nenhuma declaração de Estado de exceção, 
conforme determina a Constituição da República de 1988.
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Todo esse conflito e insegurança jurídica, em meio a uma pandemia, 
imobiliza o cidadão a reagir diante dos graves atentados às garantias funda-
mentais em um Estado Democrático de Direto.

É importante destacar que as únicas reservas em relação às restrições dos 
direitos fundamentais na Carta Política de 1988, por exemplo, são aquelas pre-
vistas na Defesa do Estado e das Instituições democráticas, que define as medi-
das extraordinárias dos Estados de Defesa e do Estado de Sítio (BRASIL, 1988).

Previsto, por exemplo, no texto do §1 do art.º. 136, que elenca as restri-
ções aos direitos, entre elas, a) reunião, ainda que exercida no seio das asso-
ciaçãoes; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de comunicação telegráfica e 
telefônica (BRASIL, 1988).

Porém, as autoridades brasileiras, numa situação de calamidade declara-
da, mas não de Estado de exceção, agem de forma desalinhada, arbitrária e sem 
orquestração, gerando verdadeiros atentados às próprias autonomias federati-
vas e, por conseguinte, abusando do poder em relação ao cidadão.

Conflitos de princípios constitucionais causam este imbróglio político-
-jurídico. Ora, o ente Estado interfere no ente Município, ora o ente Municí-
pio se recusa a cumprir determinações do ente União.

Por sua vez, a sociedade encontra-se à mercê das decisões dos governantes 
de plantão, com as melhores das intenções, impondo medidas estranhas a um 
Estado Democrático de Direito.

Seria uma transmutação federativa? Talvez. A Nação brasileira testemu-
nha uma nova correlação de poder entre os entes federados. Mesmo que esta 
nova fase continue desprovida de acompanhamento de um federalismo fiscal 
condizente com a nova realidade. E com consequências político-administrati-
vas e que perdurarão pós-pandemia.

Aparentemente, o país ensaia uma mudança de eixo, saindo de uma tradi-
ção centrípeta para um federalismo centrífugo, ou seja, aquele em que a Cons-
tituição fixa na preservação do Poder Estadual e Municipal, por exemplo, para 
além das interpretações oriundas dos artigos 21, 22, 25 e 30 da Constituição 
da República de 1988.

O reconhecimento, por parte da mais alta corte nacional, de que o interes-
se local/regional é definidor da legitimidade de atuação do ente municipal ou 
estadual, resignifica a interpretação constitucional da autonomia, por exemplo.

Nesse mesmo diapasão, a decisão, que concedeu parcialmente liminar, do 
ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais pedida pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 672, corrobora com o exposto quando entende que não 
compete ao Executivo federal afastar unilateralmente as decisões dos governos 
estaduais que eventualmente tenham determinado restrição de serviços e circula-
ção de pessoas em meio à pandemia do coronavírus (VITAL, 2020).
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E qual o limite da autonomia dos entes? Dirão os doutos que os princí-
pios constitucionais são suficientes balizadores deste limite. 

Não é o que se desenha na realidade dos fatos. Sejam os princípios da 
separação de poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade ou da subsidia-
riedade. Definitivamente não são observados pelos chefes de executivos dos 
respectivos entes federados: do presidente da república, passando por gover-
nadores de estado, aos prefeitos municipais. Ressaltando que são 26 estados, 
5.750 municípios e um Distrito Federal.

Ensina Barroso (2010, p. 297) sobre o princípio da razoabilidade que “É 
razoável o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e har-
monia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso 
comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar.”

É flagrante a falta de razoabilidade que se observa no país diariamente. 
Os jornais estampam em suas manchetes as decisões políticas mais absurdas 
possíveis quando se depara com a falta de harmonia do equilíbrio federativo.                             

E existe legitimidade para que os demais entes tomem decisões de restri-
ções de liberdades, sob o argumento do bem coletivo? Se em algum momento 
houve, já está comprometida pelo abuso de autoridade.

O bom magistério esclarece que quando há colisão de princípios o ideal é 
sopesa-los, ou seja, atribuir o peso adequado a cada um deles, contrabalançar.

Se existe proteção de bens jurídicos, em tese, se deveria atribuir valor para 
aquele mais caro à sociedade (saúde) em detrimento, por exemplo, a algum 
direito individual (ir e vir).

Para estes casos a regra aplicada pelo Supremo Tribunal Federal é o 
princípio da proporcionalidade. Segundo Barroso (2010, p. 298) “O prin-
cípio da proporcionalidade é utilizado, também, com frequência, como 
instrumento de ponderação entre valores constitucionais contrapostos, aí 
incluídas as colisões de direitos fundamentais e as colisões entre estes e os 
direitos coletivos”.

Entretanto, as autoridades que conduzem o processo de mitigação dos 
efeitos da pandemia não têm observado tal princípio. Estão perigosamente 
flertando, no mínimo, com a famigerada Lei de Abuso de Autoridade que de-
fine em seu §1 do art.º. 1, “As condutas descritas nesta Lei constituem crime de 
abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica 
de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por 
mero capricho ou satisfação pessoa” (BRASIL, 2019).

Quando se declara toque de recolher em cidades; monitora o cidadão 
pelo seu celular; aplica multa e voz de prisão para o cidadão que está fora 
de sua casa e não usa máscara; fecha entrada de cidades para constranger vi-
sitantes; encerra atividades empresariais indefinidamente; diminui oferta de 
transporte público, impedindo mobilidade; cria regras para multar pessoas 
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que celebrem festas em suas casas; ameaça a população com os rigores da lei, 
se não permaneceram em cárcere privado,  alguma coisa está fora da ordem.

As arbitrariedades são latentes, sob o pretexto nobre de combate à pande-
mia. No entanto, falta bom senso, proporcionalidade.

Mas nesta cruzada contra o coronavírus, as autoridades se calam. Ou 
melhor, ditam as regras sem freios.

Sem a atuação dos fiscais das leis e dos defensores, a população não tem 
com reagir há tantos desmandos. Fica ao reboque do capricho de cada autori-
tarismo travestido de autoridade. 

Logo, cabem aos gestores a ponderação do que se deve ter como política 
pública de combate à pandemia e o respeito às garantias constitucionais vigen-
tes em uma democracia.

6. DESCONTROLE ADMINISTRATIVO NO CENÁRIO DA 
PANDEMIA
 
É fato que os problemas enfrentados com a pandemia do Corona vírus 

pelo país alcançam todos os rincões do território nacional. Por mais que se 
possa identificar Municípios no Brasil que ainda não tenham reportado casos 
de contaminação pelo vírus – sem embargo das subnotificações que são incon-
troversas – a política pública de contenção, combate e possível eliminação/su-
pressão da doença deveria seguir uma vertente única, admitida, por obviedade, 
peculiaridades regionalizadas ou mesmo setoriais.

O que se vê a rigor é justamente o contrário. Constata-se nos jornais 
todos os dias a política do “salve-se quem puder”. A decisão do STF que outor-
gou poder a todos os entes federados em criar políticas próprias de enfrenta-
mento, sem qualquer hierarquia ou comando central, no nosso entendimento, 
fugindo de uma tradição histórica surgida a partir da Constituição de 1937, 
de centralização de poder político e normativo na capital federal, outorgou 
prerrogativas constitucionais aos entes políticos sub-nacionais que na história 
política nacional há muito tempo não ocorria.

Isto, numa primeira leitura, nos pareceria extremamente salutar uma vez 
que, antes tarde do que nunca, o STF devolveria aos Estados e Municípios 
competência para cuidar de aspectos sócios-econômicos particulares e específi-
cos, condizentes com seu tamanho, população, localização e, mesmo, gravida-
de de seu sistema de saúde atingido pela leva de doentes acometidos pelo vírus.

No entanto, o resultado da autonomização ou empoderamento federati-
vo no enfrentamento da pandemia pode causar problemas dos mais variados.

Inicialmente, vale ressaltar que qualquer decisão o STF pode ou poderá 
ter um viés politico muto mais corriqueiro que as instâncias inferiores; estas 
mais, pelo menos em teoria, adstritas a uma interpretação literal do texto 
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legal. O STF rotineiramente, não sendo surpresa para ninguém na comuni-
dade jurídica, apresenta decisões totalmente dissociadas do texto legal (seja 
constitucional ou infraconstitucional); ou, não raro, em oposição direta ao 
previsto na norma (o caso da prisão sem transito em julgado, para muito seria 
emblemático; equivalência de crime de racismo para o crime de preconceito 
racial, etc.). Aquela corte, portanto, fazendo juízo de valor, calcado na perce-
ção subjetiva de seus ministros, rotineiramente sob o fundamento da denomi-
nada “interpretação conforme a Constituição”, sobretudo a partir da CF/88 e, 
especialmente, nos últimos anos, tem apresentado ao país decisões, na maioria 
monocráticas, que se eternizam, com pedidos de vista eternos, ultrapassando, 
sobremaneira, os lindes do que se denominou repartição de poderes.

O STF, sem medo de errar, enquanto considerado o ápice do Poder Ju-
diciário, atualmente não se iguala, como deveria, aos Poderes Legislativo e 
Executivo. O interessante é que se intitularia o último guardião de democra-
cia, mas age como sendo aquele que define a democracia, mantendo sempre 
o poder de dizer o que o Executivo deve gerir, o que o legislativo deve legislar 
naturalmente, preservando seu quinhão de competência acima dos demais.

E como resolver isso sob a perspectiva da repartição de poderes? E fato 
notório que o Brasil sofre pelo excesso de leis que pretendem regular nossa vida. 
Isto tem início no próprio texto constitucional cujo conteúdo e dimensão é 
dos mais amplos conhecidos no constitucionalismo mundial. Até mesmo por 
uma questão de coerência, se o “texto mãe” do direito positivo é um verdadeiro 
livro, segundo alguns na categoria de periódicos, a reboque desta prolixidade re-
dacional, nos é imposto uma carga de leis que ultrapassam qualquer concepçao 
razoável de compreensão e mesmo mensuração de efeitos. Causa-nos espécie não 
identificar dentro da área do direito, sociologia, antropologia, ciência política e 
afins, trabalhos académicos que reflitam sobre esta anomia legislativa nacional. 

Se de fato a lei nos pudesse levar ou propiciar uma sociedade mais jus-
ta, desenvolvida e rica, seríamos indubitavelmente imbatíveis. Não é o caso, 
infelizmente. Muita norma não esta nos levando ao melhor dos mundos e, 
possivelmente, frequentemente, ao pior. Isto antes de ser interpretada já que 
tudo dai pode advir.

Talvez este furor legislativo nacional exista não só para criar uma cortina 
de fumaça sobre nossos problemas sociais, mas, outrossim, para dar uma apa-
rência da necessidade absoluta de um Poder Legislativo cujo custo orçamentá-
rio é assustador. Imagina-se qual o fundamento para a existência de Câmaras 
de Vereadores em todos os 5570 (cinco mil, quinhentos e setenta) Municípios 
brasileiros. A explicação mais plausível seria, talvez, a necessidade de se home-
nagear pessoas, mormente com a outorga de nomes para as vias públicas.

A rigor, quando criticamos a inflação legislativa nacional, chegamos na-
quele ponto ao qual falávamos quando constamos a intromissão do Poder 
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Judiciário sobre o Poder Executivo; principalmente quando sua relação - de 
cúpula – não configure o melhor dos mundos. 

Quando nos deparamos com uma Constituição assustadoramente analí-
tica como a nossa, com vários Institutos jurídicos cuja definição perpasse uma 
interpretação com alta carga pessoal (conceitos indeterminados, por excelên-
cia), temos, como desenlace, uma transferência de Poder considerável do Exe-
cutivo e Legislativo para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário passa a criar 
o Direito (vide a evolução dos precedentes, com sua cria mais famosa como 
sendo a “súmula vinculante”); e, mesmo, administrar o Estado,

Não bastaria o STF afirmar que caberia aos Estados e Municípios estabe-
lecer suas próprias regras sobre como enfrentar o problema sanitário advindo 
com a propagação do vírus, com seus múltiplos problemas advindos sobre 
conflitos de ações e procedimentos, agora o Poder Judiciário tomaria para si a 
competência para a administrar este período difícil para todos.

Não seria o caso então de fecharmos, até por uma razão de economia, 
os demais Poderes e deixar claro que o Poder Judiciário age de forma auto-
ritária e, frequentemente, presunçosa? Esta Constituição de 1988 se de fato 
fosse objeto de uma crítica cuidadosa e imparcial nos levaria a conclusões 
surpreendentes. Ela é um dos fatores que nos fazem ficar nesta situação de 
pais medíocre. Muito discurso. Muitos princípios. Muito direitos. Muitos e 
muitos. E aí? País pobre, desigual e tomado de assalto por grupos que justifi-
cam sua existência através de discursos articulados, pomposos e, claro, sempre 
remetendo a democracia.

Importante ressaltar que não se defende, neste trabalho mesmo porque 
fora do seu escopo, em absoluto o fim da democracia, com eleições diretas e 
periódicas para todas as instâncias governamentais, uma vez que a autocracia 
ou mesmo regimes ditatoriais pecam, rotineiramente, pela inépcia e incompe-
tência administrativa (com a exceção conhecida da República Popular da Chi-
na); mas a organização política nacional, respaldada em norma constitucional, 
padece de erros claros.

No Brasil hoje, em época de coronavírus, não se sabe quem de fato man-
da. A quem devemos ouvir. Seria o Presidente da República? O Sr. Prefeito? 
O Governador? Tudo bem, a mídia, portanto, com todo seu poder de invasão 
diária sobre nossas mentes. Quando, finalmente, resolvemos depositar nosso 
comportamento e obediência para um deste setores da vida nacional, somos 
surpreendidos por um liminar de um juiz federal ou de direito do interior de 
Estado do outro lado do planeta – considerando o tamanho de nosso país – di-
zendo o que é certo. Não seria o caso, parodiando a música de cantor famoso 
tupiniquim, de chamarmos o síndico?

O Supremo Tribunal Federal, com respaldo integral no texto constitucio-
nal de infinitas léguas, tem participado com vontade, habitualidade e denodo 
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nesta prática de trazer insegurança as administrações públicas e, ao cabo, a 
própria sociedade. Nomeiam-se homens (eventualmente mulheres, já que po-
liticamente correto) que por um processo de mutação genética e biológica, 
ainda sendo estudada pela ciência que não consegue chegar a um consenso, se 
transformam numa mistura de pavões com maritacas. Nasce uma nova espécie 
a ser catalogada.  A “pataca”. Animal vaidoso, cheio de plumas e verve rebus-
cada, empolada e vazia. Adora flanar na imprensa e dar conselhos pelo Brasil 
afora e no exterior (com preferência em países ricos, nota-se). Animais exóti-
cos (nos remetendo, segundo alguns, ao título de uma música de um famoso 
grupo nacional), que tem longevidade constatada pelos anais de Brasília. Há 
aqueles que defendem o entendimento, a ser confirmado pela teologia, que se 
transformariam em semideuses, mormente quando utilizam aquela capa preta, 
sobreposta aos ternos, para dizer o bem ou o mal. 

O STF ao consagrar aos entes sub-nacionais a competência para cuidar 
de questões afetas ao combate §a pandemia, aparentemente agiu de forma 
adequada uma vez que vivemos numa Federação. Entretanto, trouxe mais pro-
blemas do que solução nesta questão intrincada. 

Vamos tomar como exemplos 03 (três) Estados da Federação, suas capi-
tais e alguns de seus Municípios; São Paulo, Minas Gerais e o Maranhão.

O Estado de São Paulo. Não é novidade que seu governador, a despeito 
de outrora comungar de seus desígnios políticos, não tem, digamos, uma boa 
relação com o Presidente da República. No entanto, na linha da decisão do 
STF, empoderadora da Federação, quem manda é o Estado, restando a União 
uma posição de coadjuvante e meramente retórica. A União só seria chamada 
a solver as consequências econômicas advindas das medidas causadas pelo Es-
tado. Em outras palavras, não tem poder de ação, mas deve resolver os efeitos 
econômicos, eventualmente danosos, causados pelas ações do Estado. E, mes-
mo assim, sempre criticado por não agir com a velocidade necessária e na di-
mensão exigível. A mídia sempre dando a solução para tudo (talvez alterando 
nossa proposta de suprimir os Poderes Legislativo e Executivo, concentrando 
tudo no Poder Judiciário, deveríamos, com mais praticidade, outorgar todo o 
Poder a mídia. Tem solução para tudo e sempre dotados de uma concepçao 
ética e moral que nós deveríamos sempre observar e seguir). 

Muito bem. O Estado da Federação com maio PIB e população. Com 
mais de 660 (seiscentos) Municípios. Quem manda afinal? Sabemos que a 
União não mandaria. Até mesmo nas rodovias federais e aeroportos temos 
notícias de interdições ou tentativas de interdição por autoridades estaduais 
e municipais. Mandaria o Governador? Aparentemente sim uma vez que no 
início de maio iria apresentar um plano de flexibilização para o Estado. Flexi-
bilização do que? Vai invadir, portanto, a esfera do Poder Municipal! Quem 
manda é o Governador!?! Os prefeitos podem o que? A União Federal foi 
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escanteada pelo STF, servindo apenas como cofre para as mazelas nacionais. 
Agora no Estado de São Paulo quem manda é o Governador? E os prefeitos? 
O STF não afirmou que a competência é concorrente nas esferas suas admi-
nistrações? A rigor, se interpretado o dispositivo constitucional que concede 
aos Municípios competência para gerir, tratar e regular assuntos de interesse 
local, considerado um restolho do que, primordialmente, foi dado a União 
e Estados; ou seja, uma prerrogativa menor e remanescente do todo, o que 
podemos inferir da decisão da corte em Brasília, é que quem manda é o Muni-
cípio. Haveria assuntos de interesse regional e nacional como sendo residuais 
e não preponderantes.

E por que em São Paulo, Estado Membro, os Municípios têm, aparen-
temente, maior subserviência ao Poder Regional. Basicamente, no nosso en-
tendimento, por conta da adesão imediata e acatamento pueril, como se su-
bordinado fosse (e era, até outro dia) do Prefeito de São Paulo, Município. O 
que o governador de São Paulo decide, o Prefeito, imediatamente, como fosse 
seu secretario para assuntos metropolitanos, obedece ainda com reverências. 
E como ficaria, então, os Municípios do interior paulista? Podem flexibilizar 
ou não? Tudo nos leva a crer, sem fazer juízo de valor se é adequada ou não a 
visão do governo paulista, que a autonomia federativa no Estado de São Paulo 
não só excluiu a ingerência da União como também das entidades municipais. 

O Estado de São Paulo hoje, nos idos de maio de 2020, em matéria 
de combate a pandemia, com seus inúmeros reflexos em todas as áreas da 
sociedade, age como se fosse um país independente e com forma unitária de 
Estado. A União Federal é chamada, mesmo assim com críticas contunden-
tes e vorazes, a arcar com contrapartidas financeiras e os Municípios para 
pedir bênção do governador.

Vejamos o caso de Minas Gerais. Um Estado de grandes dimensões ter-
ritoriais. Com 853 (oitocentos e cinquenta e três) Municípios com as mais 
variadas características populacionais, econômicas e sociais. Até o momento 
em que este articulado é lavrado, os efeitos, sobre a saúde da sua população, da 
pandemia eram, comparativamente, lembre-se, mínimos.

No entanto, a decisão do STF, neste Estado, adquiriu outra conotação 
diametralmente distinta daquela constatada no Estado de São Paulo. Para co-
meçar, a relação do Governador de Minas Gerais não e, pode-se dizer, das me-
lhores. Percebe-se que com o surgimento da pandemia e calamidade advinda, 
a animosidade só vem crescendo. Sem embargo do Governado de Estado não 
ter uma postura tão conservadora quanto ao que se denominou “isolamento 
social horizontal”, seguindo, inclusive, as recomendações da OMS; e, mesmo, 
a despeito de poder simplesmente ignorar, como ensinado pelos doutos do 
STF, sua visão e atitude, até mesmo não antagonizando com o Presidente 
da República como o faz o Sr. Governador do Estado de São Paulo, sempre 
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lembra, em suas entrevistas, que o caberá a cada Município decidir o grau 
de abertura de suas atividades (flexibilização), apresentando o Estado apenas 
medidas, classificadas em etapas distintas, a serem seguidas para uma volta a 
almejada “nova normalidade”.

Percebe-se, assim, que o Estado de Minas Gerais, através de seu Governa-
dor de Estado, não deixa dúvidas quanto a autonomia dos Municípios para 
cuidar dos aspectos econômicos, dentro de suas circunscrições, advindos da 
pandemia. Isto denota, de certa forma, uma renúncia clara do poder de inter-
venção do Estado na vida do próprio Estado na medida em que delega aos 
Municípios a decisão do que fazer. 

Qual a razão de uma atitude e decisão distinta do Estado de São Paulo? 
Nos dois casos, partindo da decisão do STF, a União Federal, salve questões 
muito específicas, nada pode fazer a não ser o caixa bancário, O Estado de São 
Paulo tem em seu governo a centralização do Poder na execução de medidas 
de combate ao corvid-19. Os Municípios são simplesmente ignorados em sua 
autonomia. E a decisão do STF só vale para conter a União Federal? Já no 
Estado de Minas Gerais, a despeito de haver orientação dos órgãos estaduais, 
construção de hospital da campanha, compra de insumos e material associado 
a pandemia (máscaras, luvas, coletes, ventiladores, etc.) o papel do governo 
estadual é, basicamente, de orientação e, quiçá, sugestivo. 

Resumidamente, em São Paulo quem manda no contexto de disputa fe-
derativa é o Estado membro. Já nas “Geraes”, o seria os Municípios mesmo 
porque o próprio governador de Estado de Minas Gerais já deixou claro que a 
decisão sobre flexibilização cabe aqueles entes.

E, para terminar, sempre lembrando que recupero, de forma superficial e 
sempre sujeita as mudanças causadas pela dinâmica da evolução virótica no país, o 
caso emblemático do Estado do Maranhão, com enfoque na sua capital, São Luís.

O Estado do Maranhão, em especial sua capital, São Luís, tem enfren-
tado, como várias capitais do norte (Manaus, Belém) e nordeste (Fortaleza e 
Recife, como exemplos concretos) dificuldades absurdas para lidar com a crise 
de saúde gerada pelo contágio do corvid-19. Mais da metade dos Municípios 
brasileiros não são dotados de leitos de UTI. E grande parte dos que o seriam 
apresentam déficit constatado em face de sua população. Isto num contexto 
ordinário e não no meio de uma pandemia.

Sabe-se que as regiões norte e nordeste seriam aquelas que mais padecem 
da ausência de leitos de UTI. E no Estado do Maranhão não poderia ser 
diferente.  As notícias de jornal informa alta de taxa de contaminação, com 
mortes, naquele Estado; e, em especial, em sua capital, São Luís.

Sabedores, repete-se, que o STF afirmou recentemente, em alto e bom 
tom, que a União Federal não pode impor medidas que impeçam a autono-
mia dos Estados membros e Municípios em criar medidas para enfrentar a 
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crise sanitária do corvid-19. Sendo assim, caberia ao governo do Estado do 
Maranhão e, concomitante, aos seus governos municipais, elaborar e executar 
medidas de contenção da doença e, mesmo, de cuidados médicos aqueles por 
ela acometidos.

Não se pode apresentar detalhes sobre o comportamento do governo do 
Maranhão no combate ao surto virótico, concentração de Poder ou respeito 
aos diferentes perfis municipais (nos moldes de SP ou MG?); mas sabemos que 
naquelas paragens foi concedida (s) liminar (es) pela justiça comum determi-
nando o lockdown da cidade de São Luís. Até então seria o primeiro caso de 
medida restritiva tão rígida a ser implementada no Brasil. Por ordem judicial!!

Omissão do Governo do Estado ao não tê-la implementado adminis-
trativamente? Ou seria do Município de São Luís? Ou, para aqueles adeptos 
da conhecida teoria da conspiração (em voga na cultura mundial contem-
porânea) poderia ser uma estratégia, conjunta ou isolada, daqueles entes, 
se preservando politicamente, transferir, através de combinação com tercei-
ros tidos como autores de ação judicial correlata, o ônus da imposição do 
lockdown para o Poder Judiciário.

Tal hipótese não é de toda tresloucada uma vez que a rapidez que os go-
vernos, estadual e municipal, anunciaram o cumprimento da decisão judicial; 
sem qualquer crítica ou juízo de valor mais expressivo, como soe acontecer 
quando o Judiciário invade o espaço administrativo executivo.

Mas, independentemente da motivação da segregação radical extrema na 
cidade de São Luís (temporária e precária, por obviedade), o Poder judiciário 
local agiu numa seara que não seria sua. Como poderia, independente da 
qualidade da provocação que lhe foi apresentada, se arvorar na condição de 
senhor das necessidades daquela capital quanto a contenção virótica quando o 
próprio Município e o Estado não chegaram a conclusão do fechamento total 
(ou quase) da municipalidade?

A referida decisão, hipoteticamente recorrida, cria precedente perigosíssi-
mo. Se não cassada, poderemos antever um efeito multiplicador de liminares 
pelo Brasil afora com determinação de lockdown.

7. AUSÊNCIA DE POLÍTICA NACIONAL DO COMBATE AO 
COVID-19

Nos intriga sobremaneira a (in) capacidade de nossa Federação em fazer 
frente a pandemia do Corona Vírus. Apresentam-se soluções, procedimentos, 
alternativas das mais variadas possíveis cujo dinâmica – mutável a cada dia – é 
impossível de acompanhar. 

Vejamos um caso específico que chama a atenção. O Município de São 
Paulo, por exemplo, a todo momento estabelece regras de mobilidade (trânsito) 
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que deixam os motoristas daquela megalópole em insegurança constante, macu-
lando, pelo menos no que se refere aqueles que utilizam um veículo automotor, 
ao seu direito de ”ir e vir”. Tem dias que tem rodízio de carros pelo número par 
ou ímpar, outros pela letra e, a qualquer momento, seria pela cor. O Prefeito 
de São Paulo frequentemente nos parece uma barafunda ao sabor de uma tem-
pestade tropical. Simplesmente não sabe o que fazer. E mesmo que tenha uma 
estratégia organizada e delimitada do que seria uma estratégia para reduzir o 
número de contaminações em seu território, não colapsando seu sistema públi-
co de saúde, estaria à mercê, como no caso de todas as regiões metropolitanas 
do Brasil, de condutas e atitudes minimamente análogas a sua. É o caso do 
lockdown. Por várias vezes se discute a possiblidade de imposição deste regime de 
isolamento social mais extremo. No entanto, para tal, dependeria do governador 
do Estado, para apoiar-lhe através dos órgãos de segurança pública e mesmo 
dos demais Municípios integrantes da grande São Paulo. O que adiantaria um 
lockdown nesta cidade se outra, como Guarulhos, ao largo da primeira, também 
não fizesse. A última solução proposta, até o encerramento deste trabalho, seria 
antecipação de feriados. Em suma, nãos  se sabe o que fazer.

Poderia, então, o governo do Estado determinar, por Município isolado, 
região metropolitana ou até mesmo em todo o território estadual um lockdowm 
a despeito da vontade dos munícipes através de seus respectivos governantes? 
Nosso entendimento é de responder negativamente esta pergunta. Isso graças a 
decisão do STF que albergou o entendimento, temerário por sinal, de que cada 
ente federal poderia traçar seus planos de ação considerando o entendimento 
de seus governantes. Isto, por si só, demonstraria a total ausência de conhe-
cimento daquela corte de como a administração pública funciona neste país.

O que de fato fez o STF - nada nos tirando a opinião que o fez também 
para contrapor politicamente o Presidente da República já que haveria uma 
forte corrente contrária aos procedimentos, alardeados aos 04 (quatro) ventos, 
a serem tomados pelo Governo Central - foi transformar a Federação em um 
conjunto de dezenas (Estados Membros e Distrito Federal) e milhares (Mu-
nicipalidades) de Estados Unitários; onde, ao contrário do que soe acontecer 
formalmente e de fato nos típicos Estados Unitários (leia-se Itália, Espanha, 
Franca, etc.), a sobreposição de atribuições, competências e concorrência, no 
sentido depreciativo e nocivo a ações públicas uniformes, paralela em condu-
tas de combate ao Corona Vírus apenas nos trouxe um retrato do caos que 
vislumbramos na vida nacional.+

O STF, em sua decisão, talvez defenda o federalismo cooperativo; e, as-
sim, nada mais teria feito do que declarar tal associação política-administrativa 
para criar sinergias geracionais de procedimentos escalonados, padronizados 
e, sempre quando necessário, adequando-se a peculiaridade e contexto de cada 
ente federado. 
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Mas tudo isso sob a batuta de um hipotético consenso entre todos os 
interessados. Isto, infelizmente, não se afigura nem de longe no contexto da 
crise sanitária instalada no país.

Consagrou o “cada um por si e Deus por todos”. Não afirmamos que o 
STF tenha pretendido criar a confusão administrativa advinda de sua decisão. 
Mas de fato criou vários reinados, autônomos na conduta para com o Corona 
vírus, onde a maioria não tem a desejável interlocução e quando tem, não 
chega a um denominador comum. E quem seria o árbitro? Provavelmente um 
juiz de 1 instância e, daí, poderíamos esperar de tudo. Uma verdadeira caixa 
de pandora.

A rigor no Brasil, isso já é pacífico inclusive na imprensa mundial, antes 
de chegar em seu pico, estaríamos perdendo a luta para a pandemia. Esta der-
rota se daria pelo colapso o sistema de saúde de algumas unidades federativas 
(o caso do Amazonas é público e notório quando sabemos, inclusive, que de-
zenas de pessoas vieram a óbito sem sequer sair de casa). Isto ainda sem saber o 
quanto de grave para evoluir a crise sanitária já instalada. A dimensão do pesa-
delo ainda é uma incógnita. Em 02 (dois) meses já tivemos 02 (dois) ministros 
da saúde. Quantos outros teremos? Mesmo que tivéssemos um Ministro da 
Saúde mais contínuo ou relativamente permanente – digamos até o fim da 
“peste”- mas seguindo as premissas do Presidente da República (como, dentre 
outras, substituir o isolamento social dito “horizontal” pelo “vertical” e defen-
sor incansável de uso de medicamentos bombardeados pela imprensa nacional 
bem como parte da comunidade médica) encontraria certamente grande resis-
tência dos secretários de saúde estaduais assim como daqueles das grandes ci-
dades. Ou seja, eventual Ministro da Saúde para quê? Se for apenas para tratar 
da logística de entrega de equipamentos médicos (ventiladores/respiradores, 
máscaras, luvas, macas, oxigênio, medicamentos para combate aos sintomas 
e mesmo paliativos para a cura, etc.) não se faria necessário um Ministro. 
Pelo acompanhamos até então um Ministro da Saúde é desnecessário diante 
do contesto político-administrativo brasileiro. Se age conforme determina o 
Presidente da República, isto sem fazer juízo de valor se é certo ou errado, 
em obediência estrita da cartilha do executivo federal, será bombardeado ou 
mesmo ignorado pelos próceres da sabedoria socioeconômica brasileira, qual 
seja; a imprensa. E como os governadores dos Estados e os prefeitos, sobretu-
do em ano eleitoral (2020), devem prestar atenção a voz do povo, formada e 
dirigida pela verdadeira doutrinação para não dizer hipnose coletiva realizada 
diuturnamente pela grande mídia, estes se viram obrigados a seguir a voz do 
povo cujo timbre é talhado e calibrado pelo quarto Poder (neste caso não é o 
Ministério Público, como alguns constitucionalistas já nos ensinaram, mas a 
realidade nos mostra outro cenário, a imprensa). Faltam trabalhos e pesquisas 
mais profundas sobre o poder de sugestão e dirigismo volitivo que a imprensa 
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exerce sobre cada um de nós. Isso tem especial impacto quando usa o temor a 
morte e a saúde como um todo.

É certo que o Brasil vai sobreviver a pandemia. Excetuando caso raros, 
descrito pelos historiadores (como o fim da sociedade polinésia na Ilha de Pás-
coa, Império maia e mesmo a Sociedade Viking na Groelândia) as sociedades, 
consagradas no espírito de uma nação e estruturadas através de um Governo; 
representados, no conjunto, por aquilo que chamamos de país, é inconcebível 
imaginar que seremos, utilizando de uma consequência extrema, extintos. Isso 
não aconteceu nem nos países europeus, a maioria formada como hoje, nos idos 
do terrível “peste negra” (1347/1252, sem embargos de novas ondas do bacilo 
bacteriano que ressurgiu nas décadas seguintes), onde, calcula-se, morreram 1/3 
da população europeia. Em números absolutos, seria uma mortandade menor 
que aquela causada pela “grande gripe” (gripe espanhola), mas em números rela-
tivos acarretou um número bem maior de perdas humanas. Seria o mesmo que 
termos no Brasil mais de 70 (setenta) milhões de mortes. Número inconcebível 
até mesmo para uma citada Instituição inglesa, que virou moda dentre aqueles 
que não preveem o fim do mundo; mas, quem sabe, algo próximo.

O Brasil terá, certamente, dezenas de milhares de mortes no ano do início 
da pandemia. O número exato pertence ao desconhecido dadas as injunções 
envolvidas. O que discutimos seria qual o impacto sobre a perda de vidas e 
mesmo quebra da economia se tivéssemos, mesmo com discordância pontuais 
ou mais complexas, uma verdadeira cooperação entre todos os entes nacionais 
envolvidos, dando efetividade ao que chamamos de planejamento nacional ao 
combate ao covid-19.

Vejamos. O artigo 21, da Constituição Federal, prevê que compete a Unia 
o Federal, privativamente, (ou seja, de ninguém mais, sem embargo da ausên-
cia do advérbio no caput, do artigo, como previsto no artigo 22, já que se 
assim não o fosse deveríamos subentender competência implícita dos demais 
entes causando, assim, um descalabro interpretativo).

Não restam dúvidas que vivemos uma calamidade pública de índole sa-
nitária que está impactando o Brasil mais do aquele de 100 (cem) anos atrás 
(gripe espanhola); isto não só considerando o tamanho da população como 
também o peso da economia urbana (setor de serviços praticamente parado com 
o isolamento social). Desta feita, considerada esta competência especialmente 
administrativa, ao contrário daquela prevista no artigo 22, como sendo legisla-
tiva, caberia a União Federal estabelecer todo o planejamento, para o bem ou 
para o mal, muito antes pelo contrário conforme alguns ainda possam defender, 
e execução de políticas de combate ao surto virótico, preservando a saúde da 
sociedade, o quanto possível e, concomitante, preservando a saúde econômico, 
também o quanto possível. O que se vê é que a União Federal foi atropelada pelo 
STF quando aquela excelsa corte afirmou que não seria bem assim.
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Se não é prerrogativa da União Federal, a despeito da previsão constitu-
cional, não fazendo juízo de valor de que medidas poderiam ser tomadas, seria 
quem a tomar frente no combate a pandemia? Nota-se que independente de 
quem seria (Estado, Município, Juiz de Comarca na Selva amazônica, Revista 
Veja ou o jornal Folha de São Paulo) nota-se que pelo menos um considerável 
prejuízo já teríamos na concatenação de procedimentos. Se a União Federal, ente 
federativo, como sabemos de abrangência nacional, não pode traçar, com seus 
possíveis ônus e bônus, uma política nacional de combate ao vírus (mesmo que 
seja não tendo nenhuma, liberando todas as atividades comerciais ou não) não 
teremos, a não ser que o STF, nos ensine, uma política nacional, coordenada e 
uniforme de combate a doença. Restou a União, ao que parece, apenas conce-
der auxílios financeiros aos mal-afortunados, sobretudo informais, e Estados 
Membros e Municípios, através do aumento absurdo da dívida pública (que se 
aproximaria, perigosamente, no final do ano de 100% do PIB). O que faz o 
Presidente da República hoje, chefe do executivo federal, de forma humilhante 
ou mesmo patética, é repetir o mantra que o “isolamento social” vai quebrar 
o país e, também, o que os governadores de Estado estariam fazendo com a 
economia mereceria uma reação à altura como se tivéssemos em guerra civil.

O que se vê é que o Presidente da República virou uma verdadeira “ra-
inha da Inglaterra” no que se refere as medidas a serem tomadas para isolar 
ou não a população, suspensão ou não de atividades econômicas (shopping 
centers, lojas de rua, academias, salões de beleza, etc.) e até na mobilidade do 
transito, até mesmo em alguns trechos de rodovias nacionais. Entretanto, ma-
téria de apoio ou auxílio financeiro (projeta-se o que se vai gastar ou mesmo 
deixar de arrecadar com a crise sanitária equivaleria a reforma da previdência, 
cujo “saldo” só ocorreria em 10 (dez) anos, continua a ser o Presidente da 
República. Inclusive com inúmeras críticas quanto a morosidade ou mesmo o 
tamanho da ajuda financeira.

Fica difícil ter uma segurança quanto aos resultados, mormente no meio 
da pandemia que nos assola, se a estratégia de isolamento vertical do Execu-
tivo Federal poderia lograr mais êxito do que constatado o verdadeiro caos 
administrativo-comportamental dos entes federados, sobretudo considerando 
que haveria, certamente, mais mortes, mas menor, em tese, perda econômica 
(recessão) e, assim, indiretamente menor perda de vidas em razão do empobre-
cimento do país.

O que se pode afirmar é que o governo central, União Federal, através do 
Presidente da República, nunca defendeu a suspensão de qualquer atividade; 
tendo, inclusive, substituído Ministros da Saúde que, assim, o fizeram ou mes-
mo deram a entender que desta maneira seria o melhor. Em outras palavras o 
isolamento social horizontal – com a suspensão de várias atividades econômi-
cas, com prejuízo certeiro aos informais – é decisão exclusiva dos chefes dos 
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executivos estaduais e municipais. Mas a conta (pelo menos a maior) chega 
para quem advogada medidas diametralmente opostas. 

A morte da estratégia nacional, repita-se: para o bem ou para o mal, em 
no ponto médio, se deu com a decisão do STF. Indaga-se se o STF teria outro 
entendimento se o Presidente da República seguisse as determinações da OMS 
na integra, consultando, sempre que possível, os jornais para saber o que tem 
que fazer. Talvez a visão federativa daquela corte fosse, então, diferente. O 
que de fato o STF fez foi tomar partido sobre uma visão majoritária de como 
se comportar com a crise sanitária. Usando, como pano de fundo, a autono-
mia federativa. Não quis, como é de sua tradição, correr riscos desnecessários. 
Qualquer milhar de mortes em face de nova ação tomada pela União, com seu 
respaldo, lhe poderia cair no colo. Não quis correr este risco. Falar em escalada 
de número de mortes causa muito mais desgaste do que mandar a economia 
para as profundezas de um abismo escuro e profundo.

A União Feral, independente de concordarmos ou não com a decisão do 
STF, saiu menor do episódio e hoje, além de ser o banco 24 (vinte e quatro) 
horas, se resume, através do Chefe de seu Executivo apenas a ser porta voz de 
um entendimento sem eficácia jurídica e que perde, inapelavelmente, no baru-
lho ensurdecedor crítico de seus opositores.

Portanto, constatada a ausência de política ou estratégia nacional de com-
bate ao Corona vírus, o que nos restou foram as estratégias regionalizadas e 
mesmo municipalizadas. Não se nega que cada Estado e Município tem carac-
terísticas (população, economia, localização, etc.) que merecem tratamento e 
atenção sob medida. No entanto esta medida ou medidas tem que ser orques-
tradas de forma que a ação de um não prejudique o outro, que a inação de um 
não prejudique a do outro, que a ação de um ou do outro seja em sintonia 
fina, ou próximo disso, para que tenhamos um melhor resultado. É justamen-
te aí a almejada cooperação entre os diversos entes políticos interessados (ou 
seja, todos) deveria se subjugar a uma orientação mestre, cujas ressalvas e pecu-
liaridades seriam objeto de consideração e adequação. Não é o que acontece no 
Brasil. Se cada um cuida de si da maneira que lhe aprouver (flexibilização to-
tal, restrita ou parcial; isolamento, vertical ou horizontal, aplicação lockdown.

Muito bem. Partindo da premissa de que não caberia ao Poder Central, 
leia-se União Federal, em nossa Federação (renascida das cinzas, como o pás-
saro da mitologia grega, Fénix, nas mãos de nosso STF) estabelecer a estratégia 
nacional de enfrentamento da pandemia, a quem então, caberia? Criou-se a 
partir daí, como já narrado, inúmeros comportamentos dos mais díspares 
possíveis. Como um dos ministros do STF, coincidentemente o que conce-
deu liminar restringindo a atuação federal na calamidade (arrependimento, da 
encrenca que deu causa?), estamos nos deparando com verdadeiros reinados 
autônomos dentro do país.
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Isto quer dizer em palavras diretas: Não temos estratégia ou política 
nacional de combate a crise sanitária. Um Município de 5.000 (cinco mil) 
habitantes, por exemplo, nas mais recônditas profundezas deste continente 
que é o Brasil, pode cercear o ir e vir das pessoas, estabelecer multas quiçá 
prisão, sob o manto genérico de crime de desobediência para quem não tem o 
comportamento que julga apropriado (usar máscaras, manter distância, estar 
na rua simplesmente passeando, espirrar sem tomar o devido cuidado, etc.), 
suspender qualquer atividade que “julgue” prejudicar sua estratégia genial de 
enfrentamento ao vírus (desde uma padaria até uma Universidade, desde um 
boteco até um Shopping Center) e demais procedimentos. 

E os Estados? A despeito da sábia (?) decisão do STF ter concedido a 
todos os entes federados, provavelmente com espeque no artigo 23, inciso II, 
do texto constitucional, competência para lidar com o surto virótico, o que 
se vê, efetivamente, é que, em última instancia nem mesmo o Estado Mem-
bro, salvo hipótese clara do Estado de São Paulo que exerce um comando, 
a mão de ferro, sobre os desígnios de seus Municípios, no frigir dos ovos 
quem de fato mandaria quanto ao destino da sociedade brasileira seriam os 
seus entes menores.

Sem embargo de alguns autores entenderem, inclusive, que os Municí-
pios nem poderiam ser componentes da Federação, fato este que acarretou 
inúmeras consequências, tanto econômicas quanto jurídicas, a redação do 
texto constitucional apresenta, de forma absolutamente irresponsável, uma 
compet6encia genérica, aberta e indeterminada para estes entes.

Se podem legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, partindo de 
um poder extremo e ilimitado que só poderia ser contido pelo Judiciário, 
conjugando-se com a delegação expressa do STF para agir conforme seus cri-
térios de conveniência e oportunidade, não teremos qualquer convergência de 
ações no país para criar comportamento uno e previsível.

O STF, ao contrário de reforçar a ideia de Federação, na verdade simples-
mente solapou seu fundamento básico na medida que desagregou em milha-
res de competências o que seria um procedimento uno e centralizado, com 
respeito aos contextos regionais e locais, para fragmentando em pedaços o 
frágil arcabouço em que se sustenta a ligação entre ente nacional, regional e 
municipal e nos torna um pais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado é produto da construção e transformação desde o final da 
Baixa Idade Media, passando pela Idade Moderna até a contemporaneidade.

Nesta linha história, um evento é considerado o marco para o surgimento 
do primeiro Estado federado - a Revolução Americana de 1776. É a primeira 
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experiência de um Estado concebido pela união de entes autônomos e que for-
mataram uma nova dinâmica político-administrativa no mundo.

Esta nova experiência se irradiou por diversos continentes e o Brasil tam-
bém se inspirou à semelhança do modelo norte-americano.

Passados mais de 130 anos, e sob a égide da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, o país não só ratificou a sua decisão de perma-
nência ao chamado modelo federativo, como também inovou na sua confi-
guração, com a inclusão do ente municipal. Mas mantendo a tradição de um 
federalismo centrípeto, caracterizado pelo fortalecimento do poder central. 
Diferentemente da realidade norte-americana.

Após ratificação, pelo pleno, de uma medida cautelar julgado em face 
de uma ADI 6341, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência 
concorrente de estados, DF, municípios e União no combate ao coronavírus.

A ausência de uma concertação liderada pelo governo federal e apoiada 
pelos demais entes no combate à pandemia, criou um cenário de conflitos 
políticos e com diversos efeitos colaterais sobre a população. 

Simplesmente princípios como  da proporcionalidade, razoabilidade e 
da separação de poder, que são norteadores para decisões ponderadas não são 
observados pelas autoridades brasileiras. Talvez pelo medo de não agir ou pelo 
despreparo como gestores.

Resultado de tamanha desarmonia: milhares de mortos e infectados pelo 
vírus e com perspectivas sombrias a curto prazo, como a falta de leitos nos 
hospitais e sobrecarga nos serviços funerários.

E daí surge o ativismo judicial, em razão do vácuo daqueles que deveriam 
agir de forma republicana e não o fazem.

Assim sendo, é urgente que as autoridades brasileiras dos três poderes da 
república e dos entes sub-nacionais trabalhem de forma planejada, orquestra-
do e avençada e, que esta passagem de dor, aflição e desrespeitos às liberdades, 
sirva de ensinamento de que mais poder aos entes caminha junto com mais 
responsabilidade.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com o direito à privacidade em tempos de internet não 
é recente e vem gerando diversos debates sobre quais ferramentas jurídicas 
podem ser utilizadas para garantir que o usuário obtenha uma proteção à 
vida privada, mesmo possuindo contas em redes sociais e plataformas digitais. 
Inserido nessa questão da privacidade online, talvez o principal ponto quando 
se pensa na utilização da internet como meio de informação e de comunicação 
é a questão dos dados pessoais2 que são disponibilizados todos os dias por 
usuários em qualquer endereço eletrônico visitado.

A conexão do mundo por meio das tecnologias de informação e de co-
municação foi responsável por estreitar relações de espaço e de tempo e rela-
tivizar fronteiras, o que permite a entrada de possibilidades inovadoras, mas 
também de novas ameaças. Em tempos de pandemia mundial da Covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) que já contaminou 
6.057.853 pessoas ao redor do mundo, e ocasionou a morte de 371.166 de 
indivíduos3, segundo levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS, 2020), governos e empresas têm se utilizado desses dados pessoais, 
disponibilizados online por todos os usuários, para realizar diversos tipos de 
controle com o intuito de minimizar o impacto da doença.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

2 De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, dados pessoais são quaisquer 
informações relacionadas à pessoa natural já identificada ou identificável a partir desses dados 
(BRASIL, 2018).

3 Atualizados em 01 de junho de 2020, data que esse artigo foi enviado para publicação.

capítulo 3

pensando a covId-19 a partIr do dIreIto:  
ImplIcações da pandemIa na proteção de  

dados pessoaIs na Internet
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É verdade que, considerando as recomendações de isolamento social da 
Organização Mundial da Saúde para tentar conter a disseminação do vírus, a 
parcela da população do mundo que tem acesso à internet passa cada vez mais 
tempo no mundo virtual. Isso significa dizer que mais dados pessoais estão 
sendo disponibilizados, o que solidifica a necessidade de uma legislação que 
proteja essas informações e esses usuários do uso indevido desses dados, seja 
durante ou após a pandemia. O problema do Brasil, nesse ponto, é que não 
temos uma lei vigente nesse sentido4. Dessa forma, questiona-se quais são os 
impactos da ausência de proteção legislativa aos dados pessoais do usuário da 
internet em tempos de pandemia?

Para responder ao problema de pesquisa, é utilizado o método de aborda-
gem dedutivo, partindo de uma compreensão ampla sobre os dados pessoais 
e as legislações protetivas do usuário até o estreitamento do estudo sob o viés 
dos perigos que a ausência de proteção jurídica dessas informações disponi-
bilizadas na internet podem gerar em tempos de pandemia da Covid-19 e do 
aumento da coleta e do tratamento desses dados tanto por empresas privadas 
quanto pelo setor público de cada país. Os métodos de procedimento são o 
comparativo e o monográfico, porquanto serão realizadas comparações entre 
o cenário brasileiro e o Europeu (com legislação em vigor), bem como são uti-
lizados casos de possíveis violações desses dados para se obter generalizações 
sobre a importância de legislações que protegem usuários frente às incertezas 
do ciberespaço.

O primeiro capítulo, dessa forma, é responsável por estudar espaço so-
cial desenvolvido pela ferramenta da internet, percebendo o que são dados 
pessoais e como eles são coletados e tratados, qual a sua relação com o direito 
à privacidade e de que forma as legislações podem se articular no sentido de 
efetivamente conferir uma proteção ao usuário de que esses dados não serão 
utilizados de forma indevida. O segundo capítulo, por sua vez, verifica quais 
são os limites e as possibilidades de utilização dessas informações por empre-
sas privadas e pelos governos em tempos de Covid-19, bem como quais os 
perigos desse uso no Brasil durante e após a pandemia, porquanto ausente de 
legislação protetiva em vigor que atenda aos perigos da virtualidade.

1. DADOS PESSOAIS, PRIVACIDADE E PERSPECTIVAS 
LEGISLATIVAS DE PROTEÇÃO AO USUÁRIO

O advento da internet trouxe junto de si incontáveis benefícios para a 
vida de seus usuários. Desde uma nova maneira de travar conversas, apro-

4 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, que é abordada ao longo do presente trabalho, tem 
sua entrada em vigor indefinida, podendo se dar tanto para o ano de 2020 quanto para o ano de 2021.



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 37

ximando aqueles cujo distanciamento físico se fazia presente, através da 
transmissão instantânea, gratuita e de qualidade de imagem e som em tem-
po real, até a interconexão de dispositivos em rede para a automatização 
de residências, a web passou a ser um membro existencial e cada vez mais 
atuante no cotidiano de seus navegadores. Hoje, carros e casas, celulares e 
cafeteiras, basicamente todos os instrumentos que um dia foram singulares 
estão conexos à rede mundial de computadores. Contudo, se por um lado 
a conectividade à internet proporcionou algumas comodidades a seus usuá-
rios, por outro lado as relações humanas que um dia foram exclusivamente 
offlines hoje passaram do mundo físico para o mundo digital. A internet, 
assim, passou a ser das coisas para as pessoas, e os dados passaram a ser das 
pessoas para as coisas.

Importa destacar antes de adentrar aos dados que o nascedouro da inter-
net, entretanto, passou por três gerações da web. A primeira fase da rede mun-
dial de computadores, chamada de web 1.0, dava conta de que a rede mundial 
de computadores servia como, segundo tradução livre de Fuchs, Hofkirchner, 
Matthias, Bichler, Celina e Marisol, uma “ferramenta exclusiva para leitura e 
formação de cognição” (2010, p. 3). Isso porque a Web, como também sim-
plesmente era batizada a web 1.0, era um ambiente de apenas leitura, ou seja, 
uma read-only-web. Isto quer dizer na primeira geração da internet os usuários 
não possuíam como condão alimentar a rede. Por essa razão, a da inércia dos 
surfistas da internet, a produção de dados pessoais na rede mundial de com-
putadores era algo extremamente incomum. Acontece que a primeira geração 
da internet foi sepultada pela web 2.0, que, diferentemente de sua antecessora, 
apresentou novos paradigmas para seus usuários.

Por sua vez, a passagem da web 1.0 para a web 2.0 acarretou uma drástica 
alteração na forma como os usuários da internet passaram a lidar com a teia. 
Isso se justifica na medida em que a rede deixou de ser uma read-only-web 
para adotar informações do tipo read-write, isto é, aquelas onde o próprio 
usuário e consumidor de informações poderia criar novos conteúdos. Por-
tanto, conforme diz Gil, a web passou a contar, em sua segunda fase, com no-
vas ferramentas assentadas em um “novo conceito, o conceito de partilhar” 
(2014, p. 2). Na web 2.0 os usuários da rede eram capazes de criar conteúdo 
de forma escrita, ou seja, redigida, para o consumo de seus pares, de forma 
mais igual, mais plural e mais democrática. E isso se mostra ainda mais pu-
jante na medida em que, durante os anos de 2000 e 2010, quando imperou 
a web 2.0, mais de 1 bilhão de usuários acessaram aproximadamente 80 mi-
lhões de sítios eletrônicos ao redor do planeta (NAIK; SHIVALINGAIAH, 
2008, s/p). Só que foi, finalmente, na terceira geração da web, a web 3.0, que 
a produção de conteúdo deu lugar a produção de dados. Nesse sentido, Naik 
e Shivalingaiah afirmam que
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a web 3.0 é a web onde os conceitos de sítio da internet e de página da internet 
desaparecem, onde um dado não pertence a alguém, mas é compartilhado ins-
tantaneamente, e onde os serviços mostram diferentes formas para o mesmo 
fim ou dado (2008, s/p).

A web 3.0 é aquela que, segundo Keen, se caracteriza pelo culto do social, 
pela era do exibicionismo, onde a rede é alimentada com os dados pessoais 
dos próprios usuários (2007, p. 182). Isso porque, na web semântica, o concei-
to de read-write foi substituído por read-write-execute, habilitando os usuários a 
completar a rede com conteúdo multimídia de sua própria autoria. Aqui, na 
web 3.0, a rede retroalimenta-se de forma autossuficiente, ao passo em que seus 
usuários são seu principal insumo, e os dados pessoais dos navegantes são o 
principal fertilizante da rede mundial de computadores. A partir do surgimen-
to e do desenvolvimento da web 3.0, aquela conhecida como web semântica, a 
rede mundial de computadores, além de oferecer incontáveis facilidades a seus 
usuários, enfrentou um novo paradigma a ser tratado: a violação à proteção 
de dados pessoais. A web 3.0 tornou-se grande capturadora de dados pessoais.

É bem verdade que o conceito de web não é estanque. Aquela que um dia 
foi a web 1.0 deu luz à sua segunda geração que, logo em seguida, já foi substi-
tuída pela terceira fase da rede. Hoje não se pode mais afirmar ser a web finita 
em sua terceira era de desenvolvimento. Fala-se, inclusive, em web 4.0 e web 
5.0 como as novas performances da teia mundial de computadores conectados 
remotamente. Essa nova web, de adjetivação ainda não sabida, transmuta-se 
em um ainda desconhecido labirinto, onde os rastros deixados (aqui como 
uma metáfora para dados) são mapeados, tratados e comercializados pelos 
projetistas e desenvolvedores da rede. Tanto é assim que Drexler, ao musicar la 
infidelidad de la era informatica, já denunciava o estado da arte do ciberespaço: 
um local que descriptografa o enigmático, que viola a magia, onde quem vence 
é a máquina, e que, mais cedo ou mais tarde, será um local no qual nada mais 
será secreto. Desta forma, a rede, que é a materialização do ambiente on-line, 
se trata de um oásis de inovações, onde novas aplicações surgem diariamente 
fomentando novidades na maneira de saciar as necessidades diárias. Já a web 
3.0 é a geração da internet que garante, aos usuário da rede, maior comodidade 
e praticidade. Todavia, conforme guia a música de Drexler, nos labirintos da 
informática mais cedo ou mais tarde nada será secreto, uma vez que se abrirá a 
caixa de pandora, devolvendo ao mundo todos os males que o compõe. Drex-
ler diz que a criptografia descriptografa os rastros deixados por aqueles que, 
em tradução livre, “acreditavam saber onde estavam se metendo” (DREXLER, 
sine data, s/p) expondo tudo a todos.

Em sua singular obra El Ojo Absoluto, Wajcman é visceral ao tratar de 
alguns temas que são rotineiros aos usuários do ciberespaço. Dentre eles, 
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encontra-se o Google Earth. Ao tratar da ferramenta do Google, Wajcman dá 
conta de que tudo – absolutamente tudo – hoje está ao alcance dos olhos 
humanos, se utilizada a máquina (computador) como instrumento (2001, p. 
59). No mesmo sentido, Bauman diz que “a vigilância é uma dimensão-chave 
do mundo moderno” (2013, p. 9)”. Bauman ainda diz que, no século XXI, a 
captura de dados é algo bastante presente, e que outros tipos de vigilância, 
além dos tradicionais, estão sendo incorporados à sociedade, tais quais com-
pras rotineiras por acesso on-line e participação em mídias sociais (2013, p. 
9). Fato é que tudo o que se faz, e especialmente se tratando da rede mundial 
de computadores, gera dados, e dados é o que a vigilância líquida mais preci-
samente almeja obter (BAUMAN, 2013, p. 10). Nesse viés, Bioni afirma que o 

dado é o estado primitivo da informação, pois não é algo per se que acresce 
conhecimento. Dados são simplesmente fatos brutos que, quando processados 
e organizados, se convertem em algo inteligível, podendo ser deles extraída 
uma informação (BIONI, 2019, p. 54).

Dado, portanto, é o estado primitivo de toda informação em estado pri-
mitivo, que contém valioso conteúdo a quem o utilizar. A captura de dados, 
consequentemente, se dá através da vigilância denunciada por Bauman, geran-
do o que chama de big data. Assim, a par de toda essa constante vigilância que 
se vive, Frank Pasquale é assertivo ao dizer que o big data pode ser perigoso 
(2015, p. 29). Nesse sentido o autor questiona, em tradução livre, se “os bene-
fícios do presente são melhore sou piores do que os custos do longo termo” 
(2015, p. 29) e responde a própria indagação dizendo que “alguma mulher grá-
vida pode estar satisfeita por receber cupons de desconto via e-mail, mas não 
a adolescente que ainda não contou a seus pais de sua gravidez” (2015, p. 29).

Todo esse emaranhado de informações oriundos da rede constitui o que 
se chama de big data, isto é, um grande banco de dados preenchido com dados 
pessoais dos usuários da internet (e da internet das coisas). Por essa razão, 
big data é o termo “que descreve qualquer quantidade volumosa de dados 
estruturados, semiestruturados ou não estruturados que têm o potencial de 
ser explorado para obter informações” (MAGRANI, 2018, p. 22). Segue o au-
tor dizendo que uma recente pesquisa estima que, no decorrer dos próximos 
anos, a dimensão de gigabytes será substituída por zettabyte ou até mesmo por 
yottabyte (2018, p. 22), haja vista a quantidade de informação armazenada. O 
problema, segundo Magrani, é que o tratamento desses dados ainda não é uma 
preocupação tão grande para as empresas de IoT quanto desenvolver novas 
aplicações possa ser (2018, p. 92). Assim, todo o usuário de IoT está sujeito à 
produção de dados, mas poucos são os usuários que sabem ou possuem con-
trole sobre os seus dados pessoais produzidos.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)40

Acontece que os exemplos não param por aí, dando conta do crescimen-
to exponencial da produção de dados pessoais no ciberespaço. Fato é que, pela 
vasta produção de dados pessoais pelos usuários da internet, a web mostra-se 
como uma ferramenta eficiente para a confecção de dados pessoais que, nas 
mãos de outras pessoas que não seus titulares, podem ser consideradas verda-
deiras commodities. Siva Vaidhyanathan entende que aqueles que se utilizam das 
plataformas do Google, são “usuários”, ao passo em que, ao entenderem que 
estão utilizando a rede de forma gratuita, destinam seus dados pessoais como 
forma de pagamento (2011, p. 40). Os dados, por sua vez, são objeto de venda 
do Google para seus clientes, os anunciantes:

Na era anterior ao Google, as empresas criavam produtos que vendiam aos 
clientes por meio de uma propaganda que levava informações a compradores 
potenciais. O Google reconfigurou totalmente esse modelo. Seu próprio pro-
duto, como afirmei, é na verdade a atenção e a lealdade de seus usuários. Ao 
mesmo tempo que fornece a seus usuários as informações que eles procuram, 
aparentemente sem cobrar por elas, o Google coleta os gigabytes das informa-
ções pessoais e o conteúdo criativo que milhões de usuários seus fornecem 
gratuitamente à rede todos os dias, e vende essas informações a anunciantes de 
milhões de produtos e serviços. (VAIDHYANATHAN, 2011, p. 40).

 
A privacidade e a proteção de dados pessoais, o que também se conhece 

como data privacy, são temas que possuem lugar de fala cada vez mais ativo no 
meio acadêmico e informacional. Isso porque, desde o surgimento do conceito 
de privacidade, talvez hoje se esteja diante da maior exposição da imagem hu-
mana em sua história. Fato é que, com o desenvolvimento da rede mundial de 
computadores e dispositivos interconectados virtualmente de forma on-line, 
os dados pessoais revestem-se no petróleo da atualidade. E, se não bastasse 
isso, conforme se demonstrará nesta pesquisa, possuindo como delimitação 
territorial a web 3.0, é o próprio usuário do ciberespaço quem minera seus 
dados na internet.

Em consequência deste novo desafio entabulado à sociedade moderna, ao 
redor do globo muitos ordenamentos jurídicos se preocuparam em tutelar o 
direito à privacidade tendo como escopo a proteção de dados pessoais. Nesse 
sentido, na Europa surgiu o General Data Protection Regulation (GPDR) desde 
2016, o Uruguai editou sua lei protetiva de dados pessoais ainda em 2008, e 
a Argentina possui leis que defendem a privacidade, neste mesmo enfoque, 
desde 1994. O Brasil, por último, promoveu sua Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais em agosto de 2018, com vigência prevista inicialmente para 
agosto de 2020, mas sem definição ainda do fim de sua vacatio legis. Importa 
destacar que, diferentemente de outros marcos normativos ao redor do plane-
ta, as normas jurídicas brasileira, europeia, argentina e uruguaia são exemplos 
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de leis que possuem em comum autoridades nacionais que fiscalizam e san-
cionam infrações envolvendo eventuais violações de suas normas jurídicas no 
tratamento dos dados pessoais. E, portanto, são todas normas potencialmente 
interpretadas como adequadas para efetivamente proteger os dados pessoais 
de seus titulares.

No atual estado da arte, portanto, da proteção de dados pessoais, os titu-
lares de dados não se encontram mais desguarnecidos do mal-uso de suas in-
formações primárias. Ocorre que, independentemente do que emana dos mar-
cos normativos ao redor do globo, em todas as esferas do Direito, não se deixa 
de praticar um fato ilícito por sua singela previsão legal, caso contrário não 
existiria mais crimes no país. Isso também vale para os dados pessoais. Com o 
desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus ao redor do globo, incon-
táveis medidas foram tomadas com o objetivo de mitigar os efeitos da doença, 
seja pelo achatamento das curvas de contágio, seja pelo mapeamento de zonas 
de risco de contaminação. Todavia, algumas das iniciativas promovidas pelos 
governos passaram a utilizar dos dados pessoais dos usuários da rede, especial-
mente frente à vacância de uma lei geral brasileira sobre proteção de dados 
pessoais. Desta forma, no próximo capítulo discutir-se-á os perigos da coleta 
de dados durante a pandemia em tempos de ausência legislativa.

2. PERIGOS DA COLETA DE DADOS DURANTE A PANDEMIA 
EM TEMPOS DE AUSÊNCIA LEGISLATIVA 

Conforme exposto no capítulo anterior, a internet se constituiu enquanto 
ferramenta capaz de conectar o local e o global e de trazer inúmeras potencia-
lidades para a vida em sociedade, ampliando perspectivas de informação, co-
municação e entretenimento através das tecnologias da informação e da comu-
nicação (TIC). Nesse sentido, essas tecnologias podem ser conceituadas como 
um “conjunto de dispositivos, serviços e conhecimentos relacionados a uma 
determinada infraestrutura, composta por computadores, softwares, sistemas 
de rede” (VELOSO, 2011, p. 49), realizando a produção, o processamento e a 
distribuição de informações no novo espaço social denominado ciberespaço. 

Considerando essas novas possibilidades de integração, bem como per-
cebendo o panorama globalizatório que perpassa o mundo contemporâneo, 
reduzindo as distâncias e aumentando os fluxos de pessoas, de produtos e 
de serviços através de meios de transporte cada vez mais rápidos, a verdade 
é que o mundo está conectado dentro e fora do ciberespaço. (FERGUSON, 
2018) Essa realidade inclui aspectos positivos, mas não exclui aqueles negati-
vos, como as doenças. Nesse sentido, o mundo viu eclodir, no ano de 2020, 
a pandemia do coronavírus, agente responsável pela doença da Covid-19, que 
afetou todos os países, sem distinções. 
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Conforme mencionado anteriormente, o vírus já foi responsável pela 
morte de XXXXX pessoas ao redor do mundo, e deixou XXXXX infectados, 
tendo seus desdobramentos na vida offline e também no mundo online. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) relata em diversos documentos que o 
coronavírus é uma espécie de zoonóticos; em outras palavras, é um vírus que 
é transmitido de animais para pessoas. Entretanto, as doenças zoonóticas são 
constantemente “associadas a mudanças ou a distúrbios ecológicos, numa rela-
ção direta entre a degradação dos ecossistemas e o surgimento e a difusão dos 
patógenos da vida selvagem para humanos” (CARVALHO, 2020, s.p).

De acordo com a Organização das Nações Unidas (2016), uma pesquisa 
desenvolvida no ano de 2016 demonstrou que, em média, uma nova doença 
zoonótica surge entre os seres humanos a cada quatro meses, e é possível ci-
tar, nesse espectro e infecções zoonóticas, a AIDS, o Ebola, a gripe aviária, o 
Zika vírus e, no ano de 2020, o coronavírus. Esse último fez seus primeiros 
infectados na cidade e Wuhan, na China, em dezembro de 2019, momento 
em que a doença começou a ser propagada para o restante do mundo, fazendo 
epicentros o Oriente Médio, a Europa, e as Américas. Em janeiro de 2020, a 
OMS já havia declarado uma Emergência de Preocupação Internacional e, em 
março do mesmo ano, a Covid-19 foi efetivamente considerada como Pande-
mia. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020)

As medidas recomendadas pela OMS giram em torno do uso de másca-
ras, da ausência de contato com outras pessoas, do uso frequente de álcool gel 
(ou lavar as mãos regularmente durante o dia), e preferencialmente que seja 
adotado por cada país um regime de quarentena e de isolamento de pessoas 
de grupo de risco, para diminuir os índices de contaminação e tentar evitar a 
superlotação dos sistemas de saúde, o que contribui na tentativa de conter o 
aumento do número de mortos. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 
2020) Essa realidade fez com que milhares de pessoas migrassem para o home 
office e abusassem do uso das plataformas digitais e das redes sociais online 
desde janeiro de 2020 e, no Brasil, desde março.

Diante desse cenário, nota-se um importante desdobramento, que é a exa-
cerbação da vulnerabilidade do usuário da internet. Essa situação já era realidade 
antes da pandemia se instalar, mas no atual momento é possível perceber um 
acirramento dessa vulnerabilidade, seja na condição de consumidor de produ-
tos, de receptor de informações ou de mero frequentador de sítios eletrônicos 
que viabilizam a comunicação. Felizmente, o Brasil possui uma legislação exten-
sa sobre direitos do consumidor, e essa lei encontra terreno de atuação também 
no ciberespaço, o que contribui para a redução dessa vulnerabilidade.

Nessa esteira, cumpre salientar a importância de se pensar no papel das 
empresas privadas responsáveis por hospedar e controlar as plataformas di-
gitais em tempos de pandemia para garantir a segurança e a privacidade dos 
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usuários. Existe um forte consenso, especialmente entre empresas como Goo-
gle, Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter5, de que é necessário combater 
a vulnerabilidade informacional das pessoas na internet, considerando o au-
mento significativo de fake news relacionadas à Covid-19 não apenas no Brasil, 
mas no mundo. Um estudo recente realizado pela Avaaz registrou que cerca 
de 73% dos brasileiros acreditam em notícias falsas sobre o coronavírus, o que 
significa algo em torno de 110 milhões de brasileiros. (CONGRESSO EM 
FOCO, 2020)

Os riscos dessa realidade de vulnerabilidade na internet são grandes em 
tempos normais, mas tomam proporções maiores enquanto vive-se uma si-
tuação de crise na saúde pública global. Nesse sentido, as plataformas digitais 
tomaram medidas relacionadas à tentativa de contenção de fake news, como é 
o caso de programas de verificação de fatos, desenvolvimento de centrais de 
informações sobre a Covid-19, redução dos encaminhamentos simultâneos 
para evitar compartilhamentos massivos, políticas de remoção de conteúdos 
duvidosos e o direcionamento de usuários para páginas oficiais com informa-
ções verdadeiras sobre o coronavírus (FAKE NEWS, 2020).

Outras medidas importantes da Google podem ser mencionadas, como 
a doação de cerca de 6,5 milhões de dólares “em recursos para organizações 
de checagem de fatos e entidades sem fins lucrativos de todo o mundo, que 
trabalham no combate às informações falsas e enganosas sobre o novo coro-
navírus”, além de apoiar a rede CrossCheck do First Draft, uma organização 
sem fins lucrativos que realiza checagens rápidas de notícias e informações 
veiculadas na internet e outros aplicativos e empresas que fornecem esses ser-
viços aos usuários (GOOGLE, 2020, s.p). Ainda, o Facebook disponibilizou 
uma ferramenta que alerta instantaneamente os usuários quando consultarem 
notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus, após ter excluído centenas de 
milhares de conteúdos falsos e que poderiam representar perigo para a segu-
rança e a saúde da população. (CORONAVÍRUS, 2020)

Em pesquisa divulgada recentemente pela Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz), ficou constatado que 73,7% das fake news sobre o novo coronavírus cir-
cularam pelo WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens instantâneas mais 
utilizado no Brasil, além daquelas veiculadas em outras redes sociais e sítios 
eletrônicos que se dizem verídicos (NITAHARA, 2020). Nesse sentido, o papel 
dos grupos internacionais de checadores de fake news que atuam para combater 
essas desinformações sobre a pandemia se torna cada dia mais essencial para 

5 Essa atenção especial às redes sociais é necessária especialmente no Brasil, porquanto “uma pesquisa 
realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou o Whatsapp como principal fonte de 
informação dos entrevistados: 79% disseram receber notícias sempre pela rede social”. (AGÊNCIA 
BRASIL, 2019)
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fiscalizar as plataformas digitais e tentar minimizar o impacto negativo para a 
segurança e a saúde públicas das notícias falsas.

Contudo, esse consenso de tentativa de barrar notícias falsas não encon-
tra tanto apoio quando o assunto é a proteção dos dados pessoais disponibi-
lizados todos os dias pelos usuários da internet. É importante salientar que o 
fluxo desses dados aumentou de forma considerável a partir da instalação da 
pandemia e do cumprimento das medidas de isolamento social recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda que o Brasil não seja um 
país-exemplo no cumprimento dessas orientações, é possível afirmar que parte 
considerável da população passou para situações de home office e de educação à 
distância, o que por si só significa um aumento do uso da internet e das plata-
formas digitais, especialmente aquelas de videoconferência.

Isso significa dizer que os aspectos negativos e positivos do ciberespaço 
foram potencializados pela pandemia de Covid-19. Em termos favoráveis, é 
possível pensar nas possibilidades de teletrabalho; nas aulas por plataformas 
virtuais como Google Meet, Hangouts e Zoom; os encontros por videocha-
mada em aplicativos de celular; consultas médicas realizadas de forma online; 
compras em e-commerce; doações; expansão dos aplicativos de delivery de comi-
da, remédios e outros produtos; a própria comunicação social que passou a 
se orquestrada predominantemente pelas redes sociais; e até o monitoramento 
de celulares para controle da quarentena através dos serviços de localização.

Conforme comentado no capítulo anterior, qualquer forma de utilização 
da internet faz com que seus usuários forneçam dados pessoais - em maior ou 
em menor medida. Isso também implica, além dos pontos positivos supra-
mencionados, em vulnerabilidades e aspectos negativos, como a violação de 
dados pessoais, a coleta e o tratamento de dados realizado de forma indevida, 
e os consequentes riscos dessas condutas para a privacidade do usuário que, na 
ausência de legislação em vigor sobre a temática, não pode proteger seus dados 
das empresas responsáveis pelas plataformas digitais. (BIONI, 2019)

Um dos grandes indicadores dessa problemática pode ser exemplificado 
pelo caso do aplicativo de videoconferência Zoom. Em abril do corrente ano, 
foi denunciada aos veículos de comunicação a propaganda enganosa dissemi-
nada pelo Zoom, uma vez que a empresa afirmava que todas as reuniões esta-
riam sendo criptografadas de ponta-a-ponta, quando na verdade não estavam. 
Isso significa dizer que o Zoom e a empresa tinham acesso aos áudios e vídeos 
não criptografados das conferências, e a política do aplicativo (alterada poste-
riormente) “permitia ao Zoom ‘minerar’ mensagens e arquivos compartilha-
dos durante as reuniões com o objetivo de direcionar anúncios”. O aplicativo 
até fornece a opção de criptografia de ponta-a-ponta, mas o usuário precisava 
fazer uma seleção nas configurações do aplicativo, o que esbarra na latente 
falta de educação digital. (LEE; GRAUER, 2020)
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A ausência de legislação não contribui tanto para as violações de dados pes-
soais e de privacidade no período pandêmico propriamente dito, porque a Lei 
Geral de Proteção de Dados brasileira prevê, no artigo 7º, incisos IV, VII e VIII, 
que o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado para estudos por órgãos 
de pesquisa (desde que garantida a anonimização); “para a proteção da vida ou 
da incolumidade física do titular ou de terceiro”; e para a tutela da saúde (BRA-
SIL, 2018). Apesar de ser necessário considerar que a realidade da pandemia 
da Covid-19 não significa normalizar situações de violações à privacidade dos 
usuários, é certo que determinados dados podem ser utilizados para auxiliar no 
combate ao coronavírus e na proteção da população, como é o caso do já men-
cionado monitoramento de celulares pelo serviço de localização - desde que so-
mente para controle da quarentena e que haja transparência do serviço público6.

Contudo, é possível questionar sobre eventual possibilidade de má-utili-
zação posterior dos dados coletados e tratados durante a crise na saúde pública 
global, justamente pela ausência de legislação que dê cabo a alguma proibição 
de uso indevido desses dados. Por mais que a LGPD entre em vigor em 2021, 
ou mesmo em agosto de 2020, conforme já comentado, ela não possui vigência 
retroativa; portanto, os dados já coletados nos primeiros meses (ou primeiro 
ano) da pandemia poderão continuar a serem utilizados, de forma legal ou 
indevida, pelas empresas donas de aplicativos e por aquelas que são parte da 
comercialização dessas informações. (MAGRANI, 2018)

Exemplo dessa realidade no Brasil pode ser consubstanciada pelo alerta 
emitido pela Microsoft e direcionado para hospitais do país, que estavam 
sendo alvos de tentativas de ataques cibernéticos que podiam causar indis-
ponibilidade do sistema, o que permitiria o roubo de informações sensíveis 
dos usuários. A empresa ainda publicou várias recomendações, através de um 
manual de prevenção, para tentar fortalecer os sistemas e dificultar o acesso de 
hackers, que se aproveitam da realidade de vulnerabilidade para enviar mensa-
gens falsas sobre a Covid-19 e, então, fazer uso indevido dos dados roubados. 
(ROHR, 2020) Outros perigos podem ser verificados na comercialização de 
dados pessoais por empresas que realizam a coleta de forma devida, mas ven-
dem essas informações para empresas que violam esses dados através da má-
-utilização, ou seja, usando-os em prejuízo dos usuários.

Os perigos da má-utilização dos dados coletados em tempos de pandemia 
extrapola, ainda, a esfera privada de cada usuário e atinge níveis internacionais 

6 Essas ressalvas são importantes porque o Brasil foi palco de monitoramento de celulares pelo 
Estado de São Paulo, que tomou essa medida para auxílio do combate ao coronavírus, mas não 
comunicou aos usuários e nem possuía acordo com as operadoras de celular. O caso foi conside-
rado, por juristas, como quebra do princípio da transparência do serviço público, além de ferir a 
privacidade dos usuários, porquanto não possibilitado aos cidadãos o consentimento para a coleta 
desses dados. (GOMES, 2020)
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quando se pensa na confiabilidade do país para acordos e tratados que vincu-
lam aspectos do ciberespaço. O Brasil é um país atrasado no tocante à regu-
lação de dados pessoais e da própria percepção desses dados como inerentes 
à privacidade e, portanto, direito fundamental de todos os cidadãos. Isso vai 
além das perspectivas da intimidade de cada usuário e toca o sistema informa-
cional como um todo, fazendo com que o país não seja confiável no cenário 
internacional. A pandemia trouxe novas perspectivas de violações desses dados 
que ultrapassam esse período e que seriam mitigadas pela LGPD, mas o desca-
so do Estado para com a aprovação da legislação, e também com a privacidade 
do usuário, pode ter reflexos futuros tanto na esfera privada quanto na esfera 
pública e, especialmente, internacional.

Nesse momento histórico vivenciado por toda a população mundial, os 
questionamentos na área do Direito e, especialmente, nas relações entre Direi-
to e internet, que abarcam privacidade, dados pessoais e, também, internacio-
nalização jurídica, giram em torno de como esses dados, coletados de forma 
devida ou indevida nos tempos pandêmicos, serão utilizados futuramente, no 
período pós-Covid-19. E, especialmente, importa considerar que o Brasil vai 
sofrer as consequências, privadas e internacionais, da ausência de legislação 
em vigor desde o início da propagação do coronavírus que seja suficiente para 
proteger os dados pessoais veiculados com tanta frequência no ciberespaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratar sobre os impactos decorrentes do novo coronavírus certamente é ta-
refa que merece muito cuidado e reflexão. Na medida em que ainda muito nova 
e, assim como a internet, em constante modificação, a doença denominada Co-
vid-19 gera muitos questionamentos àqueles que discutem sua matéria. No Bra-
sil, especialmente, onde um cenário político constantemente conturbado ignora, 
por vezes, a existência de marcos normativos, o coronavírus parece dividir seu 
papel de vilão com algumas das medidas adotadas para seu contingenciamento.

A internet, conforme se demonstrou, é importante ferramenta para a 
promoção do diálogo, da inovação, do desenvolvimento de novas e eficazes 
tecnologias destinadas a garantir maior conforto a seus usuários. Neste sen-
tido, a partir do estabelecimento do atual estado da arte da rede mundial 
de computadores, no seio da web 3.0, 4.0 ou mesmo 5.0, por outro lado, o 
combustível de fomento da rede mudou se guarnição, passando das pessoas 
para os dados. Hoje, a rede mundial de computadores é alimentada pelos pró-
prios usuários da teia, e, em função disso, muitos são os dados, informações 
primárias desses usuários, produzidos e distribuídos através da internet. Sob o 
delírio de um ainda vacante marco normativo, o Brasil padece de insegurança 
ao titular dos dados pessoais depositados na internet, criando arrobas àqueles 
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que, sob o argumento da busca por um bem maior, estabelecem suas arapucas 
para a captura do novo commodity do século XXI.

Isso tudo porque, no atual cenário da arte da internet, incontáveis são os 
perigos da coleta de dados durante a pandemia em tempos de ausência legisla-
tiva. Na verdade, conforme salientado ao longo do texto, a realidade do ano de 
2020 de pandemia do coronavírus fez com que o uso da internet se tornasse ain-
da maior, ampliando a circulação, a coleta e o tratamento de dados pessoais no 
ciberespaço, considerando as novas realidades de home office e de intensificação 
do e-commerce e da educação à distância. Toda essa realidade corrobora com a ex-
pansão de cenários de vulnerabilidade do usuário, que fica com sua privacidade 
exposta diante da ausência de legislação em vigor sobre a temática, que seja su-
ficiente para regulamentar o tratamento dessas informações pessoas e sensíveis.

Diante desse panorama, foi importante para o desenvolvimento do pre-
sente trabalho pensar nos impactos da ausência de proteção legislativa aos 
dados pessoais do usuário da internet em tempos de pandemia, quais sejam 
os riscos de má-utilização dessas informações em período posterior à crise 
da saúde pública global e, também, as consequências para o Estado a nível 
internacional, considerando a baixa confiabilidade do Brasil em termos de 
dados pessoais e as possíveis limitações à participação em tratados e acordos 
transnacionais viabilizados pelos países e por organizações. 

Foi possível perceber que existe uma preocupação legislativa quanto à 
vulnerabilidade do usuário consumidor, assim como nota-se uma atenção es-
pecial das empresas que hospedam plataformas digitais e redes sociais com a 
vulnerabilidade informacional, consubstanciada em fake news que viralizam na 
internet. Contudo, esse direcionamento não ocorre quando se fala em proteção 
de dados pessoais e da própria privacidade do usuário, o que importa consi-
derar que os dados coletados durante a pandemia violam esses direitos funda-
mentais e que, por mais que eles possam auxiliar no combate à Covid-19, não 
existe justificativa jurídica para a ausência de proteção do usuário nessa reali-
dade de incertezas. A existência de uma pandemia não importa a supressão de 
direitos, especialmente aqueles que compõem a dignidade da pessoa humana.
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INTRODUÇÃO

As medidas adotadas para conter a pandemia do coronavírus geram re-
flexos mais graves para as sociedades já em processos de recuperação judicial, 
pois, muitas das vezes, maximizam a crise financeira por elas vivenciada, po-
dendo, inclusive, elevar os riscos de eventual falência.

A pandemia do coronavírus pode ser classificada como evento super-
veniente, inevitável e que extrapola o alcance do ser humano, caraterizado, 
portanto, como evento de “força maior” ou “caso fortuito”. Desse modo, é 
fundamento hábil a justificar a flexibilização de normas constantes na Lei 
11.101/2005, permitindo-se, por exemplo, a suspensão de obrigações previstas 
nos planos de recuperação judicial. 

Além disso, em razão da natureza contratual do procedimento de 
recuperação judicial, podem os Magistrados adotar posições pautadas na 
teoria da imprevisão, desde que presente o requisito “onerosidade excessiva 
superveniente”. 

O presente artigo visa, portanto, estabelecer uma relação entre “recupera-
ção judicial, pandemia do coronavírus e teoria de imprevisão, caso fortuito e 
força maior”, analisando, ao final, decisões proferidas após a eclosão da pan-
demia do coronavírus, no âmbito das recuperações judiciais. 

1. ASPECTOS GERAIS SOBRE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Com o objetivo de viabilizar o soerguimento de sociedades com dificul-
dades econômico-financeiras e, consequentemente, “a preservação da empresa, 

capítulo 4

pandemIa da covId-19:  
reFlexos nas decIsões proFerIdas em  

sede de recuperação JudIcIal



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)52

sua função social e o estímulo à atividade econômica”, foi instituído no orde-
namento jurídico brasileiro o instituto das recuperações judiciais, atualmente 
disciplinado pela Lei 11.101/2005. 

Pode-se afirmar, inclusive, que a recuperação judicial é um mecanismo 
hábil a evitar eventual decretação de falência – decretação que deve ocorrer 
apenas quando a preservação da empresa deixa de ser uma opção viável1.  

O instituto da recuperação judicial, que possui indubitável caráter ne-
gocial por objetivar solução negociada entre credores e devedor mediante a 
aprovação de um plano de recuperação judicial, está conceituado no artigo 47 
da Lei 11.101/2005:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manu-
tenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica.

Sobre este artigo, Manoel Justino Bezerra Filho esclarece que:

[...] a Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridades na finalidade 
que diz perseguir, ou seja, colocando como primeiro objetivo a ‘manutenção 
da fonte produtora’, ou seja, a manutenção da atividade empresarial em sua 
plenitude tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de manter 
também o ‘emprego dos trabalhadores’. Mantida a atividade empresarial e o 
trabalho dos empregados, será possível então satisfazer os ‘interesses dos cre-
dores. (BEZERRA FILHO, 2008)

Por outro lado, importante também esclarecer que a recuperação judicial 
é um procedimento de jurisdição voluntária e natureza contratual. 

A classificação como procedimento de jurisdição voluntária pode ser ve-
rificada desde o momento da distribuição do pedido de recuperação judicial, 
vez que, diferente do que ocorre nas petições iniciais em geral do processo 
civil, não há necessidade de demonstrar a existência de uma pretensão resisti-
da, bastando ao autor expor a crise econômico-financeira vivenciada por ele, 

1 De acordo com a obra de Sérgio Campinho, “Não se alcançando esse ponto de equilíbrio, emerge a 
crise insuperável, partindo-se para a eliminação da empresa pela falência de seu titular, que resultará 
na liquidação do ativo insolvente para ser repartido entre seus credores, segundo um critério legal de 
preferências. [...] A recuperação vai sempre pressupor a empresa viável, que passa por um estado de 
crise temporária e superável pela vontade dos credores. Um dos requisitos para se preferir a recuperação 
judicial à falência é justamente a confiança dos credores na demonstração de que a empresa se afigura 
ativa, produzindo meios capazes de superar a sua debilidade financeira. Haverá uma natural seleção en-
tre aqueles agentes econômicos viáveis e capazes, que merecem apoio, e aqueles que devem ser alijados 
do convívio no mercado”. (2018, p. 131)
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e suas razões, e satisfazer os requisitos constantes nos arts. 482 e 513 da Lei 
11.101/2005.  

2 Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmen-
te suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

 I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as respon-
sabilidades daí decorrentes;

 II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
 III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano 

especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
 IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 

qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
 § 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do deve-

dor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013)
 § 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo 

estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa 
Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

3 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
 I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-

financeira;
 II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especial-

mente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e 
compostas obrigatoriamente de:

 a) balanço patrimonial;
 b) demonstração de resultados acumulados;
 c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
 d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
 III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 

indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discrimi-
nando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada 
transação pendente;

 IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações 
e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos 
valores pendentes de pagamento;

 V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado 
e as atas de nomeação dos atuais administradores;

 VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;
 VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras 

de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 
respectivas instituições financeiras;

 VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e na-
quelas onde possui filial;

 IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclu-
sive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

 § 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte pre-
vistos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização 
judicial, de qualquer interessado.

 § 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de 
pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação 
específica.
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A solução para o caso posto sub judice é alcançada consensualmente, em 
Assembleia Geral de Credores (e não por meio de uma decisão judicial). Além 
disso, não há citação dos credores – estes, são chamados apenas para emitir 
opinião, especialmente quando da votação pela aprovação, rejeição ou modi-
ficação do PRJ. Também não há contestação e condenação em honorários de 
sucumbência. Tais características são hábeis a enquadrar a recuperação judicial 
na definição de jurisdição voluntária. 

Nesse sentido, bem explicou Jorge Lobo:

“1º) o credor não é citado para responder a uma demanda sob pena de revelia, 
mas chamado a opinar; 2º) o juiz não decide uma lide, rectius, um conflito de 
interesses, que são compostos, consensualmente, pelo devedor e seus credores 
no âmbito da assembleia geral de credores, sobretudo quando os credores 
apresentarem modificações ao plano de recuperação; 3º) não há produção de 
provas, audiência de conciliação, instrução e julgamento, condenação em ho-
norários de sucumbência, etc.” (LOBO, 2009).

Em que pese a recuperação judicial ser processada perante os olhos do 
poder judiciário, a natureza jurídica, como anteriormente destacado, é contra-
tual, podendo ser compreendida como um negócio jurídico celebrado entre 
devedor e credores, instrumentalizado pelo plano de recuperação judicial. 

Importante destacar que, tratando-se de procedimento recuperacional, 
não cabe ao Juiz adentrar nas matérias cuja competência é restrita ao deve-
dor e seus credores, como discussões atinentes à viabilidade econômica da 
sociedade em crise e termos e condições do PRJ. A atuação do Magistrado 
está limitada à condução do procedimento e, como todo negócio jurídico, 
ao controle de legalidade. 

2. A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E SEUS REFLEXOS NAS 
RECUPERAÇÕES JUDICIAS DE EMPRESAS

Dito isso, necessário se faz reconhecer a influência da pandemia da CO-
VID-19 nas relações negociais e de trabalho, especialmente em razão das deter-
minações de paralisação no Brasil e no mundo. 

O novo coronavírus (Sars-CoV-2)4, causador da doença COVID-19 e 
inicialmente detectado em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019, 

 § 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste 
artigo ou de cópia destes.

4 O coronavírus deixou o mundo em estado de alerta após especialistas perceberem que se trata de um ví-
rus extremamente contagioso, uma vez que pode ser transmitido por gotículas de saliva liberadas quando 
a pessoa infectada tosse, pelo espirro do infectado e, ainda, em razão do seu tempo de permanência em 
superfícies.
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causou medo e paralisação em escala global, em razão de seu potencial disse-
minador e alta taxa de letalidade. 

A gravidade é tamanha que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) editou a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional e, em 11 de março, declarou pandemia em 
relação ao COVID-19. Em nível nacional, a gravidade foi reafirmada por meio 
da edição do Decreto Legislativo nº 6, em 11 de março de 2020, que declarou 
a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia 
do novo coronavírus. 

Ademais, importante mencionar que a gravidade se reafirmava a cada novo 
dia, mediante, por exemplo, a edição de decretos estaduais5 6 e municipais, os 
quais implementavam diversas medidas de prevenção ao contágio, como distan-
ciamento social e quarentena, com determinação de fechamento de comércio e 
paralização temporária das atividades econômicas não essenciais. 

Tais medidas acarretaram em grave recessão econômica dos países, o que, de 
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), faz com que a pandemia 
do coronavírus seja a mais grave crise global desde a Segunda Guerra Mundial.7

É inegável que as medidas sanitárias adotadas, apesar de necessárias, im-
pactam negativamente na economia.

Além disso, importante destacar que as medidas adotadas para conter a pan-
demia do coronavírus geram reflexos mais graves para as sociedades já em proces-
sos de recuperação judicial, pois, muitas das vezes, maximizam a crise financeira 
por elas vivenciada, podendo, inclusive, elevar os riscos de eventual falência. 

Por esta razão, visando mitigar o impacto das medidas em combate à 
COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a recomendação aos 
juízos com competência para julgamento de ações de recuperação judicial e 
falência, mediante Ato Normativo de nº 2561-26.2020.2.00.0000. Nos termos 
do Ato, as medidas orientadas foram as seguintes: 

a) priorizar a análise e decisão sobre levantamento de valores em favor dos 
credores ou empresas recuperandas; 
b) suspender de Assembleias Gerais de Credores presenciais, autorizando a 
realização de reuniões virtuais quando necessária para a manutenção das ativi-
dades empresariais da devedora e para o início dos pagamentos aos credores; 

 Com relação aos sintomas e consequências da doença, a COVID-19 pode ter desde casos assintomáticos 
até casos com quadros respiratórios graves, hipótese está que pode levar a pessoa infectada a óbito.

5 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/governo-de-sao-paulo-decreta-fechamento-total-de-
servicos-nao-essenciais-por-15-dias.shtml

6 https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/03/20/coronavirus-zema-anuncia-decreto-de-cala-
midade-publica-e-restricoes-ao-comercio-transporte-e-educacao-em-minas.ghtml

7 https://www.nsctotal.com.br/noticias/onu-diz-que-pandemia-de-coronavirus-e-pior-crise-global-desde
-a-segunda-guerra
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c) prorrogar o período de suspensão previsto no art. 6º da Lei de Falências 
quando houver a necessidade de adiar a Assembleia Geral de Credores; 
d) autorizar a apresentação de plano de recuperação modificativo quando 
comprovada a diminuição na capacidade de cumprimento das obrigações em 
decorrência da pandemia da Covid19, incluindo a consideração, nos casos 
concretos, da ocorrência de força maior ou de caso fortuito antes de eventual 
declaração de falência (Lei de Falências, art. 73, IV); 
e) determinar aos administradores judiciais que continuem a promover a fisca-
lização das atividades das empresas recuperandas de forma virtual ou remota, 
e a publicar na Internet os Relatórios Mensais de Atividade; e
f) avaliar com cautela o deferimento de medidas de urgência, despejo por falta 
de pagamento e atos executivos de natureza patrimonial em ações judiciais que 
demandem obrigações inadimplidas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. 

Ainda, também merece destaque o substitutivo ao PL 1.397/2020, que se-
guiu para votação no Senado em 25/05/2020, após ser aprovado pela Câmara 
em 21/05/2020. 

De acordo com seu art. 1º, o citado PL visa instituir “medidas de caráter emer-
gencial destinadas a prevenir a crise econômico-financeira de agentes econômicos” 
e alterar, em caráter transitório8, “o regime jurídico da Recuperação Judicial, Extra-
judicial e Falência, de que trata a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005”9.  

Conforme notícia veiculada no site da Câmara dos Deputados – Agência 
Câmara de Notícias, o PL “cria o Sistema de Prevenção à Insolvência, aplicá-
vel a qualquer devedor, seja empresário individual, pessoa jurídica de direito 
privado, produtor rural ou profissional autônomo”. 

A notícia segue destacando que “o devedor e seus credores poderão bus-
car, de forma extrajudicial e direta, renegociar suas obrigações levando em 
consideração os impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia 
de Covid-19”10.

Dentre as medidas previstas no projeto de lei, destacam-se11: a) A suspensão 
legal de atos como decretação de falência, excussão judicial ou extrajudicial das 
garantias reais, fiduciárias, fidejussórias e de coobrigações, e resilição unilateral 

8 Conforme a Agência Câmara de Notícias, “As medidas abrangem situações ocorridas desde 20 de março 
deste ano, e algumas terão vigência até 31 de dezembro de 2020, data prevista para o fim do estado de 
calamidade pública devido à pandemia de Covid-19”. 

 Fonte: Agência Câmara de Notícias - https://www.camara.leg.br/noticias/663717-camara-aprova-re-
gras-diferenciadas-para-recuperacao-judicial-de-empresas-durante-pandemia/

9 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=26720911B351623ED1135A-
75F79202CD.proposicoesWebExterno1?codteor=1896821&filename=Tramitacao-PL+1397/2020

10 Fonte: Agência Câmara de Notícias - https://www.camara.leg.br/noticias/663717-camara-aprova-re-
gras-diferenciadas-para-recuperacao-judicial-de-empresas-durante-pandemia/

11 https://www.migalhas.com.br/depeso/327517/alerta-pl-1397-20-que-institui-medidas-de-carater-emer-
gencial-para-a-alteracao-da-lei-de-falencia-e-de-recuperacao-de-empresas-lei-1101-05
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de contratos bilaterais, em decorrência do inadimplemento de obrigações de 
qualquer natureza, devidas pelo agente econômico; b) Negociação preventiva; 
c) Pedido de recuperação judicial e extrajudicial após a negociação preventiva; 
d) Estímulo ao financiamento12. 

3. TEORIA DA IMPREVISÃO E INSTITUTOS DO CASO 
FORTUITO E FORÇA MAIOR

Conforme será demonstrado mais adiante, diversas foram as decisões 
que, em tempos de COVID-19, relativizaram as normas previstas na Lei de 
recuperação judicial, a fim de viabilizar o soerguimento das sociedades diante 
do agravamento da crise econômica ocasionado pela pandemia.

A relativização das normas é pautada, especialmente, no princípio da 
preservação da empresa e na aplicação da teoria da imprevisão e dos institutos 
da força maior e caso fortuito.

Vale lembrar que no direito contratual brasileiro vigora o princípio pacta 
sunt servanda, segundo o qual, uma vez celebrado o contrato, as cláusulas per-
manecerão imutáveis independente da vontade unilateral das partes. 

Contudo, o Código Civil, em seus artigos 478 e 317, permite a revisão do 
contrato diante da ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis, fatos 
estes hábeis a tornar o cumprimento da obrigação excessivamente oneroso 
para alguma das partes contratantes.

Para a revisão judicial dos contratos, parte-se da premissa de que, nos 
contratos de execução diferida ou continuada, as disposições contratuais serão 
mantidas caso os fatos permaneçam como estavam quando da celebração do 
contrato. Caso haja alteração fática, poderá o contrato também ser modifica-
do. A esse respeito, leciona Silvio de Salvo Venosa que:

Como regra geral, portanto, os contratos devem ser cumpridos enquanto as 
condições externas vigentes no momento da celebração se conservarem imu-
táveis. Caso haja alterações modificando-se a execução, deverá ser aplicada a 
regra rebus sic stantibus, restabelecendo-se o status quo ante. (VENOSA, 2019)

12 A respeito do estímulo ao financiamento, importante destacar o que dispõem o art. 4º, caput e p.u. do PL:
 “Art. 4º Durante os períodos de que tratam as Seções I e II deste Capítulo, o devedor requerente poderá 

celebrar, independentemente de autorização judicial, contratos de financiamentos e operações de des-
conto de recebíveis com qualquer agente financiador, fundos de investimento, inclusive com seus credo-
res, sócios ou sociedades do mesmo grupo econômico, para custear sua reestruturação e as despesas de 
reestruturação e de preservação do valor de ativos. 

 Parágrafo único. O crédito decorrente do financiamento e de operações de desconto fornecido entre 20 
de março de 2020 e o término da vigência desta Lei será considerado não sujeito aos efeitos da recupe-
ração extrajudicial ou judicial e, em caso de falência, será enquadrado no inciso V do art. 84 da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005”.
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No mesmo sentido, elucida Flávio Tartuce que “o contrato só pode per-
manecer como está se assim permanecerem os fatos. Tal cláusula (rebus sic 
stantibus) consagra a teoria da imprevisão, usual em nossas páginas de doutrina 
e corriqueira nos julgados de nossos Tribunais”. (TARTUCE, 2019)

Ressalta-se que, no direito brasileiro, a teoria da imprevisão recebeu um 
tratamento diferenciado em relação à originária cláusula rebus sic stantibus, de 
forma que para sua aplicação se faz necessária a comprovação da ocorrência 
de fato imprevisível e extraordinário que acarrete onerosidade excessiva super-
veniente a uma das partes contratantes.

A teoria da imprevisão impõe alguns requisitos para sua incidência. Se-
gundo Maria Helena Diniz, o juiz deve observar:

a) vigência de um contrato comutativo de execução continuada; b) alteração 
radical das condições econômicas no momento da execução do contrato, 
em confronto com as do benefício exagerado para o outro; c) onerosidade 
excessiva para um dos contraentes e benefício exagerado para o outro; d) 
imprevisibilidade e extraordinariedade daquela modificação, pois é necessá-
rio que as partes, quando celebraram o contrato, não possam ter previsto 
esse evento anormal, isto é, que está fora do curso habitual das coisas, pois 
não se poderá admitir a rebus sic stantibus se o risco advindo for normal ao 
contrato” (DINIZ, 2007) 

Um requisito de grande relevância para a aplicação da teoria da imprevi-
são é o caráter comutativo do contrato, isto é, que as prestações dele derivadas 
sejam conhecidas por todas as partes contratantes. Nesse sentido, não é pos-
sível a incidência da teoria da imprevisão para fins de revisão contratual em 
contratos aleatórios, previstos nos artigos 458 a 461 do Código Civil.

Quanto ao seu cumprimento no tempo, os contratos devem ser de exe-
cução diferida ou continuada, isto é, aqueles em que o cumprimento da obri-
gação se dará no futuro, seja em várias prestações que se prolongam no tempo 
(contrato de execução continuada), ou ainda, que a prestação seja cumprida 
de uma só vez, mas no futuro (contrato de execução diferida). Dessa forma, 
os contratos instantâneos, que são aqueles em que a obrigação é cumprida de 
forma imediata, não são suscetíveis à aplicação da teoria da imprevisão. 

Por fim, como requisito essencial à aplicação da teoria da imprevisão, 
destaca-se a ocorrência de um fato imprevisível e extraordinário que seja capaz 
de acarretar onerosidade excessiva superveniente a uma das partes.

Silvio Venosa leciona que:

Um fato será extraordinário e anormal para o contrato quando se afastar do 
curso ordinário das coisas. Será imprevisível quando as partes não possuírem 
condições de prever, por maior diligência que tiverem. Não podemos atribuir 
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a qualidade de extraordinário ao risco assumido no contrato em que estavam 
cientes as partes da possibilidade de sua ocorrência; neste sentido, tem decidi-
do a jurisprudência majoritária. (VENOSA, 2019)

Vale ressaltar que, de acordo com a doutrina majoritária, a onerosidade 
excessiva a um dos contratantes não exige, necessariamente, a comprovação de 
benefício à outra parte. 

Nesse sentido, foi aprovado o Enunciado 365 da IV Jornada de Direito 
Civil, segundo o qual “a extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada 
como elemento acidental da alteração de circunstâncias, que comporta a inci-
dência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, indepen-
dentemente de sua demonstração plena”.

Como ressaltado anteriormente, a análise de decisões relacionadas à 
recuperaçáo judicial e posteriores à pandemia também demonstram a apli-
cação dos institutos do caso fortuito e força maior, os quais são utilizados 
para justificar eventual inadimplemento diante de acontecimento superve-
niente e imprevisível que independe da vontade dos contratantes (devedor 
e credores). Dessa forma, a parte impedida de realizar a obrigação assumida 
fica isenta de cumpri-la.

Frisa-se que, para aplicação desses institutos, o fato superveniente não 
pode ter sido previsto à época da celebração do contrato e, ainda que previsto, 
seus efeitos não poderiam ser evitados. 

O artigo 393 do Código Civil iguala os dois institutos como sinônimos. 
Nesse sentido, elucida Silvio Venosa que, “para o Código, caso fortuito e for-
ça maior são situações invencíveis, que escapam das forças humanas, ou das 
forças do devedor em geral, impedindo e impossibilitando o cumprimento da 
obrigação.” (VENOSA, 2020) 

Contudo, os civilistas brasileiros fazem distinção quanto aos eventos de 
caso fortuito e eventos de força maior. Segundo os juristas, eventos de força 
maior são aqueles acontecimentos que derivam da natureza, sendo, portanto, 
independentes da vontade humana. Por outro lado, eventos de caso fortuito 
são aqueles decorrentes de ação humana que também independem da vontade 
das partes contratantes.

Fazendo referência aos ensinamentos de Washington de Barros Montei-
ro, Silvio Venosa leciona exemplifica a diferença entre os institutos:

[...] a força maior é o fato que resulta de situações independentes da vontade 
do homem, como um ciclone, um tufão, um tsunami, uma tempestade; o caso 
fortuito é a situação que decorre de fato alheio à vontade da parte, mas prove-
niente de fatos humanos, como greve, guerra, incêndio criminoso provocado 
por terceiros etc. É a posição mais homogênea. No entanto, para fins práticos, 
pouco importa a distinção. (VENOSA, 2020)
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Conforme menciona o doutrinador, apesar dos dois institutos serem dis-
tintos, essa distinção não tem efeitos práticos, uma vez que a consequência é a 
mesma: a impossibilidade do devedor em cumprir com a obrigação.

4. DECISÕES, PÓS-COVID-19, NO ÂMBITO DAS 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Como passaremos a analisar, diversas foram as decisões, após a eclosão da 
pandemia da COVID-19, que relativizaram as normas previstas na Lei de re-
cuperação judicial – decisões pautadas, especialmente, no princípio da preser-
vação da empresa e na aplicação dos institutos da força maior e caso fortuito, 
bem como na teoria da imprevisão.

4.1. PROCESSO Nº 0131447-76.2017.8.06.000113, EM TRÂMITE 
PERANTE A 1ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E 
FALÊNCIA DE FORTALEZA/CE

A decisão daqueles autos, amparada pelo princípio da preservação da 
empresa e pela teoria da imprevisão, concedeu à empresa devedora suspensão 
das obrigações constantes no plano, pelo prazo de 90 dias. Referido prazo de 
suspensão foi chamado pelo Magistrado de “prazo de cura”, entendido como 
“intervalo de tempo onde a ausência de pagamento das obrigações do plano não impli-
cará na consequência originalmente prevista pelo legislador ordinário: vencimento de 
todas as demais obrigações e a convolação em falência”. 

Desse modo, e em atenção à divisão equilibrada dos ônus nos processos de 
insolvência empresarial, mostra-se razoável que os credores suportem essa sus-
pensão no pagamento de seus créditos, por prazo determinado, e em prol de 
relevantes fatores sociais e econômicos.
Corroboram esse entendimento a teoria da imprevisão encartada nos 
artigos 317 e 393 do Código Civil, os quais, em interpretação sistemática, 
autorizam a modificação pelo Juiz no tempo do cumprimento das obri-
gações quando a situação motivadora da intervenção era imprevisível ao 
tempo do acordo de vontades (no caso dos autos, da aprovação do plano 
pela assembleia geral de credores), nem pode ser de modo algumatribuída às 
condutas das devedoras. 
[...]
Da leitura das peças que instruíram o pedido, é forçosa à conclusão de que a 
queda de 80% no faturamento das recuperandas no mês de março de 2020, 
decorrentes de motivos de força maior (determinações governamentais com 
vistas a conter a pandemia da COVID-19 e os impactos econômicos decor-

13 Recuperação Judicial de WMA Participações S.A. – em Recuperação Judicial e Outras. 
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rentes destas determinações) por ela não previsíveis, evidenciam a impossibi-
lidade momentânea do cumprimento das obrigações contraídas.
[...] 
Ante o exposto, defiro pedido formulado pelas recuperandas na petição de fo-
lhas 11.497/11.508, de modo a lhes conceder o prazo de “cura” de 90 (noven-
ta) dias para que sejam retomados os pagamentos das obrigações e “covenants” 
previstos no Plano de Recuperação Judicial. (Destacamos)

Importante mencionar que a decisão foi atacada via Embargos de Decla-
ração, opostos pelo Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de que, apesar da 
decisão citar a recomendação do CNJ, esta não foi observada em sua inteireza, 
especialmente no tocante ao item “a”, que trata da autorização para apresenta-
ção de plano modificativo quando comprovada a diminuição na capacidade 
de cumprimento das obrigações em decorrência da pandemia. 

Desse modo, o credor embargante pugnou pela procedência do ED, 
“principalmente para sanar a falta de clareza no que tange a aplicabilidade do 
Ato Normativo 0002561-26.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça 
nos moldes das recomendações ali contidas” e requereu a atribuição de efeito 
modificativo, determinando a apresentação de plano modificativo desde que 
comprovada a situação alegada, e ao final, suspendendo-se a decisão embarga-
da pelo menos até a apresentação do PRJ modificativo.

Frisa-se, ainda, que a decisão também foi atacada pelo Agravo de Instru-
mento de nº 0626138-15.2020.8.06.0000, interposto pela sociedade Norte Ener-
gia S/A. Em síntese, a credora Agravante se insurge contra a “suspensão dos 
pagamentos previstos no PRJ por 90 (noventa) dias, sem que exista uma de-
monstração prévia de que o atual projeto de soerguimento se mantém ou coma 
apresentação de um novo projeto e sem que os credores sejam consultados”. 

Em decisão monocrática, o Exmo. Relator, Desembargador Francisco 
Mauro Ferreira Liberato, indeferiu a liminar recursal. Naquela oportunidade, o 
Exmo. Relator também destacou que o PL 1.397/2020, até então aprovado pela 
Câmara e aguardando apreciação pelo Senado, “institui medidas de natureza 
emergencial mediante alterações, de caráter transitório, alusivas a dispositivos da 
Lei n. 11.101/2005, incluindo-se a suspensão das obrigações previstas em planos 
de recuperação judicial homologados, conforme previsão inserta no artigo 1114”. 

Ressalta-se que, até o dado momento, 31/05/2020, os Embargos de Decla-
ração e o Agravo de Instrumento ainda não foram decididos, permanecendo, 
portanto, inalterada a decisão primeva.

14 “Art. 11. As obrigações previstas nos planos de recuperaçãojudicial ou extrajudicial já homologados, 
independentementede deliberação da assembleia geral de credores, não serão exigíveis do devedor pelo 
prazo de 120 (cento e vinte) dias,ficando, durante este período, suspensos os efeitos do art. 73, IV, da Lei 
n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005”.
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4.2. PROCESSO Nº 1004884-18.2017.8.26.053315, EM TRÂMITE 
PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE/SP

Em decisão proferida nos autos de nº 1004884-18.2017.8.26.0533, o 
Exmo. Juiz Paulo Henrique Stahlberg Natal deferiu pedido da Recuperanda 
para suspender todo o PRJ, incluindo-se as obrigações de pagamento e a carên-
cia da Classe III, pelo prazo de 04 (quatro) meses contados da decisão. 

Conforme demonstrado abaixo, o Magistrado considerou a pandemia 
do COVID-19 um evento de força maior (art. 393, CC) e, “em razão da faceta 
contratual que contém o Plano de Recuperação Judicial”, entendeu ser viável 
a aplicação da teoria da imprevisão (art. 317, CC). 

Além disso, o Magistrado destacou a necessidade de se considerar o ob-
jetivo maior da recuperação judicial – a preservação da empresa (art.47, da lei 
n.º 11.101/2005) –, e ponderou que a manutenção do plano na forma origi-
nalmente pactuada “coloca em risco a conservação da matriz produtiva, o que 
certamente contraria a finalidade legal do instituto, máxime em se tratando 
de empresa viável”.

Nesse cenário, inegável a superveniência de fato novo consistente na Pan-
demia de COVID-19, configurado como força maior a teor e para os fins do 
artigo 393, do Código Civil. 
Assim, em razão da faceta contratual que contém o Plano de Recuperação 
Judicial, entendemos viável a aplicação da teoria da imprevisão disposta 
no artigo 317, do Código Civil. Há evidente desequilíbrio econômico-finan-
ceiro, uma vez que fora alterada a base fática que levou ao acordo de vontades, 
já que o fluxo de caixa sofreu queda drástica de praticamente 100% nas últi-
mas semanas. E este desequilíbrio decorreu de evento imprevisível, inevitável e 
não ocasionado por nenhuma das partes envolvidas na relação jurídica (plano 
de recuperação judicial). 
Aqui, é preciso ter em conta que o processo de recuperação judicial tem por 
objetivo maior a preservação da empresa (art.47, da lei n.º 11.101/2005), e 
consequentemente da manutenção de fonte produtiva, geradora de empregos e 
arrecadatória ao Estado. E a manutenção do Plano, na forma originalmente pac-
tuada, coloca em risco a conservação da matriz produtiva, o que certamente con-
traria a finalidade legal do instituto, máxime em se tratando de empresa viável.
[...]
Há, destarte, num juízo de ponderação entre os princípios envolvidos, a 
saber, interesse dos credores versus preservação da empresa, a prevalência 
deste último, sobretudo diante do cenário de excepcionalidade, onde as 
medidas de quarentena e distanciamento social impactaram diretamente e 
negativamente no funcionamento da matriz produtiva respectivos empre-
gos. Demonstrada, então, a plausibilidade do direito vindicado. (Destacamos)

15 Recuperação Judicial de Textil Canatiba Ltda. 
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Em que pese terem sido opostos Embargos de Declaração pelo credor 
Banco Indusval S.A. e, posteriormente, pela sociedade credora Mosaic Ferti-
lizantes do Brasil Ltda., o Magistrado manteve a decisão inalterada, por não 
verificar as hipóteses de cabimento constantes no art. 1.02216 do Código de 
Processo Civil Brasileiro. 

Destaca-se, ainda, que os credores Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. 
e Banco Original S.A. interpuseram Agravo de Instrumento17 contra a deci-
são que suspendeu as obrigações do PRJ. Ocorre que, até o dado momento, 
31/05/2020, os Agravos interpostos ainda não foram decididos, permanecen-
do, portanto, inalterada a decisão de primeiro grau. 

4.3. PROCESSO Nº 0149274-71.2015.8.06.000118, EM TRÂMITE 
PERANTE A 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E 
FALÊNCIAS DE FORTALEZA/CE 

Verifica-se dos autos de nº 0149274-71.2015.8.06.0001 decisão, em sede de 
tutela de urgência, concedendo a suspensão do prazo para adimplemento do 
plano de recuperação judicial, por 90 (noventa) dias, bem como concedendo 
a suspensão do corte dos serviços de energia elétrica, água, luz, gás e telefone 
junto aos polos de atividades da Recuperanda, também por 90 dias, sob pena 
de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento. 

Em 26/05/2020 a secretaria do juízo encaminhou para publicação edital 
intimando os credores para se manifestarem, em 05 (cinco) dias, sobre os ter-
mos da decisão. No entanto, até a presente data, 31/05/2020, não há resposta à 
intimação, tampouco posterior decisão alterando a suspensão dos prazos para 
adimplemento do PRJ e dos cortes de serviços essenciais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme visto, a pandemia da COVID-19 fez com que os chefes do 
Poder Executivo (federal, estadual e municipal) decretassem uma série de me-

16 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
 I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
 III - corrigir erro material.
 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”
17 AI 2116109-68.2020.8.26.0000, interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
 AI 2112321-46.2020.8.26.0000, interposto por Banco Original S.A.
18 Recuperação Judicial de Comercial Ferro e Aço Ltda. – Em Recuperação Judicial
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didas com o fito de combater ou, ao menos, desacelerar a disseminação do 
vírus e, consequentemente, o número de pessoas infectadas. 

Dentre as medidas adotadas, destacam-se o fechamento do comércio e a 
paralisação temporária das atividades econômicas consideradas não essenciais. 

Em decorrência de tais medidas, empresas que já estavam crise antes da 
pandemia se viram com dificuldades ainda maiores em adimplir com suas 
obrigações. 

Diante deste cenário, e a fim de privilegiar o princípio da preservação da 
empresa, os Magistrados têm aplicado a teoria da imprevisão e os institutos de 
caso fortuito e força maior para conceder benefícios aos devedores em recupe-
ração judicial e amenizar os impactos decorrentes da crise mundial sanitária e 
econômica vivenciada. 

Dentre esses benefícios, têm-se, especialmente, a suspensão do cumpri-
mento do plano de recuperação judicial, sem que isso acarrete na decretação 
de falência.

Como anteriormente mencionado, o CNJ editou o Ato Normativo 
0002561-26.2020.2.00.0000, pelo qual faz diversas recomendações aos Magis-
trados que atuam em processos de recuperação judicial, a fim de minimizar os 
efeitos da crise originada pela COVID-19. 

Contudo, em que pese os juízes estarem, em regra, agindo com cautela e 
sensibilidade em tempos de pandemia, privilegiando decisões que flexibilizam 
as normas contidas na Lei 11.101/2005 e zelando pelo princípio da preserva-
ção da empresa, suas decisões têm sido duramente questionadas, especialmente 
pelos credores, que tentam revertê-las valendo-se dos recursos cabíveis.
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Cândice Lisbôa Alves
José Renato Resende

INTRODUÇÃO 

Vive-se a crise sanitária desencadeada pela coronavirus disease 2019 (co-
vid-19), e com ela retornou à ordem do dia a discussão sobre direito à saúde e 
direito sanitário, temas que, embora relevantes, não são tratados com a impor-
tância devida em momentos considerados de normalidade. Ainda que possam 
parecer à primeira vista sinônimos, de fato as expressões não são. O direito 
sanitário tem matriz nos direitos humanos e abrange toda a construção nor-
mativa que ronda o direito à saúde, sendo, assim, mais abrangente.

Ambos os direitos, todavia, são pontos centrais no contexto pandêmico 
atual em que o colapso da saúde pública foi profetizado para atingir muitos 
países, inclusive o Brasil. Os efeitos se materializam dia a dia, assiste-se a um 
crescente rastro de mortes decorrentes da uma Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), efeito mais acentuado da covid-19. O inusitado de não se ter 
controle sobre a situação demonstrou, e demonstra, a importância da constru-
ção de políticas públicas sanitárias para o caso em apreço e para outros que 
têm potencialidade lesiva significativa.

No contexto do novo coronavírus, em um primeiro momento, chegou-se a 
dizer da democraticidade do vírus, no sentido de que pessoas das mais diversas 
condições e posições podem ser infectadas pela doença. Olhando mais a fundo, 
nota-se que, embora o contágio já esteja na fase comunitária e, assim, alcance 
qualquer pessoa, os efeitos da doença são mais severos nos segmentos sociais que 
já são vulnerabilizados ou invisibilizados. Nesta esteira, Boaventura de Souza 
Santos denominou que o sul – considerado o grupo daqueles que estão mais vul-
nerabilizados – padece de maneira mais significativa os efeitos do coronavírus.

Diante do quadro apresentado, o presente artigo se propõe a analisar a 
possibilidade de um direito sanitário que seja democrático e inclusivo diante 

capítulo 5

a emergêncIa de um  
dIreIto sanItárIo democrátIco
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da pandemia atravessada. A hipótese de trabalho é que a construção de um 
direito sanitário democrático é possível desde que seja calcado na inclusão das 
diversidades, especialmente dos segmentos que já estão no cotidiano marcados 
por alguma vulnerabilidade.

A pesquisa desenvolvida foi teórica. O método hipotético adotou a dedu-
ção, tendo como premissa maior a possibilidade de um sanitarismo inclusivo 
e democrático. Utilizou-se de uma abordagem bibliográfica quanto ao proce-
dimento. A pesquisa foi dividida em seis partes: a primeira, essa introdução. A 
segunda parte tratou da distinção conceitual entre direito sanitário e direito à 
saúde, dando conta de uma abordagem histórica que referende as especificida-
des de cada um. A terceira parte cuidou da emergência em saúde pública par-
tindo da premissa que o debate sobre o tema é emergencial, porém atrasado. A 
quarta parte identificou o que seria o sanitarismo democrático e inclusivo. A 
quinta, a seu turno, esboçou alguns desafios e alternativas para o sanitarismo 
em tempos de crise. A sexta fez considerações sobre os pontos trabalhados no 
artigo sem, entretanto, que se almejasse a uma definitividade sobre os temas, 
já que ainda em continuidade na quadra atual.

1. DIREITO SANITÁRIO E DIREITO À SAÚDE: NORMAS 
INTERNACIONAIS E NACIONAIS

O direito sanitário constitui ramo jurídico que se preocupa não apenas 
com a reivindicação da saúde como um direito humano, mas também pelo 
direito da saúde pública, ou seja, com o bloco normativo que cuida da pro-
moção, prevenção e recuperação da saúde de todos (DALLARI, 2003, p. 48). 
Assim, é possível identificar o direito sanitário com o direito regulatório, que 
atribui ao Estado a função de proteger a saúde pública, subtraída da mediação 
do mercado (DALLARI, 2003, p. 57), 

Já o direito à saúde pode ser definido como o delicado equilíbrio entre 
liberdade e igualdade, num movimento que deve respeitar as escolhas pessoais 
dos indivíduos quanto à sua relação com o meio ambiente, condições de traba-
lho, local de residência, se enfermas, os recursos médicos e os tratamentos que 
buscarão. Da mesma forma, tem que haver observância da igualdade de todos, 
impondo-se que “ninguém possa impedir a outrem de procurar seu bem-estar 
ou induzi-lo a adoecer” (DALLARI, 2010, p. 60). 

Historicamente, a primeira grande referência oficial à saúde como di-
reito ocorreu com a criação da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 
1946, cuja constituição, em seu preâmbulo, declarou a saúde como “um 
dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, 
de religião, de credo político, de condição econômica ou social.” No mes-
mo documento, também consta uma tentativa de definição do conceito de 
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saúde, como “estado de completo bem-estar físico, mental e social” - e não 
apenas a ausência de doenças (OMS, 1946). Chama-se de tentativa, pois tal 
conceituação foi muito criticada, porque considerou-se que ela corresponde 
ao significado de felicidade, uma vez que o alcance de tamanho estado de 
bem-estar é simplesmente impossível (DALLARI, 2003, p. 44). O avanço, 
contudo, refere-se à classificação da saúde como direito fundamental, além, é 
claro, da criação de um organismo internacional responsável por promover 
“a aquisição, por todos os povos, do nível de saúde mais elevado que for 
possível” (OMS, 1946).

Dois anos depois, em 10 de dezembro de 1948, é proclamada a Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, no âmbito da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que prevê a todo ser humano “o direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimenta-
ção, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensá-
veis” (ONU, 1948). De forma mais precisa e completa, porém, a saúde volta 
a ser objeto de documentos internacionais duas décadas mais tarde, agora no 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que 
protege “o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de 
saúde física e mental” (ONU, 1966). 

Porém, talvez a grande conquista da saúde como direito no âmbito in-
ternacional tenha advindo com a Declaração de Alma-Ata, aprovada em con-
ferência sobre cuidados primários de saúde, na então capital da República 
Soviética do Cazaquistão, em 1978. A Declaração, que “teve como referência 
a urgência de se promover a saúde de todos os povos, mediante ação dos Es-
tados e de todos aqueles que trabalhavam no campo da saúde”, constituiu um 
verdadeiro marco (VIEIRA, 2013, p. 855), por, entre outros motivos, relacio-
nar a desigualdade no estado de saúde dos povos à (falta de) desenvolvimento 
econômico e social (OMS, 1978). Tal documento ainda estabeleceu que “a 
promoção e proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo desen-
volvimento econômico e social e contribui para a melhor qualidade de vida e 
para a paz mundial” (OMS, 1978). 

O documento de Alma-Ata teve grande repercussão em todo o mun-
do, inclusive no Brasil, onde, alguns anos mais tarde, ocorreria a VIII Con-
ferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, verdadeiro ápice das discus-
sões sanitárias em âmbito nacional. Em seu relatório final, por exemplo, 
foi definido que:

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de ali-
mentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 
É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da pro-
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dução, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. A saúde 
não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada 
sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser con-
quistada pela população em suas lutas cotidianas (BRASIL, 1986). 

Dessa forma, atribuiu-se à saúde um conceito dinâmico, que deve ser 
examinado conforme o contexto histórico e levando em consideração diferen-
tes fatores socioeconômicos, ambientais, geográficos, etc. Varia, portanto, no 
tempo e no espaço, o que passa a exigir do estudioso e da autoridade sanitária 
adequações quanto à aplicação do direito à saúde. Além disso, já não pode 
mais ser dissociado de questões como alimentação, habitação, liberdade e aces-
so e posse da terra – ou seja, saúde não é ausência de doenças, muito menos 
corresponde ao abstrato conceito de felicidade, mas, antes de tudo, depende de 
uma complexa teia de outros direitos sociais. 

Assim, para Sueli Dallari (1988, p. 57), durante a década de 1980, a socie-
dade brasileira começou a adquirir consciência em relação ao direito à saúde 
e tanto as classes vulneráveis quanto a elite passaram a reivindicar a garantia 
e esse direito, ninguém mais duvidando que a Declaração de 1948 reconhece 
o direito humano à saúde como condição necessária à vida digna. Foi nesse 
espírito e sob a influência da VIII CNS que, em 1988, promulgou-se a Cons-
tituição dita cidadã, que elenca a saúde entre os direitos sociais fundamentais, 
em seu art. 6º, e, de forma mais específica, consagra a saúde como “direito de 
todos e dever do Estado”, em seus artigos 196 a 200. 

Foi crucial, à época, a desvinculação da saúde da assistência e da pre-
vidência social – ainda que tenha sido mantida sob o pálio da seguridade. 
Isto porque a saúde, futuramente organizada num sistema único, perdeu seu 
caráter contributivo e passou a garantir assistência e cobertura universal, “rom-
pendo com a tradição anterior, legislativa e constitucional, e atendendo, de 
outra parte, às reivindicações do Movimento de Reforma Sanitária, que muito 
influíram o constituinte originário” (SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 02) 
e, posteriormente, a regulamentação do SUS, por meio da Lei 8.080/1990. 
É nesse âmbito que se implementam a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME) e a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(RENASES), a fim de atender a integralidade da assistência à saúde, inclusive 
com a dispensação de fármacos (BRASIL, 2011). 

Entretanto, a reforma sanitária no Brasil e a introdução da saúde no 
sistema jusfundamental coincidiram ambas com outros grandes eventos em 
âmbito interno e externo, com destaque para a redemocratização e o fim da 
Ditadura de 1964 e, internacionalmente, com a queda do Muro de Berlim e 
a extinção da União Soviética. Como consequência, assistiu-se ao advento da 
ideologia neoliberal, movimento que:
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[...] provocou uma diminuição do papel do Estado na sociedade em favor dos 
grupos e associações e da própria responsabilidade individual. A evolução da 
organização dos cuidados relativos à AIDS – na grande maioria dos Estados 
contemporâneos – é um exemplo eloquente dessa nova concepção. Com efei-
to, prevaleceu a ideia de que a proteção contra a doença é responsabilidade 
individual e que os grupos – de doentes ou de portadores do vírus ou de fami-
liares ou amigos deles – devem organizar a prestação dos cuidados de saúde, 
ficando o Estado subsidiariamente responsável pelo controle da qualidade do 
sangue, fator importante na cadeia da causalidade, mas, certamente, não o úni-
co. Reforça-se, assim, o papel dos comportamentos individuais e não se ques-
tionam as estruturas econômicas e sociais subjacentes. (DALLARI, 2003, p. 43)

Estabelece-se, assim, uma oposição (quase) inconciliável entre o programa 
neoliberal e as normas e políticas de saúde: enquanto o primeiro prioriza redu-
zir ao máximo os gastos púbicos, as ações sanitárias exigem grande dispêndio 
por parte do Estado. Ou, pelo menos, é o que se acredita, segundo a concepção 
clássica da saúde como direito prestacional, isto é, que só se efetiva a partir de 
prestações fáticas à população. Essa crença, por muitos difundida como arma 
defensiva contra investimentos sanitários, já não é tida como verdade já que se 
sabe que todos os direitos, mesmo os classificados como liberais, representam 
custos para o Estado1.

Ainda nesse itinerário, Dallari afirma que com o surgimento da AIDS e 
os índices alarmantes por ela causados, ilustra-se muito bem o embate com 
o neoliberalismo, ao mesmo tempo em que a disseminação da síndrome 
passou a exigir uma atenção que a mera responsabilidade individual ou 
associativa era incapaz de suprir. Esse período da “história sanitária”, de 
certa forma, revelou-se um verdadeiro teste da efetividade do direito à saúde, 
ainda tão recente no ordenamento e com estruturas recém-moldadas, mas 
cada vez mais desacreditado por uma população que clamava por cuidados 
(muitas vezes inutilmente). 

Foi dessa forma que começaram a chegar no Supremo Tribunal Federal 
numerosas demandas de saúde, em sua maioria, buscando tratamento para a 
AIDS, dando início à judicialização do tema no país (ALVES, 2017, p. 291). 
A concretização da saúde enquanto direito fundamental, mediante políticas 
sociais e econômicas, é dever do Estado, nos dizeres da Constituição, mais es-
pecificamente do Poder Executivo. Entretanto, em face de um volume crescen-
te de necessidades sanitárias insatisfeitas, torna-se compreensível um número 
proporcional de ações judiciais. 

Já atualmente, as discussões em torno da saúde enquanto direito não são 
tão diferentes daquelas iniciadas com a promulgação da Constituição de 1988: 

1 Para aprofundamento do tema, especialmente a diferenciação entre direitos liberais e sociais quanto aos 
custos, consultar Direito à Saúde: efetividade e proibição de retrocesso social, de Alves(2013).
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de um lado, a população, “da elite aos mais vulneráveis”, exige o integral cum-
primento de suas demandas sanitárias; do outro, o Estado se esquiva de suas 
responsabilidades, muitas vezes esvaziando o conteúdo do fundamentalíssimo 
direito à saúde. 

Por exemplo, foi o que ocorreu com a aprovação da Emenda Constitu-
cional (EC) 95/2016, que tramitou pela chamada PEC da Morte (Proposta de 
Emenda Constitucional 241 na Câmara e 55 no Senado). A Emenda instituiu 
um novo regime fiscal e congelou despesas públicas, inclusive investimentos 
na saúde, por 20 anos (BRASIL, 2016); porém, agora, em pleno quadro de 
pandemia causada pela covid-19, avalia-se como o negligenciamento da saúde 
pública agrava a atual situação.2

Torna-se imperioso, portanto, o aprofundamento de debates em torno do 
direito à saúde (e no âmbito do direito sanitário), que ofereçam à sociedade 
o que mais lhe sem tido negado durante o desastre do coronavírus: soluções 
políticas e jurídicas que se mostrem viáveis, democráticas e efetivas. 

2. EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: UM DEBATE 
EMERGENCIAL, MAS ATRASADO

 A OMS, no Regulamento Sanitário Internacional (RSI), explica o con-
ceito de emergência de saúde pública de importância internacional como:

[...] um evento extraordinário determinado, conforme previsto neste Regula-
mento3, por:
(i) constituir um risco de saúde pública para outros Estados através da disse-
minação internacional de doenças e
(ii) exigir potencialmente uma resposta internacional coordenada. (OMS, 
2005, tradução nossa)4

Essa discussão torna-se de suma relevância quando se considera que, no 
dia 30 de janeiro de 2020, a própria OMS declarou emergência de saúde pú-
blica devido ao alastramento da covid-19 que, à época, atingira “apenas” 19 
países. A situação provocada pela doença, aliás, também vai ao encontro do 
conceito de emergência, no sentido individual, como “condições de agravo 

2 Sobre o tema, cf. o artigo de Marcos Emílio Gomes, publicado na Revista Veja, sobre a relação entre 
a EC 95/2016 e a covid-19. Disponivel em: https://veja.abril.com.br/blog/marcos-emilio-gomes/aquela
-pec-era-mesmo-do-fim-do-mundo/ Acesso em: 27 maio 2020. 

3 International Health Regulations (2005).  
4 No original, em inglês: “‘public health emergency of international concern’ means an extraordinary 

event which is determined, as provided in these Regulations: (i) to constitute a public health risk to other 
States through the international spread of disease and (ii) to potentially require a coordinated interna-
tional response”.



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 73

à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, 
exigindo portanto, tratamento médico imediato” (CFM, 1995). Mostram-se 
emergenciais, assim, não apenas os riscos sanitários entre as nações, mas 
as necessidades de milhões de indivíduos acometidos pela enfermidade em 
todo o mundo. 

De igual forma, aponta-se a emergência de um debate sanitário a ser 
construído mediante cooperação entre os países, com a participação “inter-
disciplinar” de autoridades de diversas áreas, mas sem deixar de lado o en-
volvimento popular e o respeito pelas peculiaridades de cada local. E fala-se 
em emergência, nesse caso, por motivos não muito distantes do núcleo dos 
conceitos apontados pela OMS e pelo CFM, uma vez que a ausência de um 
efetivo debate, nesse sentido, tem gerado iminentes riscos para a saúde pública 
e individual, exigindo atenção e resposta imediatas. 

O aparecimento de doenças infectocontagiosas que se alastram rapida-
mente, aliás, não é novidade. Além da já mencionada síndrome da imunodefi-
ciência adquirida (AIDS), epidemias como da ebola e da SARS amedrontaram 
recentemente a humanidade, relacionando-se às “importantes modificações 
ocorridas no mundo, com a intensificação do fluxo de pessoas, mercadorias 
e comércio entre os países”, como ensinam Carmo, Penna e Oliveira (2008, 
p. 19). Os autores ainda argumentam que o advento de novas enfermidades 
ou o agravamento de antigas (como a “gripe suína”), deve-se, por exemplo, à 
elevação da capacidade de infecção, ao desenvolvimento de resistência antimi-
crobiana ou mesmo a uma maior incidência de doenças decorrentes de fatores 
como migrações, alterações climáticas e negligência em políticas de saúde pú-
blica (CARMO; PENNA; OLIVEIRA, 2008). 

Assim, constata-se que as relações humanas têm se tornado cada vez mais 
complexas, o que repercute diretamente no aparecimento de moléstias e na 
configuração de epidemias. Esse quadro, porém, nem sempre é acompanhado 
pelos debates sanitários, inclusive quanto a própria emergência em saúde pú-
blica que, em muitos aspectos, surpreendeu um Brasil (e um mundo) despre-
parado e vulnerável. 

A propósito, a doutrina reflete como parte dessa surpresa deve-se à 
“percepção de que as sociedades modernas não possuem instrumentos jurí-
dicos adequados para enfrentar uma pandemia dessa magnitude de forma 
democrática, transparente e eficaz.” Afinal, ainda não está claro para as au-
toridades como conciliar os direitos e garantias inerentes ao Estado demo-
crático de direito a medidas tão rígidas do controle de pandemias, como a 
quarentena e o isolamento (AITH, 2020, p. 01). E o direito à saúde, aliás, só 
pode ser concebido como garantia que “privilegia a liberdade em sua mais 
ampla acepção” (DALLARI, 1988, p. 59), inclusive e sobretudo em tempos 
difíceis com os de hoje. 



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)74

Aith (2020, p. 03) também chama a atenção para como o controle epide-
miológico nacional é regulado por uma legislação, de certa forma, defasada, 
que “não dialoga e nem prevê como o Estado deve agir em casos de crise epi-
dêmica em respeito às liberdades democráticas e aos direitos humanos”. A Lei 
6.269/1975, editada em plena Ditadura Civil-Militar, atribuiu competências a 
órgão governamentais, instituiu obrigações para a população em geral e para 
profissionais da saúde e cominou sanções para quem as descumprir. Todavia, 
ao mesmo tempo, não consegue prever mecanismos a serem implementados 
na hipótese de emergência de saúde pública. 

Essa carência normativa, cumulada com uma falta de debate com efetiva 
participação popular, mostra-se ainda mais preocupante quando se pensa que 
as políticas de saúde no Brasil têm, diversas vezes, priorizado mais a quixo-
tesca “guerra contra as drogas” do que evidências científicas e necessidades 
emergenciais da saúde pública (RESENDE, 2019, p. 103). Essencial, portanto, a 
construção de um direito sanitário que leve em conta as pesquisas e os avanços 
da Ciência, que não ignore nossas mazelas sociais e que seja levado a sério, 
muito a sério. 

3. DIREITO SANITÁRIO DEMOCRÁTICO: NORMATIZAR À 
PARTIR DA INTERSEÇÃO ENTRE AS VULNERABILIDADES 
SOCIAIS E A MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

No mesmo sentido até aqui tracejado urge, assim, a premência acerca da 
definição do modelo a ser seguido quanto ao direito sanitário e, nesse sentido, 
o artigo optou por uma abordagem que relaciona normas sanitárias ao seus 
destinatários de maneira estreita, em algo nominado aqui como sanitarismo 
democrático. Antes, porém, de ir à sua essência, se exporá, brevemente, as 
razões de não se acreditar em um direito sanitário de baixo para cima ou me-
ramente formal5.

A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus expõe o fato de que, 
embora o contágio pelo corona seja, em certa medida, democrático, seus 
efeitos não são. As classes vulnerabilizadas sofrem mais danos em relação à 
moléstia por razões atreladas à vulnerabilidade em que já se veem inseridas. 
Há, por tal razão, um desafio maior: pensar a crise sanitária por uma perspec-
tiva realmente democrática, pelas lentes de um sanitarismo que deverá ter em 
conta a concepção de igualdade material para o enfrentamento dos efeitos e 

5 A formalidade aqui mencionada é a que se relaciona a um conceito também formal de igualdade, como 
se o direito sanitário pudesse ser genérico o bastante para tratar segmentos diversos como se homogê-
neos fossem. Assim, a peculiaridade do sanitarismo democrático que se propõe é que ele seja poroso o 
suficiente para captar todas as nuances sociais diferenciadas que fazem parte da sociedade, especialmen-
te as classes pobres e os segmentos vulnerabilizados com suas especificidades.
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construção tanto das normas jurídicas que reproduzam protocolos de atendi-
mento médico, quanto em relação a políticas públicas e atos governamentais 
que alberguem doentes em situações distintas. 

O primeiro ponto nesta trajetória é desmistificar a quarentena e encará-la 
como seletiva: “é sempre discriminatória, mais difícil para uns grupos sociais 
do que para outros e impossível para um vasto grupo de cuidadores, cuja 
missão é tornar possível a quarentena ao conjunto da população” (SANTOS, 
2020, p. 150). Com essa ressignificação inicia-se um percurso de reconheci-
mento de que a quarentena, embora seja hoje a principal política pública in-
ternacional e nacional de enfrentamento da pandemia, não é possível a toda a 
população, da mesma forma que não protege por igual pessoas com situações 
e em posições sociais díspares.

Sem sombra de dúvidas o contato com o coronavírus não é restrito a 
um determinado grupo, local ou classe, de maneira que inicialmente afirmou-
-se pela democracia acerca do contágio. Ainda que assim o fosse, quanto aos 
efeitos, é certo que não há igualdade ou similitude. Segmentos sociais diversos, 
quando atingidos, estão inseridos em frontes também peculiares e, de acordo 
com os contornos das realidades, as consequências podem ser melhores ou 
piores. Nesta esteira, é salutar reforçar o fato de que quando grupos já vulne-
rabilizados são infectados as consequências serão mais gravosas, o que implica 
desdobramentos físicos e também sociais, variando de acordo com o teor da 
vulnerabilidade analisada. Tendo em vista tal situação, novamente se impõe 
uma particularização quanto às medidas de normatização referentes ao atendi-
mento efetivo por parte do Estado em ações que ultrapassem apenas a nuance 
médica e adentrem, por exemplo, a assistência social. Oportuno, nesse campo, 
a observação de Ventura segundo a qual “o debate público sobre as pandemias 
deveria abranger os efeitos da exclusão econômica sobre a origem da propaga-
ção e acerca do combate à doença” (VENTURA, 2009, p. 175). 

Sem a pretensão de esgotar o tema, mas de apenas iniciar o debate, na 
mesma linha apontada por Boaventura6 (2020, p. 15-21), podem-se citar como 
segmentos especialmente vulnerabilizados: a) as mulheres, cuidadoras em geral, 
que têm especial dificuldade nas relações de trabalho, tanto as externas quanto 
as internas, e ainda, no caso de algumas, os casos de violência doméstica que 
se agravou com a crise em todo o mundo; deve-se acrescer o número crescente 
de divórcios diante da crise; b) os trabalhadores informais e autônomos, aque-
les que vivem do que ganham dia a dia, e que, assim, dependem do trabalho 
diário para a sobrevivência; c) os trabalhadores de rua; d) os moradores de rua 

6 Para maiores especificidades sobre as modalidades de exclusão por segmentos remetemos o leitor à obra 
do Boaventura de Souza Santos. Aqui a menção é meramente exemplificativa, porém no original os 
segmentos são individualizados com atenção e cuidado, razão da indicação.
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e as pessoas sem abrigo; e) os moradores das favelas e periferias; f) as pessoas 
com deficiência; g) os idosos. A enumeração apontada é meramente exemplifi-
cativa, pois, de alguma maneira, todos os segmentos vulnerabilizados, mesmo 
que não mencionados, colocam em xeque a construção de um sanitarismo 
inclusivo destinado à crise sanitária. A ideia de inclusão, na esteira de um 
constitucionalismo humanitário, é um desafio que conclama à participação 
popular tanto para a construção de um retrato realista da crise, quanto para 
que elementos realmente necessários para seu controle possam ser introjetados 
nas ações do governo, tanto as normativas quanto as políticas.

Em um contexto asséptico da crise sanitária, poder-se-ia pensar em uma 
construção abrangente e genérica acerca de uma política sanitária, mas ela, se 
assim o fosse, cairia na armadilha de desconsiderar as especificidades das vul-
nerabilidades sociais e então reforçaria, por si só, o desiquilíbrio social e políti-
co desconsiderado. Seria, ainda, e em alusão à Boaventura, fomentar o mesmo 
que a quarentena promove, ou seja, uma situação que “reforça a injustiça, a 
discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam” 
(SANTOS, 2020, p.21). Eis as razões que impulsionam o reconhecimento das 
diferenças e invisibilidades como elementos salutares de uma política sanitária 
inclusiva e assim democrática. Não se pode negar que o alarde provocado pela 
eclosão dos casos de infecção ao lado do número crescente de mortes geram 
medo e, por apontar para respostas rápidas, proporcionam em certa medida 
ainda mais agressões e exclusões, sendo a mais grave, talvez, a consideração de 
uma falsa igualdade formal entre aqueles que padecem da covid-19.

Visando a se chegar ao conceito de sanitarismo democrático, deve-se to-
mar cuidado para que o produto final seja possível e acessível à população, 
tanto do ponto de vista do entendimento sobre seu conteúdo – em um aspecto 
de cognição sobre a essência das normas jurídicas confeccionadas para tal fi-
nalidade – quanto para o gozo das benesses sanitárias previstas como proteção 
ou tratamento para a covid-19, ou outra moléstia que gere futuramente outra 
situação de emergência sanitária. Os elementos apontados relacionam-se de 
maneira íntima com a forma de normatização da política pública a ser adota-
da pelo governo. Uma norma criada, por exemplo, às margens das demandas 
efetivas de determinado segmento da população ou em afronta à sua cultura 
social é apenas mais uma norma que provavelmente será arruinada frente à 
realidade social, a menos que haja um investimento público no sentido de ade-
quação, divulgação e conscientização acerca do conteúdo protetivo por detrás 
da normativa, ou ainda um investimento público referente aos bens materiais 
que garantiriam à população gozar do direito discutido. Escriturações vazias 
ou distanciadas das demandas sociais não são bem vistas ou recebidas, espe-
cialmente quando se chocam com as demandas prementes por sobrevivência 
ou mesmo com as condições de vida em que o segmento se vê inserido, como é 
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o caso da norma que apregoa “lavarem-se mãos com sabão” em um local onde 
não há água disponível, quiçá sabão. 

O distanciamento entre a deontologia e a ontologia no caso da pande-
mia redundará inevitavelmente em opacidade jurídica, que, segundo Cárcova 
(1998, p. 21) se manifesta em uma ou mais das situações: i. Desconhecimento 
da norma em si; ii. Não compreensão do seu significado; iii. Não sentimento 
de pertencimento quanto ao seu conteúdo; iv. Anomia social.

As ações apontadas que levam à opacidade direcionam à ineficácia e tam-
bém a uma ininteligibilidade do sistema jurídico como um todo. A população 
que não se sente contemplada pelo direito ao invés de anuir ao conteúdo das 
normas apenas toma ranço do mesmo, se ressente (VERDÚ, 2004) e assim 
há descrédito e criam-se realidades paralelas ao Ordenamento. Geralmente 
as pessoas que se veem afastadas do Ordenamento são igualmente alijadas 
do sistema social, e esta disfunção ancora-se em uma “crise” social de mais 
de quarenta anos, conforme aponta Santos (2020, p. 6). Se a crise social, em 
função da sua perenidade e na contramão do conceito de temporalidade típico 
de uma crise, parece não ter solução no sentido de finalização, os conflitos 
sociais correlatamente são tidos como fatalmente perenes e assim naturaliza-se 
a exclusão, seja a social, seja a jurídica. 

Do ponto de vista da construção de uma política pública de combate e 
enfrentamento da pandemia é salutar que a ciência que estuda a doença em 
si traga elementos que direcionem o modus operandi a ser praticado ou pro-
movido pelo Estado. Nesse sentido é importante a adoção pelo direito dos 
parâmetros da medicina baseada em evidências.

A medicina embora não seja considerada ciência exata cerca-se de cui-
dados para garantir tanto quanto seja possível segurança em relação aos tra-
tamentos por ela prescritos, bem como quanto às medicações. A organização 
das condutas médicas se dá por meio da confecção de protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas (PCDT) que têm por alicerce pesquisas científicas que 
conduzem às evidências. Evidência científica significa a análise de determina-
da situação por uma ótica causal, utilizando-se como referência experimentos 
científicos documentados que tem como cerne os resultados obtidos e que são 
cuidadosamente controlados por testagens. Tenta-se, com o rigor metodológi-
co, evitar experimentações que podem redundar em agravamento da moléstia 
ou de efeitos colaterais indesejáveis. A tabulação dos resultados é realizada por 
meio de uma pirâmide de evidências que tem no topo os ensaios clínicos ran-
domizados (ECR) que são considerados como “padrão ouro” entre as fontes 
de evidências em situações causais (MOTA; KUCHENBECKER, 2020).

Ao lado da medicina baseada em evidências, há o tratamento de pessoas 
por meio do que é denominado de aprendizagem não sistemática, que signi-
fica “uma mistura de intuição e bom senso fundamentadas na experiência 
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pessoal, na cultura organizacional, bem como em informações adquiridas de 
forma não sistemática sobre as experiências ou crenças de outros profissio-
nais” (MOTA; KUCHENBECKER, 2020). Cientistas apontam a inadequação 
de procedimentos dessa natureza já que está em risco a vida humana, e não 
havendo estudos específicos com previsibilidade de resultados, toda prescrição 
acaba sendo um ato de experimentação de onde podem advir situações não 
controladas ou controláveis, ou seja, pode-se estar diante de tratamentos inse-
guros e/ou eficazes. 

O direito por não conhecer das demandas clínicas com a expertise ne-
cessária ao desvelamento da situação busca na medicina os parâmetros para 
a normatização sanitária, bem como para a solução dos conflitos de interesse 
levados ao Judiciário7.  Dessa maneira, parece imperioso que a construção do 
direito sanitário, e a hermenêutica do direito à saúde, se faça à luz da medicina 
baseada em evidências. 

Ao lado da técnica científica adequada, para garantir um sanitarismo demo-
crático, é essencial que as normas e atos cheguem a públicos diversos com suas 
demandas específicas e em linguagem compatível com o destinatário. Assim, o 
primeiro elemento é conhecer as narrativas dos grupos a serem contemplados 
(NUSSBAUM, 1997). É por meio da história que contam de si, das suas necessi-
dades vistas de dentro, que se pode pensar em mecanismos aptos a aliar tanto o 
panorama clínico fornecido pela medicina quanto as demandas sociais narradas 
pelos atingidos. Aproveitando a indicação de Boaventura, por exemplo, no caso 
de moradores de rua, como tratá-los e/ou protegê-los das infecções referentes à 
covid-19? Para se chegar à resposta é necessário perpassar tanto pelas recomenda-
ções técnicas da OMS quanto aliá-las às condições de higiene derivadas do modo 
de vida que fazem parte da sua rotina, sob pena de a norma quedar-se esvaziada 
de qualquer probabilidade de êxito. A determinação normativa para se lavar as 
mãos com sabão e usar máscaras quando destinada a moradores de rua, sem 
teto e água, é o mesmo que nada dizer, ou apenas se fingir afirmar, e se isto for 
suficiente estar-se-á diante de um direito sanitário que mais uma vez exclui das 
preocupações protetivas ou curativas segmentos vulnerabilizados socialmente.

Exatamente aqui é importante perceber que não se pode falar em uma 
única política única determinativa de medidas sanitárias que contemplem uma 
diversidade de vulneráveis com peculiaridades distintas. Assim, a democratici-
dade do sanitarismo alia-se à individualização de medidas, em uma perspectiva 
de proteção dos mais necessitados. Acaso a política oficial, por exemplo, con-
temple apenas a compra de insumos sanitários, a população apontada como 
vulnerabilizada permanecerá distanciada das ações do Estado. 

7 Cf. TJMG, Agravo de Instrumento 1.0382.15.011638-4/00. Relatora: Desembargadora Ana Paula Cai-
xeta. Julgado em 04 ago. 2016. 
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4. SANITARISMO EM TEMPOS DE CRISE: DESAFIOS E 
ALTERNATIVAS

A crise em saúde pública anunciada e vivenciada por muitos países em 
função do novo coronavírus é ao mesmo tempo positiva e negativa, não se 
pode dizer que inesperada, já que, como já discutido alhures, os infectologistas 
do mundo todo previam e preveem cada vez mais pandemias (VENTURA, 
2009). É positiva porque coloca em xeque o descuido dos países, dentre eles o 
Brasil, com a saúde e com as pesquisas científicas que após a pandemia se mos-
traram como setores indispensáveis ao desenvolvimento de um país que prima 
pela dignidade e proteção do seu povo. Ou seja, educação e tecnologia são da 
ordem do dia e são setores estratégicos de qualquer Estado contemporâneo e 
precisam ser assim alocados. 

Para situar melhor os contornos da crise sanitária no Brasil, de acordo 
com o Boletim Epidemiológico Especial 16 COE COVID-19 divulgado pelo 
Ministério da Saúde, até o dia 28 de maio de 2020, foram declarados 411.821 
casos de pessoas infectadas e 25.598 óbitos relativos à doença. O Brasil, no pre-
sente momento, é o segundo país em número de casos e o sexto em número de 
óbitos. O desafio é grande, tanto quando se leva em consideração os números 
crescentes quanto quando se projetam as consequências e dimensões sociais 
que derivam dos dados apontados. 

Diante do quadro exposto, há desafios jurídicos e sociais que convidam à 
observação e à análise.  Sob a ótica do jurídico, pode-se pensar sob um aspecto 
negativo que “onde se lê pandemia, leia-se provável restrição das liberdades 
fundamentais” (VENTURA, 2009, p. 160). Estas restrições foram legitimadas, 
em certa medida, por meio da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que en-
trou em vigor no dia da sua publicação e que “dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”. 

Ventura indica os desafios que uma crise sanitária oriunda de um pande-
mia apresenta para o Direito: 

[...] os principais desafios que as pandemias trazem ao Direito são, em pri-
meiro lugar, como garantir o direito à saúde em contextos de exacerbação da 
crise, eis que, ao menos nos países em via de desenvolvimento (PVDs), a saúde 
pública já vive uma crise permanente; e, em segundo lugar, como conceber e 
gerir o “estado de exceção” que se instala, em maior ou menor grau, diante 
de vultosos riscos sanitários. Esta é uma discussão que deveria, por óbvio, 
preceder as pandemias. No entanto, estamos em meio a uma delas sem que a 
sociedade, e nela particularmente a academia, tenha travado o devido debate 
(VENTURA, 2020, p. 161)
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Da fala da autora, não se vai aqui adentrar no estado de exceção, já que 
o artigo do qual foi retirada analisa a situação, em diálogo com Agambem 
(2004), referência no tema. Para este artigo, interessa a garantia do direito à 
saúde e a construção de um sanitarismo inclusivo e democrático, e este é, a 
nosso ver, o grande desafio que a crise coronavírus ressalta.

Há diversas formas de garantia do direito à saúde, e a proposta que aqui 
se faz é que o acesso, construção e concretização do direito sanitário aconte-
ça de forma democrática, apontando-se para a essencialidade de participação 
popular na construção das premissas que agasalhem especialmente os grupos 
vulnerabilizados, pois são os que mais sentem a crise sanitária atual. 

A inclusão popular proposta já encontra amparo na Lei 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, que “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS)”. A norma prevê o Conselho de Saúde, de 
natureza municipal, que é órgão permanente, deliberativo e colegiado (art. 1º, 
§2º da lei), que tem como finalidade “formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na instância correspondente”. Na esfera esta-
dual há a previsão do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), na 
federal há o Conselho Nacional de Saúde. No parágrafo 4º do mesmo artigo 
1º menciona-se a participação paritária dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e Conferências de Saúde. 

O que se imagina como alternativa é o incremento de uma participação 
efetiva com representatividade dos vulnerabilizados nestes órgãos para que 
tenham suas demandas realmente vistas e atendidas de acordo com a pecu-
liaridade da sua situação. Não se trata de reinventar a roda mas de, talvez, 
lembrar que ela pode girar com forças sociais diversas e relevantes apontadas 
para um conceito de justiça social descrito no preâmbulo da Constituição. 
Neste ato, mais uma vez importante relembrar Boaventura no sentido de se 
ressaltar a importância do investimento em “democracia participativa ao 
nível dos bairros e das comunidades e na educação cívica orientada para a 
solidariedade e cooperação, e não para o empreendedorismo e competitivi-
dade a todo o custo”. (SANTOS, 2020, p.8). Ao mesmo passo, tomando-se 
como premissa o fato de que os excluídos/vulnerabilizados nem sempre 
têm a indumentária necessária para se colocarem no debate sanitarista com 
expertise, propõe-se que eles sejam ouvidos por um grupo técnico preparado 
que faça então a tradução de suas demandas para a pauta política. Para isso, 
podem ser utilizados pesquisadores sociais, pois os intelectuais devem per-
manecer vigilantes quanto às necessidades e aspirações dos cidadãos em ge-
ral, sob o risco de que os mais vulneráveis se encontrem privados dos únicos 
com potencial de traduzir sua linguagem e compreender suas inquietações 
(SANTOS, 2020, p.14).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos em um momento de crise e nele não adianta olhar apenas para 
números e quedar-se cego a eles. No mesmo sentido, não há como desconside-
rá-los. A crise sanitária é multidimensional e requer recursos também diferen-
ciados para seu enfrentamento e, com sorte, superação. 

Não se sabe ao certo o que o futuro reserva, porém, diante da indivi-
dualização dos efeitos da crise que por hora se apresentam, é indiscutível a 
necessidade de se enxergar os grupos vulnerabilizados com suas especificidades 
e dar a eles o local que merecem em um discurso sanitarista. O sanitarismo 
democrático e inclusivo que se propôs neste artigo passa por uma elasticidade 
que tem como ponto central as diferenças. Nem mais. Nem menos. Essa foi a 
proposta do artigo e é também sua conclusão.

A forma de inserção das diferenças se dá por meio do reconhecimento das 
desigualdades e vulnerabilidade e incremento destas demandas nas políticas pú-
blicas de saúde. Pensa-se que um primeiro passo seja por meio da concretização 
da participação popular já determinada pela Lei 8.142, de 1990. Para além, novas 
alternativas devem ser experimentadas superando-se a separação cirúrgica entre 
medicina, direito, sanitarismo ou assistência social. Todos os caminhos juntos 
são necessários para se ver os vulneráveis apontados por Boaventura, além de 
outros, que outrora tinham defasagens apenas em um segmento e agora são 
também vulneráveis sanitários. É o incremento nocivo da crise.

Ao mesmo tempo, é importante não esquecer a técnica e expertise para se 
traçarem as políticas públicas sanitárias mencionadas, nesse sentido o instru-
mento técnico deve alinhar-se à medicina baseada em evidências, que parte de 
um núcleo de assertividade calcado em testes e experimentos fiscalizados por 
órgãos direcionados a isso. Estas testagens são necessárias para resguardar a 
população de efeitos nocivos que podem ser resultados de práticas motivadas 
por causas nobres, como uma vacinação ou remédio para o tratamento da 
covid-19, mas que não garantem a efetiva proteção ou cura da população por 
estar mais relacionada a crenças que à ciência.

Assim, acredita-se só com o alinhamento destas várias narrativas sociais, 
jurídicas e técnicas é que se terá uma chance de fazer da crise um momento de 
aprendizado e superação, ao invés de apenas um rastro de destruição onde se 
contabilizam perdas e mortes. 
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INTRODUÇÃO

A Humanidade está em constante transformação. Nos últimos cinco sé-
culos, os seres humanos, para além de preservarem as capacidades existentes, 
adquiriram novas competências e habilidades, o que culminou em um aumen-
to exponencial da população, bens e serviços, tecnologias e aprofundamento 
científico nas mais diversas áreas1. Patamares relevantes deste progresso foram 
alcançados a partir do século XXI, acompanhando uma fluidez tecnológica, 
em que a única certeza que se tem é a mudança contínua.

A pandemia mundial do Covid-192, doença causada pelo novo corona-
vírus (Sars-Cov-2) intensificou novas mudanças comportamentais e tecnoló-
gicas, afetando sobremaneira os sistemas de saúde do mundo todo. Países na 
iminência de serem afetados foram obrigados a instituir medidas emergenciais 
de distanciamento social e quarentena domiciliar, enquanto se organizavam 
para suportar uma sobrecarga em seu sistema de saúde, frente a uma alta pro-
pagação e significativo índice de mortalidade do vírus. 

O contexto calamitoso trouxe a necessidade de novos hábitos pessoais e 
profissionais, com impactos especiais sobre a comunidade médica e dos pro-
fissionais da saúde. As relações interpessoais dos profissionais da saúde e entre 

1 “Os últimos quinhentos anos testemunharam um crescimento fenomenal e sem precedentes no poderia 
humano. No ano de 1500, havia cerca de 500 milhões de Homo Sapiens em todo mundo. Hoje, há 7 
bilhões. Estima-se que o valor total dos bens e serviços produzidos pela humanidade no ano 1500 era de 
250 bilhões de dólares. Hoje, o valor de um ano de produção humana é aproximadamente 60 trilhões de 
dólares. Em 1500, a humanidade consumia por volta de 13 trilhões de calorias de energia por dia. Hoje, 
consumimos 1,5 quatrilhão de calorias por dia.” (HARARI, Yuval Noah, Sapiens – Uma breve história 
da humanidade. 46.ed. Porto Alegre: L&PM, 2019, p. 257)

2 Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020.
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estes e os pacientes ou potenciais pacientes foram oxigenadas, com suporte 
primordial da telemedicina. 

O presente artigo pretende discorrer sobre o uso da telemedicina no con-
texto da pandemia, a fragilidade de sua implementação no Brasil e trazer 
reflexões sobre a perspectiva futura de sua utilização.

1. A TELEMEDICINA E SUA EVOLUÇÃO

A facilidade de acesso aos recursos tecnológicos, desenvolvidos a partir 
do século passado, despertou o interesse de profissionais e instituições da área 
de saúde de aproveitá-los em favor da medicina e sua expansão, notadamente 
por exercício remoto ou à distância. 

Uma das primeiras tentativas ocorreu com o holandês Willem Einthoven com 
a criação do “tele-eletrocardiograma” no ano de 1905. A invenção consistia na co-
nexão de fios telefônicos por 1,6 quilômetros entre o seu laboratório e um hospital 
acadêmico, com a transmissão de impulsos elétricos, a fim de realizar exames de 
eletrocardiograma. Durante as duas guerras mundiais, novos projetos foram im-
plementados para atendimento remoto de pacientes, em especial dos marinheiros 
feridos em alto-mar, via rádio. Estudos posteriores foram realizados pela NASA para 
atendimento dos astronautas em missões espaciais (FALEIROS JÚNIOR et al, 2020).

Em 1988, o Hospital Geral de Boston, Massachusetts (EUA), desenvolveu 
com sucesso um projeto inicial para atendimento remoto nas áreas rurais dos 
Estados Unidos, visando evitar o deslocamento dos médicos entre instituições 
de saúde (Processo-Consulta CFM 698/2001 PC/CFM 36/2002)3.  O avanço 
destas novas formas de relacionamentos profissionais na área de saúde, apoia-
do pelo rápido desenvolvimento dos recursos tecnológicos, reclamou atenção 
especial dos órgãos reguladores, trazendo a necessidade de conceituação e re-
gulamentação da telemedicina.

A Organização Mundial de Saúde, no ano de 1997, conceituou a teleme-
dicina como 

a prestação de serviços de saúde, onde a distância é um fator crítico, por todos 
os profissionais de saúde que utilizam tecnologias de informação e comunica-
ção para a troca de informações válidas para diagnóstico, tratamento e preven-
ção de doenças e lesões, pesquisa e avaliação, e para a educação continuada dos 
profissionais de saúde, tudo no interesse de promover a saúde dos indivíduos 
e de suas comunidades (WHO, 1998, p. 10).

Em 1999, emitiu-se a Declaração de Tel Aviv, na 51ª Assembleia Geral da 
Associação Médica Mundial, em que se assentou uma roupagem mais definida 

3 Esse sistema ficou conhecimento como WorldCare e atua em vários países do mundo.
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do fenômeno telemedicina, que já fazia parte do cotidiano de grande parte da 
comunidade da saúde. A difusão de sua utilização, por óbvio, trouxe questio-
namentos de ordem ética e legal, o que não passou desapercebido à declaração4. 

O documento arrola uma lista das utilizações mais comuns de teleme-
dicina, as classificando conforme a sua finalidade: a) teleassistência: interação 
entre o médico e um paciente, geograficamente isolado ou sem acesso a um 
médico local; b) televigilância: interação entre o médico e o paciente para 
transmissão de informações médicas eletronicamente, permitindo o médico 
de vigiar o estado do paciente; c) teleconsulta: consulta direta do paciente e o 
médico, mas de forma não presencial; d) interação entre dois médicos em que 
um deles detém conhecimento especializado no assunto e auxilia o outro emi-
tindo a sua opinião (Associação Médica Mundial, 1999). Algumas situações 
ficaram excluídas da relação, como a telessaúde, voltada a seara educacional, 
e a teleintervenção, correspondente a realização de procedimentos médicos 
(cirúrgicos ou não) à distância.

As teleconsultas, por exemplo, foram permitidas com excepcionalida-
de e em casos em que o médico não possa estar fisicamente presente num 
tempo aceitável e seguro, sob o fundamento de respeito à relação médico-
-paciente e à ética médica. Com efeito, o item 9 do Capítulo de Princípios 
da Declaração estabelece:

9. Quando o paciente pede uma consulta direta de orientação só se deve dar 
quando o médico já tenha relação com o paciente ou tenha um conhecimento 
adequado do problema que se apresenta, de modo que o médico possa ter uma 
ideia clara e justificável. Sem dúvida deve-se reconhecer que muitos serviços de 
saúde que não contam com relações pré-existentes (como centros de orientação 
por telefone e certos tipos de serviços) em regiões afastadas são considerados 
como serviços valiosos e, em geral, funcionam bem dentro de suas estruturas 
próprias (Associação Médica Mundial, 1999).

Por outro lado, a principal aplicação da telemedicina, reconhecida na 
Declaração, se dá pela interação entre dois médicos para troca de opiniões ou 
conselhos, com a permissão do paciente (item 8). A utilização da telemedicina, 
em qualquer de suas formas, estabelece a responsabilidade do médico pelo 
tratamento, decisões e orientações dadas ao paciente, conforme os princípios 
11 a 15 da Declaração (Associação Médica Mundial, 1999).

4 “A Associação Médica Mundial reconhece que, a despeito das consequências positivas da telemedicina, 
existem muitos problemas éticos e legais que se apresentam com a sua utilização. Em especial, ao elimi-
nar uma consulta em um lugar comum e o intercâmbio pessoal, a telemedicina altera alguns princípios 
tradicionais que regulam a relação médico-paciente. Portanto, há certas normas e princípios éticos que 
devem aplicar os médicos que utilizam a telemedicina” (Associação Médica Mundial, 1999).



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)88

Em consequência da Declaração de Tel Aviv, documentos foram publi-
cados em diferentes regiões do mundo, com vistas a estabelecer diretrizes e 
regulamentar o recurso à telemedicina, conforme as especificidades locais. 
Destaca-se, neste sentido, a Agenda Digital da Europa (2014) e Guia de Diretri-
zes Éticas da Telemedicina da Associação Médica dos Estados Unidos (2016).

1.1. EVOLUÇÃO DA TELEMEDICINA NO BRASIL
 
No Brasil, verifica-se uma forte resistência em promover a regulamenta-

ção e inclusão de novas tecnologias e práticas que impactem na relação médi-
co-paciente. Nos campos da telemedicina e publicidade médica, em especial, 
verifica-se a manutenção de normas conservadoras, que reclamam atualização, 
em face das próprias transformações da sociedade.

Desde o final do século XX, a utilização da telemedicina já constituía 
demanda premente no país, o que se confirma pela consulta, feita em 1997 ao 
Conselho Federal de Medicina (CFM), pelo Conselho Regional de Medicina 
do Rio de Janeiro, após a provocação da Petrobrás, sobre a existência de res-
paldo ao atendimento à distância de empregados doentes ou acidentados, em 
embarcações e plataformas, quando impossível a realização do atendimento 
direto (Processo Consulta CFM n. 1.738/95). 

O CFM, após consultar o Ministério da Saúde, o Ministério da Mari-
nha, a Diretoria do Departamento da Marinha Mercante e a Representação 
do Brasil na Organização Mundial de Saúde sobre a existência de regulações 
próprias especial, concluiu que “o ideal seria sempre a presença próxima de 
um médico. Porém, isto não depende do médico, mas sim da contratação do 
seu trabalho, ou até de sua passagem eventual pelo local”. Na oportunidade, o 
Conselho manifestou ser limitada a responsabilidade do médico, na emissão 
de suas recomendações por telefone ou rádio, visto que ele serve apenas como 
assessor técnico da situação de exceção, a partir das informações repassadas 
por leigos, com treinamento parcial. Ademais, impôs ao médico a obrigação 
de emitir relatórios minuciosos e detalhados sobre a situação e as informações 
recebidas, além da gravação do atendimento telefônico ou por rádio.

Na Resolução CFM 1.529/1998, que trata do sistema de atendimento 
pré-hospitalar, na área da urgência-emergência, também se disciplinou a práti-
ca de ações de telemedicina. Após reconhecer que o sistema constitui serviço 
médico, a resolução traz a normatização da atividade médica, que envolve: (i) 
a competência técnica do médico de avaliar, tomar decisões e orientar acerca 
do atendimento do caso que lhe é comunicado por rádio ou telefone; (ii) com-
petência do médico regulador, referente à decisão gestora dos meios disponí-
veis. Quanto à primeira competência, que envolve o exercício da telemedicina, 
também determina o Conselho Federal de Medicina “a gravação contínua das 
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comunicações, o correto preenchimento das fichas médicas de regulação e de 
atendimento no terreno e o seguimento de protocolos institucionais [...]”.

No ano de 2001, o Conselho Federal de Medicina novamente fora cha-
mado a se manifestar, em consulta feita pela Empresa Telecare acerca da exis-
tência de impedimentos à sua atuação, que tinha como objetivo principal o 
telemonitoramento cardíaco de pacientes, por meio de linha telefônica celular 
ou convencional. No parecer, emitido no Processo Consulta 698/2001 PC/
CFM 36/2002, o Conselho Federal de Medicina estabelece que a normatização 
da telemedicina no Brasil deve seguir os preceitos da Declaração de Tel Aviv, 
com o reconhecimento da responsabilidade integral do médico. 

Finalmente, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 
1.643/2002, para regulamentar a prestação de serviços por meio da telemedicina, 
sendo considerado um dos pioneiros no mundo a criar norma para tratar do 
assunto, após a Malásia e a França (MARS, 2019). A resolução estabeleceu no art. 
1o um conceito amplo da telemedicina, como “exercício da Medicina através da 
utilização de metodologias interativas de comunicação audio-visual e de dados, 
com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde”. No art. 2o, trata da 
proteção dos dados do paciente, pela observância das normas técnicas do Con-
selho Federal de Medicina quanto à guarda, manuseio, transmissão de dados, 
confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Reflete, ainda, 
os princípios adotados na Declaração de Tel Aviv, estabelecendo a responsabi-
lidade do médico assistente pelo atendimento, com a solidariedade dos demais 
profissionais envolvidos, na medida de sua contribuição para o dano (art. 4o). 

Apesar do avanço em regular a matéria, a norma conferiu alcance limi-
tado ao uso da telemedicina do Brasil, admitindo a chamada teleconferência, 
pela consulta entre médicos, ou entre outros profissionais de saúde e médicos, 
mas não a teleconsulta, como modalidade de atendimento à distância que se 
presta diretamente entre médico e paciente (CFM, 2019; FEITOSA, 2019).

A superficialidade normativa e as lacunas trouxeram uma série de críti-
cas à resolução, que trata de um tema tão complexo em apenas sete artigos. 
Censuram-se, especialmente, a amplitude conceitual dada à telemedicina, em 
dissonância manifesta da definição internacional, e a omissão da necessidade 
de consentimento específico do paciente para o uso da tecnologia de forma 
remota (FALEIROS et al, 2020).

As incertezas e desconfianças dentro do universo médico impediram por 
um longo tempo um importante avanço na regulação nacional, mantendo-se 
o Conselho Federal de Medicina omisso em publicar uma nova resolução, 
que apresentasse aprofundamento condizente com a importância da matéria 
(FALEIROS et al, 2020). Em 2014, o órgão se movimentou apenas para regular 
uma modalidade específica da telemedicina, a telerradiologia (Resolução CFM 
2.107/2014).
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Somente em 2018, o Conselho Federal de Medicina mobilizou-se para 
atualizar sua normativa, com a aprovação da Resolução 2.227/2018, visando 
atender a um ambiente virtual largamente profuso e bem diferente daquele em 
que fora elaborada a Resolução 1.643/2002. Apesar de mais detalhada, a nova 
resolução, que não foi precedida do adequado debate junto à comunidade 
médica, apresentava inúmeras falhas, conceitos abertos e inconclusivos, o que 
atraiu a submissão de 1.444 proposições para mudanças no texto, além de 
pedidos de revisão por inúmeras entidades médicas, em um curto espaço de 
tempo. Frente à resistência, o Conselho Federal de Medicina decidiu revogar 
a Resolução para estudar com maior tranquilidade a questão, restabelecendo 
expressamente a Resolução 1.643/2002 (CFM, 2019). 

2. A URGÊNCIA DA TELEMEDICINA NO CONTEXTO 
COVID-19 

Internacionalmente, a telemedicina já era adotada de forma satisfatória 
em diversos países, mas fora colocada a prova a partir da pandemia do CO-
VID-19. A rápida proliferação do vírus, com letalidade significativa, exigiu a 
revisão da forma de tratamento dos pacientes com suspeita de contaminação, 
buscando-se a proteção dos profissionais da saúde. A prevalência da tradicio-
nal metodologia de atendimento presencial (face-to-face) tornou-se  prejudicial 
às estratégias de tratamento em larga escala da pandemia, por gerar a exposição 
dos demais pacientes e dos profissionais da saúde ao vírus (KEESARA et al, 
2020). Além disso, a implantação das politicas de distanciamento social exigiu 
também alternativas para o tratamento de pacientes com outros quadros de 
saúde, de modo a evitar seu deslocamento a hospitais e outros locais de trata-
mento, onde ficariam expostos ao risco de contaminação.

As consultas agendadas [via telemedicina] permitem a avaliação, o monitora-
mento e o acompanhamento de pacientes ambulatoriais que não necessitam 
de uma avaliação presencial; logicamente, existem atividades que exigem pre-
sença física e ali que se deve determinar quando a telepresença é uma opção e 
quando não é (MÁRQUEZ, 2020, p. 12).

A readequação passou por uma nova leitura da telemedicina e sua forma 
de utilização para fazê-la uma aliada no combate ao coronavírus. Diversos 
países estimularam a criação de novas tecnologias direcionadas a suprir as de-
mandas da pandemia por meio da telemedicina, oferecendo em contrapartida 
uma flexibilização regulatória e legislativa. 

Uma das mais importantes iniciativas se deu pelo uso da telemedicina 
na triagem prévia dos pacientes que apresentavam sintomas da Covid-19, de 
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modo a evitar deslocamentos desnecessários aos serviços de urgência, com 
risco de contaminação para os profissionais e comunidade, e viabilizar práti-
cas de auto-quarentena, com o acompanhamento médico 24/7 dos pacientes, 
por meio de celulares e computadores com webcam (HOLLANDER, 2020; 
MÁRQUEZ, 2020). A partir das informações coletadas, ainda, “algoritmos 
de triagem automatizados podem ser construídos no processo de admissão 
e informações epidemiológicas locais podem ser usadas para padronizar os 
exames e a prática entre os prestadores” (HOLLANDER, 2020).

Impedia-se, assim, que aqueles que não apresentassem sintomas do co-
ronavírus ou que apresentassem sintomas leves da doença se deslocassem aos 
hospitais, com aumento do risco de exposição ou agravamento da contamina-
ção. Aqueles que apresentassem sintomas moderados ou graves da Covid-19, 
demandando a realização de exames presenciais, seriam direcionados para lo-
cais específicos de testes, com pessoal treinado para situações desta natureza, 
evitando a disseminação descontrolada. 

Como corolário de tais novas soluções, possibilitou-se o atendimento de 
um número muito superior de pessoas em comparação ao que seria viável pela 
realização de atendimentos presenciais. A ferramenta contribuiu para que paí-
ses mais organizados conseguissem conter com maior eficácia a proliferação 
da doença, evitando ou reduzindo o colapso de seu sistema de saúde. 

2.1. PANORAMA BRASILEIRO 

Diversamente do panorama mundial, o Brasil apresenta dificuldades adi-
cionais provenientes de um contexto político conflituoso, baixo engajamento 
da população com as medidas de distanciamento social e higiene, e ausência 
de regulamentação suficiente do uso da telemedicina.

Acompanhando a boa experiência internacional, o governo federal, 
antecipadamente, aprovou lei dispondo sobre medidas que poderiam ser 
adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de im-
portância internacional, em virtude da pandemia por coronavírus, a Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Entre as medidas previstas pela norma, 
estava a possibilidade de determinação de isolamento e quarentena, de 
modo a impedir a circulação de pessoas doentes ou suspeitas de contami-
nação, conforme previsão do art. 3o. Após a difusão dos primeiros casos 
no país, o Ministério da Saúde declarou o estado de transmissão comu-
nitária do Covid-19, por meio da Portaria n. 454, e o Senado reconheceu 
a ocorrência do estado de calamidade pública, com a edição do Decreto 
Legislativo n. 6, ambos de 20 de março de 2020. Os estados e municípios 
passaram a editar decretos instituindo medidas de distanciamento social, a 
fim de reduzir a circulação do vírus.
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Paralelamente, cogitava-se da admissão do uso da telemedicina como 
aliada no combate da pandemia, ao menos durante o estado de calamidade 
pública. “Desperate times call for desperate measures5. Esta frase traduz a ideia 
que, em circunstâncias adversas, ações que poderiam ser rejeitadas noutras cir-
cunstâncias, podem tornar-se nas melhores opções” (FERREIRA, 2020, p. 2).

O Conselho Federal de Medicina, após anos de manutenção de um esta-
do de resistência e indefinição acerca da adoção de práticas de telemedicina no 
país, acaba por, de forma emergencial, admitir seu uso.

Neste sentido, em 19 de março de 2020, o órgão profissional remeteu ao 
Ministério da Saúde o ofício CFM n. 1756/2020 – COJUR,  por meio do qual 
reconheceu a eticidade na utilização da telemedicina, em caráter de excepciona-
lidade e enquanto perdurasse a pandemia, nas estritas modalidades previstas:

6. Teleorientação: para que profissionais da medicina realizem à distância a 
orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento;
7. Telemonitoramento: ato realizado sob orientação e supervisão médica para 
monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e/ou doença.
8. Teleinterconsulta: exclusivamente para troca de informações e opiniões en-
tre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico.

Após críticas quanto à vagueza e insuficiência da declaração da entidade 
médica, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n. 467, em 20 de março de 
2020, estabelecendo em seu art. 2o que “as ações de telemedicina de interação 
à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assisten-
cial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio da tecnologia da 
informação e comunicação no âmbito do SUS, bem como saúde suplementar 
e privada”, desde que tenham como objetivo a redução da propagação do Co-
vid-19 e proteção das pessoas (art. 3o).

Exigiu-se que o médico, no emprego da telemedicina, atenda aos precei-
tos éticos da beneficência, não-maleficência, sigilo das informações e autono-
mia, bem como observe as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre 
as notificações compulsórias (art. 3o, parágrafo único). O atendimento deve 
ser integralmente registrado em prontuário clínico, que contenha dos dados 
exigidos nos incisos do art. 4o. 

A Portaria permite, ainda, a emissão válida de atestados e receitas médicas, 
condicionada ao uso de assinatura digital – com a garantia de que qualquer 
modificação posterior seja detectável –, identificação do médico, associação ou 
anexo de dados em formato eletrônico e aceitação das partes (art. 6o). 

No caso de o atestado determinar medida de isolamento ao paciente, 
deve o médico, ainda, colher o seu consentimento livre e esclarecido, além de 

5 Em tradução livre: “Tempos de desespero atraem medidas desesperadas”.
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termo de declaração, contendo a relação das pessoas que residam no mesmo 
endereço (art. 6o, §3o)

Vê-se que a Portaria 467 avançou muito na regulamentação da telemedici-
na, em comparação à Resolução CFM 1.643/2002 e ao próprio ofício enviado 
pelo Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde. Permitiu de for-
ma ampla o seu uso durante a pandemia, e previu a possibilidade de emissão 
de atestados e receitas médicas, além da necessidade de notificação compulsó-
ria para controle estatal. De forma importante, ainda, a portaria primou pela 
excepcionalidade e temporariedade, condicionando suas ações à situação de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo Coronavírus.

Não obstante a portaria, publicou-se a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, 
pela qual se permite o uso da telemedicina em caráter emergencial, enquanto 
durar a crise ocasionada pelo coronavírus (arts. 1o e 2o), sendo conceituada 
como “o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistên-
cia, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde” (art. 3o). 

De forma relevante, a norma exige do médico a obrigação de informar 
ao paciente as limitações inerentes ao uso da telemedicina, em decorrência da 
impossibilidade de exame físico durante a consulta (art. 4o). Assim, privilegia a 
lei o dever de informar como pilar da confiança e pressuposto da validade do 
consentimento na relação médico paciente. Destaca-se a obrigação de o médi-
co observar, no atendimento por telemedicina, os padrões normativos e éticos 
usuais do atendimento presencial, o que abrange o respeito pela autonomia do 
paciente, a obrigação de registrar os atos praticados no atendimento no pron-
tuário do paciente e o dever de sigilo, tendo por consectário a precaução com 
a segurança dos dados do paciente. Prevê, ainda, o direito à contraprestação 
financeira pelo serviço prestado, o que torna o atendimento via telemedicina 
equiparado ao serviço executado de forma presencial (art. 5o).

Contudo, critica-se a norma por estabelecer uma nova conceituação da te-
lemedicina, distinta da trazida na Portaria 467 e de abrangência muito maior, 
além de se marcar por superficialidade, deixando intocados pontos importan-
tes da regulamentação da prática da medicina à distância.

Vetou-se o parágrafo único do artigo 2º6, em que se estabelecia a validade da 
apresentação de receitas médicas em suporte digital, com assinatura eletrônica 
ou digitalizada do profissional. A razões de veto7 indicavam que o dispositivo 
implicava risco sanitário à população, ao equiparar a assinatura digitalizada, de 

6 “Art. 2o, parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput, serão válidas as receitas médicas 
apresentadas em suporte digital, desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional 
que realizou a prescrição, sendo dispensada sua apresentação em meio físico.”

7 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-191.htm>.
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fácil adulteração, à assinatura digital com certificados ICP-Brasil. Manteve-se a 
aplicação, contudo, a disposição da Portaria 467/2020 que permite a emissão de 
receitas e atestados em meio eletrônico, com assinatura digital. 

O outro dispositivo vetado foi o art. 6o8, que determinava que o Con-
selho Federal de Medicina regulamentasse o uso da telemedicina, cessado o 
estado de calamidade decorrente da pandemia por coronavírus. O dispositivo 
fora afastado sob o argumento de que somente a lei poderia regulamentar a 
matéria, conforme o art. 5º, incisos II e XIII, da Constituição.

Vê-se que, apesar de ter se preocupado em estabelecer, nos primeiros ar-
tigos da lei, a excepcionalidade de sua aplicação, determinando-se o marco 
temporal de sua vigência, em coincidência com a crise ocasionada pelo coro-
navírus, o legislador não optou por restringir o uso da telemedicina a situa-
ções também excepcionais, de caráter não eletivo, em que o atendimento não 
pudesse aguardar a retomada dos atendimentos presenciais. Assistiu-se, assim, 
a uma corrida para a oferta de serviços de telemedicina, nas mais diversas 
especialidades, às vezes pelo uso de softwares e aplicativos específicos para o 
atendimento médico, outras por meio de plataformas de comunicação já dis-
seminadas na sociedade, como Skype®, Zoom® e até Whatsapp®.

Profissionais e instituições de saúde que, até esta pandemia, não encaravam se-
quer a hipótese de implementar soluções de seguimento remoto dos seus doen-
tes, precipitaram-se a criar modelos de seguimento que vão desde consultas 
telefónicas até videoconsultas, gratuitas ou remuneradas, em apenas algumas 
ou em muitas especialidades médicas, como alternativa ou complemento à sua 
habitual oferta de consultas presenciais (FERREIRA, 2020, p. 2).

A Portaria 467/2020 e a Lei 13989/2020, ao promoverem uma regula-
mentação ampla, genérica e superficial, deixaram em descoberto várias ques-
tões éticas e procedimentais relevantes: quais os pré-requisitos básicos e garan-
tias, em termos de segurança dos dados do paciente; a necessidade e forma do 
consentimento informado do paciente para este tipo de prestação de serviço; 
os critérios de elegibilidade do doente para o atendimento remoto; quais são 
os profissionais aptos e circunstâncias em que o atendimento é possível (pri-
meiro atendimento ou apenas seguimento de consultas anteriores9, diferenças 
entre especialidades10, etc.); necessidade de capacitação técnica mínima para a 

8 “Art. 6º - Competirá ao Conselho federal de Medicina a regulamentação da telemedicina após o período 
no art. 2º desta Lei” 

9 “Os regulamentos em muitas jurisdições exigem um relacionamento prévio antes que possa haver uma 
consulta de telemedicina, exceto em uma emergência” (MARS, 2019, P. 299).

10 Segundo Ferreira (2020, p. 3), deve haver “uma garantia de qualidade de qualquer iniciativa de seguimento 
dos doentes por via remota, o estabelecimento prévio de critérios de elegibilidade para cada especialidade 
médica, com definição clara das patologias que são ou que não são elegíveis para seguimento remoto”.
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realização de teleconsultas (mesmo que a formação seja feita à distância, para 
agilizar o processo diante da demanda na pandemia); necessidade de estrutura 
adequada para a telemedicina na saúde pública (internet, computadores, etc.); 
entre outras.

É notória a falta de padronização, decorrente da expedição de diversas 
regulamentações sobre a matéria, agravando o quadro de incerteza já existente 
em relação ao uso da telemedicina no Brasil. Aproveitando-se do limbo fático-
-normativo, aplicativos e soluções tecnológicas em saúde proliferam-se indis-
criminadamente, por vezes sem se preocupar com limites éticos e preservação 
dos direitos do paciente.

3. A TELEMEDICINA E A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

Questiona-se acerca dos impactos que a prática da telemedicina pode ter 
sobre a qualidade dos elementos fundamentais da relação médico-paciente e a 
construção de vínculos de confiança entre os sujeitos.

A relação médico-paciente é um tipo de relação jurídica privada, na me-
dida em que constitui uma “relação da vida social disciplinada pelo Direito, 
mediante a atribuição a uma pessoa (em sentido jurídico) de um direito sub-
jectivo e a correspondente imposição a outra pessoa de um dever ou de uma 
sujeição” (ANDRADE, 2003, p. 2). No caso, os sujeitos se encontram vincu-
lados essencialmente em torno de direitos e obrigações conexos aos cuidados 
da saúde:

A relação médico-paciente é considerada um componente fundamental da 
prestação de cuidados médicos de alta qualidade. A relação é baseada no res-
peito mútuo, confiança e conhecimento, e sua ausência pode comprometer a 
capacidade do médico de fazer uma avaliação completa do paciente, diminuin-
do a probabilidade de o paciente confiar no diagnóstico e condução (MARS, 
2019, p. 299).

Sua característica essencial é a confiança (princípio XIX, capítulo I, Códi-
go de Ética Médica), pertencendo ao grupo das chamadas relações de caráter 
fiduciário, tal como a estabelecida entre mandatário e mandante. Como tal, 
a quebra da confiança permite que uma das partes coloque fim na relação, 
independentemente de motivação.

Do ponto de vista do paciente, esta liberdade de escolher o prestador para 
acompanha-lo e reorientar sua escolha, pela ruptura da relação com um profis-
sional e eleição de outro, insere-se no âmbito de sua autonomia, considerada 
como princípio jurídico-constitucional e também bioético (BEAUCHAMP; 
CHILDRESS, 2013).
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Do lado do médico, a liberdade de romper com a relação, diante do desfa-
zimento das bases de confiança, decorre também do reconhecimento da autono-
mia, resguardado de forma especial no princípio VII, do capítulo I, do Código 
de Ética Médica, que permite ao médico se recusar a prestar serviços “a quem 
não deseje”. O profissional, contudo, sofre certas limitações em sua possibili-
dade de denunciar a relação estabelecida, não podendo fazê-lo à falta de outro 
médico que possa assumir os cuidados, bem como em situações de urgência e 
emergência, ou quando sua recusa gere riscos de danos à saúde do paciente.

A confiança na relação médico-paciente se constrói e mantem em torno 
de seis elementos fundamentais, conforme Emanuel e Dubler (1995): escolha, 
competência, comunicação, compaixão, continuidade, e ausência de conflito 
de interesses.

A escolha, como componente da autodeterminação da pessoa, refere-se 
à eleição pelo paciente do tratamento e dos profissionais que prestarão os 
cuidados. A competência se liga à perícia técnica do médico para realizar o 
diagnóstico e orientar o paciente na definição da terapêutica adequada, exi-
gindo atualização constante e diálogo com outros profissionais (EMANUEL; 
DUBLER, 1995). A comunicação é elemento proeminente, envolvendo um 
processo dialógico de escuta e manifestação, sempre tendo em vista a devida 
informação do paciente:

Trata-se de um processo essencial para que o paciente compreenda seu a na-
tureza de sua doença e seu diagnóstico, e compartilhe seus valores com o pro-
fissional, sentindo-se acolhido em seus desejos, de modo a confiar que recebe 
os cuidados adequados não só do ponto de vista técnico, como do respeito de 
sua autonomia . A construção de relações médico-paciente sólidas, marcadas 
pela confiança mútua, é responsável pela redução da conflito entre as partes 
(CARVALHO; GUSTIN, 2020, s/p).

A compaixão reflete a humanização da relação, na medida em que o mé-
dico deve manifestar empatia em relação ao paciente, acolhendo seus valores, 
sentimentos e experiências, e auxiliando-o a dimensionar suas expectativas. A 
continuidade decorre do trato sucessivo que marca a relação, a qual deman-
da tempo para que as partes se conheçam e interajam de forma adequada, 
no interesse do paciente: “Conhecer um paciente significa que um médico 
pode identificar mais facilmente terapias apropriadas para a sua personalida-
de e capacidade” (EMANUEL; DUBLER, 1995, p. 325). O último elemento 
é a ausência de conflito de interesses, devendo o paciente e seu bem-estar 
ser colocados no centro da relação, com precedência sobre interesses pessoais 
do médico, e compatibilizados com interesses de outros pacientes e terceiros 
(EMANUEL; DUBLER, 1995).
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Em tempos de pandemia, em que a telemedicina passa a ser privilegiada, 
questiona-se em primeiro lugar se a escolha do paciente é honrada pelo sistema 
de saúde. Para tanto, deve-se garantir uma ampla rede de atenção, disponível 
pelos meios tecnológicos, de modo a garantir ao paciente a possibilidade de 
eleger o profissional de sua preferência, entre as opções disponíveis.

No que diz respeito à competência, é essencial que os profissionais se pre-
parem adequadamente para a prestação de serviços via telemedicina, que não 
consiste numa mera transposição do atendimento presencial para o meio virtual:

Um aspecto muito descurado na maioria das iniciativas de telesaúde recente-
mente lançadas, é o da necessidade duma formação adequada dos médicos e 
outros profissionais de saúde. De facto, a maioria destes profissionais não re-
cebeu formação prévia para a realização de tele ou videoconsultas. Este tipo de 
prestação engloba alguns procedimentos diferentes dos usados em consultas 
presenciais e que não se limitam apenas a fazer uma chamada telefónica banal 
ou a um mero “Skype com os amigos” (FERREIRA, 20202, p. 3).

Ciente da diferença entre as metodologias de cuidado, o médico deve 
inclusive, em homenagem à autonomia do paciente, deixar claras para este as 
limitações do atendimento à distância, colhendo então o seu consentimento.

A comunicação é ponto de atenção especial no atendimento via telemedi-
cina. No contato remoto, torna-se mais complexa a aferição de elementos não 
verbais presentes na fala do paciente, captados pelo chamado “olho clínico” 
do médico (MÁRQUEZ, 2020). Além disso, o distanciamento físico pode tor-
nar o paciente menos propenso a manifestar suas dúvidas e buscar esclareci-
mentos. Assim, o profissional deve redobrar os cuidados com a clareza de sua 
mensagem, dispensando um tempo adicional para a garantia da compreensão 
do paciente, por meio de perguntas de confirmação.

Manifestar compaixão sem a presença física é certamente um desafio a 
ser superado no exercício da telemedicina. Há, por exemplo, relatos de casos 
em que a frieza do ambiente virtual resultou em uma comunicação ineficiente 
e dolorosa para o paciente, especialmente quando o conteúdo da conversa 
envolve más notícias11. Neste sentido, evidencia-se mais uma vez a necessidade 
do devido preparo e cuidado para a prestação de serviços por telemedicina, o 
que permite que o profissional estabeleça relações tão ou mais empáticas pelo 
virtual do que no face-a-face.

11 Em março de 2019, um caso gerou especial polêmica nos EUA: um paciente com doença pulmonar 
obstrutiva crônica, estando internado num hospital da Califórnia, recebeu, enquanto aguardava o resul-
tado de uma tomografia, a visita de um robô com uma tela acoplada, por meio do qual um médico, que 
sequer se identificou, informou-lhe que o resultado do exame indicava que ele provavelmente morreria 
em poucos dias (FRELLICK, 2019).
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O atendimento via telemedicina deve guardar, também, a característica 
da continuidade, permitindo-se que o paciente possa interagir com o mesmo 
profissional, com o qual estabeleceu vínculo de confiança, ao longo do tempo. 
Além disso, também deve haver continuidade, no sentido de integração entre 
o teleatendimento do médico com o de outros profissionais anteriormente 
envolvidos no cuidado do paciente (MARS, 2019).

Quanto ao conflito de interesses, deve o médico demonstrar que a opção 
pelo atendimento remoto atende aos interesses e necessidades do paciente, não 
se prestando apenas à redução do tempo e custos do atendimento presencial.

Apesar dos desafios para que a conversão dos atendimentos presenciais 
em remotos não gere um abalo na confiança entre médico e paciente, observa-
-se que, com o devido cuidado para a preservação dos elementos essenciais da 
relação, base da fidúcia entre as partes, a adoção responsável da telemedicina 
apresenta evidentes vantagens:

Médicos e doentes que já têm experiência no recurso a teleconsulta (e mais 
ainda a videoconsultas) são unânimes. Estas consultas remotas não só não 
prejudicam como antes reforçam a relação médico-doente, ao permitir uma 
maior aproximação entre ambos, uma mais frequente interação, uma garantia 
de que não existem interrupções na medicação (ou uma mais atempada iden-
tificação da necessidade de ajustes na mesma), o melhor cumprimento das 
recomendações de vigilância de vários parâmetros de saúde ou de hábitos de 
vida saudável, etc. (FERREIRA, 2020, p. 3-4).

A telemedicina empregada de forma ética, balanceada e controlada, supe-
ra, assim, os riscos de desumanização, contribuindo para o estreitamento da 
relação médico-paciente (MARS, 2019). Apesar de todas as dificuldades a que 
a telemedicina se expõe, sua importância e indispensabilidade é inegável. Va-
mos além, é irreversível. A comunicação remota, em qualquer de suas formas, 
possibilita a rápida disseminação de pesquisas científicas, novas descobertas 
tecnológicas e terapêuticas, interação entre profissionais da saúde, além de 
permitir a universalização do atendimento, abarcando pessoas com dificul-
dades de locomoção, residentes em locais de difícil acesso, naturais ou em 
decorrência de um evento catastrófico. Em tempos de pandemia, como a do 
Covid-19, a telemedicina se torna um forte aliado para evitar a contaminação 
exponencial do vírus, por contribuir para o distanciamento social, ao mesmo 
tempo que escalona o atendimento a um maior número de pessoas. 

4. DESAFIOS DA TELEMEDICINA PÓS-PANDEMIA

A Covid-19 trouxe a necessidade de uma reflexão sobre os caminhos tri-
lhados pela humanidade, seguida de uma reorganização estratégica para atender 
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uma nova realidade que se impõe. Conforme se tem repetido por toda parte, su-
perado o estado de emergência decorrente da pandemia, a sociedade certamente 
passará a viver um “novo normal”, não meramente retomando seus padrões de 
convivência e atividades anteriores.

A telemedicina não escapou desta necessidade e precisa ser reavaliada 
para que seus benefícios se sobreponham aos obstáculos e dificuldades:

É hoje lugar-comum dizer que nada será como dantes após a crise pandémica 
causada pela COVID-19. A magnitude das alterações nas atividades diárias 
dos cidadãos irá trazer seguramente alterações também significativas nos com-
portamentos, nas relações interpessoais, profissionais e interinstitucionais. [...]
Nada será como dantes: cada vez maior número de reuniões de trabalho será 
efetuado em plataformas on-line; cada vez maior número de colaboradores 
estará em teletrabalho (em full ou em part-time); cada vez mais produtos e 
serviços serão adquiridos on-line. E também cada vez mais médicos e doentes 
irão aderir a consultas por via remota, reservando as consultas presenciais para 
quando a sua situação clínica for aguda ou crónica agudizada, ou para quando 
os médicos recomendarem que seja efetuado um exame físico ou um meio 
complementar de diagnóstico, que não sejam possíveis de efectuar de modo 
remoto (FERREIRA, 2020, p. 4).

Nas nações em que a telemedicina já era admitida anteriormente, torna-se 
necessária a revisitação das normas restritivas e permissivas, talvez com uma 
maior flexibilização em face a um avanço exponencial da tecnologia. “O pro-
gresso nas últimas duas décadas tem sido dolorosamente lento em direção à 
regularização do atendimento virtual, autocuidado em casa e outras questões 
sobre pagamento, regulamentação e treinamento, baseados na internet. O ví-
rus mudou isso em semanas” (BERWICK, 2020, p. 1).

As discussões terão como objeto os limites para aproveitamento destas 
novas tecnologias dentro da medicina e da telemedicina, refreados sempre pe-
los princípios éticos e interesses políticos. Trata-se de uma reorganização das 
bases já assentadas antes da pandemia, de modo que o “atendimento virtual 
em escala liberaria o tempo presencial na prática clínica para ser usado pelos 
pacientes que realmente se beneficiar disso (BERWICK, 2020, p. 1).

Distintamente, o Brasil se encontra em um estado inicial de reflexão da 
telemedicina, seu uso e limites, não havendo sequer uma padronização concei-
tual do instituto – aqui considerado como gênero – e suas modalidades.

No caso do país, em que não havia permissão ético-profissional para 
a realização de teleconsultas, de uma forma geral, e os órgãos profissionais 
hesitavam em aceitar e regulamentar as novas práticas da medicina à distân-
cia, a pandemia veio certamente dar um empurrão rumo à legitimação da 
telemedicina. Com o uso intenso de suas ferramentas, no contexto de crise, 
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incentivado pelo governo, profissionais e planos de saúde, demonstrou-se a 
segurança da prática, a possibilidade de utilização ética, e, especialmente, o 
benefício para o paciente. Tudo isso, somado à comodidade de se obter atendi-
mento sem sair de casa, e ao interesse comercial na telemedicina, pela redução 
de custos na manutenção de espaços de atendimento, levará provavelmente a 
uma pressão irresistível para que a prática seja estendida para além do contexto 
da pandemia.

Não à toa a Lei 13.989/2020, na redação original aprovada pelo Congres-
so, já tratava da regulamentação posterior da matéria, jogando as luzes para 
a necessidade de evitar uma solução de continuidade para a prática, que não 
pode ser abandonada com o passar da pandemia. Ressalte-se que, se o Presiden-
te optou por vetar o dispositivo, foi apenas por uma questão formal, acerca da 
legitimidade para promover a regulamentação posterior da telemedicina, e não 
por negar a sua necessidade e conveniência.

Há certamente obstáculos a ser superados, tanto intrínsecos, ligados ao 
tradicionalismo da medicina, quanto extrínsecos, pela demanda de implemen-
tação de infraestrutura necessária nos locais apropriados e ampliação da banda 
larga da internet. Reconhece-se, contudo, que a devida implementação da tele-
medicina, nos mais variados níveis de atenção, pode contribuir positivamente 
para que o atendimento qualificado de saúde, nas mais diversas especialidades, 
chegue a regiões remotas ou distantes dos centros de atendimento, com integra-
lidade e resolubilidade, reduzindo os ônus do deslocamento e viabilizando um 
acompanhamento frequente dos pacientes. Também tem o condão de facilitar 
que o paciente empregado seja atendido, pois este não precisará se ausentar de 
forma prolongada do local de trabalho, bastando que se lhe conceda, pelo tem-
po da consulta, um espaço com garantia de privacidade (FERREIRA, 2020).

Há, pois, uma excelente oportunidade para que se avance significativa-
mente para implementação ordenada da telemedicina, com a regulamentação 
apropriada, a fim de evitar, inclusive, problemas já ocorridos em outros países. 
Para além da regulamentação, há de se aprimorar as infraestruturas necessá-
rias para sua implementação, bem como a melhoria de uma banda larga para 
ampliação territorial da sua utilização. Caso contrário, continuaremos com 
a utilização desordenada e irresponsável dos meios tecnológicos correlatos à 
telemedicina, em detrimento do respeito aos direitos dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A telemedicina é uma realidade irreversível na sociedade, nacional e 
mundial, não havendo mais espaço para evitar seu avanço no futuro próximo. 
Todavia, sua implementação e ampliação, dentre as infindáveis possibilidades 
de utilização, deve ocorrer dentro de limites ético-jurídicos aceitáveis. É preciso 
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que se encontre um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e o respei-
to aos direitos individuais e valores éticos existentes, de modo a preservar os 
elementos essenciais à confiança nas relações médico-paciente. A experiência, 
tanto internacional quanto do próprio Brasil no contexto da pandemia, indica 
que a telemedicina pode se adotar de maneira ética, com promoção da acessibi-
lidade e harmonia na relação médico-paciente. 

A Covid-19 expôs as fragilidades que outrora estavam camufladas, mas 
que demandam reflexão. Percebeu-se o despreparo das autoridades para situa-
ções de crises mundiais. Por outro lado, a rapidez como as nações se organiza-
ram,  por iniciativa individual ou ação coletiva, demonstra a direção em que 
se deve prosseguir. Os aprendizados serão importantes para o futuro, seja em 
períodos de normalidade ou de futuras crises.

No Brasil, o estágio inicial de discussão da implementação da telemedi-
cina pode ser um fator favorável para a busca do alegado equilíbrio, conside-
rando a inexistência de legislação robusta e consolidada para a prática, o que 
permite que se funde um sistema regulatório novo, a partir do aprendizado 
propiciado pela experiência internacional, e pelas próprias ações emergenciais 
implementadas na crise da Covid-19.

 Para tanto, é necessário que haja um movimento uníssono dos especia-
listas para a sua implementação no país, alicerçado numa cultura de respeito 
aos direitos do paciente.
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Carlos Augusto Gomes de Moraes Salles 

INTRODUÇÃO

A crise de saúde assola o mundo. Declarada pela OMS como pandemia, 
o coronavírus já se alastrou levando consigo morte e caos hospitalar pelos 
quatro cantos do universo. As nações dependem de estratégias para conter o 
impacto avassalador em todos os aspectos, principalmente na saúde. Dessa 
forma, as políticas públicas são essenciais à mitigar o desastre que se instaurou 
em nossa sociedade.

Com início, ao que tudo indica na China, os autores Lucas Pacheco Cam-
pos e Tuíla Lins (Campos e Lins, 2020. p.02) descrevem sobre a descoberta do 
novo vírus, verbis:

“No último dia de 2019, véspera das comemorações de Ano Novo, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) era avisada pelo governo chinês sobre a existência de mais 
de duas dezenas de casos de uma pneumonia de origem desconhecida, detectados na 
cidade de Wuhan, na província de Hubei. Cerca de uma semana depois, precisamente 
no dia 7 de janeiro, as autoridades chinesas anunciavam ao mundo que cientistas 
daquele país haviam detectado a origem da doença. Tratava-se de uma nova cepa do 
coronavírus, grupo viral que provoca infecção no trato respiratório, podendo evoluir 
para quadros graves de pneumonia e até a morte. A doença derivada do novo vírus 
viria a ser denominada pela OMS como Covid-19, em 11 de fevereiro.”

Atualmente, em consulta ao sítio da universidade americana Johns Hopkins, 
pelo globo já são mais de dois milhões e meio de contaminados e cento e setenta 
mil mortos em números gerais, e não há quem diga que já tivemos alcançado o 
pico da pandemia, pelo menos não nos países menos desenvolvidos e em locais 
onde o vírus, geograficamente, tardou a assombrar, como é o caso do Brasil.

Nesse ínterim, seria de suma importância quais as diretrizes utilizadas 
pelos governantes à sanar ou mitigar os efeitos assustadores que o vírus pode 
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causar na grande massa da população, principalmente naqueles de idade mais 
avançada, bem com aos portadores de comorbidades aptas à agravar a enfer-
midade respiratória causada por ele.

A disseminação do vírus é extremamente severa.Vejamos relatos dos au-
tores supramencionados (Campos e Lins, 2020. p.3) sobre as diretrizes e o 
sucesso da China em deter o contágio, verbis:

“A despeito do que certo discurso tem propagado, espalhando teorias conspiratórias 
contra o governo do Partido Comunista da China, as ações chinesas para contenção 
do surto em seu território são “provavelmente as mais ambiciosas, ágeis e agressivas da 
história”. Estas palavras são de Bruce Aylward, chefe da equipe de peritos estrangeiros 
da OMS mobilizada para a China, afirmadas em coletiva de imprensa realizada no 
fim de fevereiro. 
Ele declarou ainda que as acertadas medidas chinesas forneceram “algum tempo” para 
que os países ocidentais pudessem se preparar. Porém, advertiu que se deveria “traba-
lhar rápido” e que a comunidade internacional não estaria compreendendo as necessi-
dades do momento.
Se a doença já havia chegado aos Estados Unidos em meados de janeiro, o primeiro 
caso confirmado na União Europeia (UE) foi na França, no dia 24 do mesmo mês. 
Menos de uma semana depois, dia 30, a OMS elevava o surto à condição de emer-
gência para a saúde pública internacional. Os níveis de alerta quanto à gravidade 
e à ameaça do Covid-19 viriam a se elevar progressivamente na medida em que a 
quantidade de casos se espalhava pelo mundo até que, em 11 de março, a OMS declarou 
oficialmente a existência de uma pandemia com “níveis alarmantes de propagação” 
do vírus, o que foi intensificado pela “inação” da maior parte dos governos, segundo 
a própria organização. Naquele momento, havia mais de 118 mil casos registrados 
em mais de 110 países, tendo pelo menos 4.291 mortes confirmadas, e as projeções não 
eram animadoras.”

Com essa preocupação geral, nasce a oportunidade da elaboração do presente 
artigo, com proposta de visualizar a constitucionalidade das medidas tomadas 
pelos chefes de poder,  ante as diretrizes dos órgãos especializados em saúde.

1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E O DIREITO À SAÚDE

A Constituição Federal de 1988 traz em seu corpo, mais precisamente 
em seus artigos 6º, 7º, 23, 30 e 196, o direito oferecido ao cidadão e dever do 
ente público em diligenciar pela proteção à vida e a saúde em um sentido 
amplo, como sendo um dos pilares do efetivo agir estatal previsto na consti-
tuição cidadã, com diretriz adotada por meio de políticas públicas próprias, 
visando a garantir o acesso irrestrito às ações e aos serviços públicos. O di-
reito à saúde foi trazido na Constituição da República em forma de direito 
fundamental social.
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Também é de inteligência trazer a baila que a democracia, exercida através 
da soberania popular (art.14), bem como em cláusula pétrea prevista no art.60, 
§4º, inciso II do voto direto, secreto, universal e periódico, frise-se, impossível 
de modificação pelo poder reformador, o povo elege seus representantes para 
o poder executivo e legislativo, com finalidade em confiar aos agentes políti-
cos a gestão do melhores planos colocados em mesa.

Nesta seara, importante observarmos até onde tal assistência poderia al-
cançar. Até quando o poder estatal deve promover medidas sanitárias ao pron-
to compromisso constitucional. Na medida em que atos de promoção à saúde 
e a vida da população são realizados, quais são as consequências e responsabi-
lidades do gestor público? Em razão de eleição constitucionalmente havia, o 
cidadão colocou um cheque em branco na mão do poder executivo eleito para 
gerir suas políticas públicas como bem entender?

A partir dessas colocações, podemos questionar as tentativas de baliza 
tomadas em relação ao Ministério da Saúde Brasileiro, em uma perspectiva do 
próprio Ministério de Estado da Saúde, bem como ao alvedrio do Presidente 
da República, gestor máximo do poder executivo e a constitucionalidade e 
eventual responsabilização das condutas.

Vejamos estudo de dissertação de mestrado do pesquisador SAULO LIN-
DORFER PIVETTA (Pivetta, 2013. p.15/16), que coaduna com o alinhamento 
do presente estudo constitucional sobre as diretrizes da saúde em uma perspec-
tiva estrutural a ser estudada, verbis:

“Afinal, além de cristalizar a saúde como direito fundamental, o legislador constitucio-
nal traçou as linhas mestras da estrutura administrativa de sua concretização. Desde 
o entabulamento de um regime jurídico constitucional administrativo expresso, até 
a vinculação de objetivos a serem obrigatoriamente alcançados pelo Estado, a Carta 
Magna de 1988 foi inovadora a ao definir o marco normativo da esfera administra-
tiva brasileira. Para se compreender este novo momento de nossa realidade constitu-
cional, serão abordados os elementos teóricos que lhe dão sustento, especialmente no que 
diz respeito ao chamado “neoconstitucionalismo” e suas consequências no âmbito da 
Administração Pública. Conexa a esta temática está a análise da significação jurídica 
do termo “políticas públicas” – instrumento de ação do Estado através do qual é levado 
a cabo o dever de dar concretude ao direito à saúde.
Para o objeto específico deste trabalho, importa analisar detidamente a estrutura jurí-
dica do Sistema Único de Saúde, cuja normativa constitucional é de imenso significado 
histórico, pois revolucionou a forma de o Estado brasileiro intervir na saúde pública: 
passou-se de um modelo de caráter privatista e excludente para um sistema público e de 
acesso universal, com diretrizes expressas que orientam a atuação do legislador infra-
constitucional e do administrador público. A própria concepção de “saúde” modificou-se 
radicalmente, passando a se exigir uma nova gama de medidas por parte do Poder 
Público. Mais que isso: a formulação e gestão das políticas sanitárias tornou-se mais 
complexa, passando a exigir uma intensa articulação entre os entes federativos para a 
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sua realização. Some-se, ainda, a necessidade de participação da comunidade em todos 
esses momentos, elemento alçado a uma dignidade ímpar não só como forma de se 
tornar mais eficiente a atuação administrativa, mas também para contribuir com a 
democratização de toda a sociedade brasileira.
Este panorama inaugurado pela Constituição Federal de 1988 trouxe consigo novos e 
complexos desafios quanto às políticas sanitárias. O capítulo três, neste compasso, volta 
sua atenção a questões centrais para o funcionamento do SUS: a noção de atendimento 
integral, o financiamento e a participação privada no sistema.
Quanto ao primeiro, sua adequada compreensão permite balizar o conteúdo normativo 
da dimensão prestacional do direito à saúde – fundamental para se identificar quais 
bens e serviços obrigatoriamente devem ser fornecidos pelo Estado. Na sequência, a pro-
blemática do financiamento do Sistema Único será objeto de detida análise, inclusive 
quanto à Lei Complementar nº 141/2012, que fixou parâmetros mínimos de inves-
timento, e no que tange à viabilidade jurídica de cobrança pelas atividades prestadas 
pelo SUS. Finalmente, será objeto de reflexão o regime de participação da iniciativa 
privada no sistema público de saúde – tema que merece especial atenção, haja vista a 
presença de iniciativas administrativas que buscam desvirtuar a sistemática constitu-
cional e infraconstitucional que rege a matéria.”

2. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E AS MEDIDAS A SEREM 
TOMADAS

Após devastar o continente Europeu, a crise de saúde do coronavírus che-
gou ao nosso país, demandando diversos procedimentos advindos das autori-
dades especialistas em saúde, bem como do poder executivo. Com evidências 
em percepção onde a crise teria sido enfrentada com menor dispêndio de vidas 
e sem o famigerado colapso no sistema hospitalar, a melhor diretriz visando 
salvaguardar e mitigar a disseminação do vírus seria o isolamento social.

A Organização Mundial da Saúde (WHO - World Health Organization) 
recomendou às nações que promovessem e recomendassem aos seus cidadãos 
que, caso pudessem, permanecessem em suas residências, para que somente 
aqueles trabalhadores essenciais, como por exemplo os trabalhadores da saú-
de, bem como da segurança pública, pudessem se locomover. A diretriz é 
científica, ao evidenciar que os melhores países com menos disseminação, 
controlaram o grande poder de contágio do vírus com recomendação ou até 
mesmo edição de atos normativos para que seus cidadãos passassem a adotar 
o isolamento social.

O isolamento social dito como horizontal, recomendado pelos países 
com melhor destaque em minorar a espiral de contágio, baseia-se em aproxi-
mar ao mínimo possível de circulação de pessoas pelas ruas, evitando a pro-
liferação do vírus, que como a sociedade médica demonstra, é de fácil trans-
missão. Dessa forma, a melhor maneira de minimizar a grande procura aos 
hospitais por parte das pessoas que necessitem de atendimento médico seria a 
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manutenção da grande parte da população em regime de quarentena, para que 
o sistema de saúde possa se preparar e se adequar à alta demanda, bem como 
minimizar o quantitativo geral em um mesmo espaço temporal.

Nos países Europeus que, ao que se visualiza, já passaram pelo pior mo-
mento, como é o exemplo de Portugal, as medida de restrição populacional 
foram de extrema importância ao efetivo mitigação dos efeitos da pandemia. 
Vejamos trecho do estudo supramencionado (Campos e Lins, 2020. p.03/04).

“Com o intuito de contribuir para o entendimento da nova conjuntura e das ações co-
locadas em prática para o enfrentamento da pandemia, este texto se propõe a fazer a um 
breve relato e iniciar algumas interpretações sobre a evolução das medidas adotadas em 
um país do sul da Europa: Portugal. A primeira razão dessa escolha se dá pela proximi-
dade teórica e pessoal dos autores com o país, sendo o lugar de onde estão vivenciando 
a pandemia e seus efeitos imediatos. A segunda razão está numa característica que tem 
singularizado o país nesse momento. Diferente de seus vizinhos mais próximos, como 
Espanha e Itália, Portugal pouco tem figurado nos noticiários internacionais e, dentro 
das devidas proporções, aparenta lidar razoavelmente bem com as respostas necessárias 
para minimizar os efeitos da crise sanitária, conforme orientações da própria OMS.”

Temos observado as medidas de governo, ou pode haver quem diga, de 
desgoverno, onde o Presidente da República houve por instaurar uma crise, ao 
destituir o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, justamente por não 
ter como diretriz tomada pelo chefe da pasta da saúde aquilo que o Presidente 
desejaria, o fim do isolamento social.

De certo, não tenho Presidente como uma pessoa descuidada, até de crí-
vel compreensão a sua preocupação, eis que o isolamento social geral, como 
requer os órgãos de saúde, gera uma retração enorme na economia, ocasio-
nando inúmeros desempregos e a situação da sociedade brasileira, que vinha 
em uma recuperação de um longo período de recessão. Porém, tais condutas 
devem levar a saúde das pessoas em um prisma principal, até porque não há 
economia a se salvar se as pessoas morrem e as cidades não tem caixões, covei-
ros e covas nos cemitérios suficientes para a demanda que a mortalidade do 
vírus nos proporciona.

O quantitativo de testes realizados no Brasil é muito aquém do que 
seria recomendado, em um comparativo no que acontece na Europa e nos 
Estados Unidos, por exemplo. De acordo como o site https://www.worldo-
meters.info/coronavirus/#countries, os Estados Unidos já testaram mais de 
sete milhões de pessoas, ao passo de que no Brasil, pouco mais de trezentos 
mil testes foram realizados.

Isso pode demonstrar que os números que temos ciência atualmente, 
de fato, podem ser assustadoramente piores, em larga escala. A subnotifica-
ção pinta o retrato que assistimos diariamente nos telejornais, de enterros 
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coletivos e noturnos, sem que as famílias minimamente possam saber onde 
seus entes queridos tomaram por última morada, ficando impossibilitados de 
prestar posteriores homenagens. É assustador.

Em descompasso com as orientações da OMS, o chefe do executivo passa 
a solicitar ao então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que traçasse 
um plano que atendesse seus anseios em fomentar a fragilizada economia, 
mesmo em tempos de espiral de contaminação do vírus. Como visto por 
todos, o então chefe da pasta quedou-se em atender aos pleitos do Presidente, 
demonstrando dia a dia que estaria comprometido com o paciente “Brasil”, e 
que balizaria suas ações conforme determinasse a ciência dos institutos sanitá-
rios internacionais, culminando com sua exoneração do cargo na data de 16 
de abril do corrente ano, em razão do conflito de interesses.

Mais recentemente, ao que tudo indica em razão da não aceitação de 
imposição realizada pelo Presidente da República em um incompreensível in-
centivo à utilização do medicamento hidroxicloroquina, frise-se, sem mesmo 
existirem estudos conclusivos à atestarem sua eficácia contra a doença causada 
pelo vírus, inclusive, ao contrário, existem artigos científicos já publicados que 
entendem pela não utilização do referido medicamento, bem como por ter 
sido pego de surpresa em entrevista coletiva, tendo sido informado por repór-
teres de que o Presidente havia ampliado o rol dos serviços essenciais para sa-
lões de beleza, barbearias e academias de ginástica, visando uma intempestiva e 
forçada retomada do comércio, o médico Nelson Teich, que havia substituído 
ex-ministro Mandetta, informou sua precoce saída do governo, após vinte e 
oito dias na chefia da pasta.

Resta claro que o ato político de vontade doloso tomado pelo chefe do 
executivo foi em privilegiar os interesses da economia, combalida e carente de 
políticas públicas ante a paralisação da sociedade e manutenção apenas dos 
serviços de necessidade extrema. Daí o questionamento: o ato do chefe do 
executivo quando propõe o retorno da normalidade, fim do isolamento so-
cial, indo em desencontro com as disposições dos órgãos sanitários mundiais, 
trazendo evidente perigo aos cidadãos, eis que incentiva o contágio, poderia 
caracterizar prática de crime de responsabilidade?

3. INTERVENÇÃO E MEDIDAS ESTATAIS

Nestas ditas atitudes do Presidente da República Jair Messias Bolsona-
ro, tais condutas em descompasso com as recomendações dos órgãos mun-
diais de saúde poderiam caracterizar algum ilícito civil, de responsabilidade 
ou mesmo criminal?

Como visto em um passado recente, em nossa pequena democracia de 
trinta e poucos anos, um crime de responsabilidade pode acarretar na saída 
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do presidente pelo instituto do impeachment, previsto nos artigos 85 e 86 da 
Constituição da República, regulamentado pela Lei nº1.079/1950. O Senador 
da República Fernando Collor de Mello, bem como a companheira Dilma 
Rousseff enfrentaram tais acusações e foram impedidos de terminarem seus 
mandatos em razão da prática de crimes de responsabilidade praticados pelo 
chefe do executivo.

As pessoas necessitam de um norte, e anseiam nos governantes tais con-
dutas a proporcionar liderança dos administrados. A contrasenso, revista The 
Lancet, publicada em 09 de maio de 2020, publicou recente pesquisa que apon-
ta o Presidente Jair Bolsonaro como sendo responsável pelo descontrole do 
combate ao covid-19, que demonstra a sensação supramencionada, de que os 
cidadãos não têm um líder a seguir sensatas recomendações. 

A revista é severa ao afirmar sobre a responsabilidade do chefe do execu-
tivo nas suas demonstrações de não proteção do povo em desrecomendar o 
isolamento, minimizando a dor daqueles que perderam seus entes queridos, 
quando ao responder questionamento de jornalistas no cercadinho do Palácio 
do Planalto, soltou o sonoro: - “E daí?” - quando questionado sobre o alto 
número de pessoas mortas em razão do virus (www.thelancet.com Vol 395. 09 
de mai. de 2020. 1461), verbis:

“No entanto, a liderança no mais alto nível do governo é crucial para evitar rapida-
mente o pior resultado dessa pandemia, como é evidente em outros países. Em nossa série 
Brasil 2009, os autores concluíram: “O desafio é, em última análise, político, exigindo 
o envolvimento contínuo da sociedade brasileira como um todo para garantir o direito 
à saúde de todos os brasileiros”. O Brasil como país deve se unir para dar uma resposta 
clara ao “E daí?” pelo seu Presidente. Ele precisa mudar drasticamente o curso ou deve 
ser o próximo a seguir.”

O informativo também pontua a recente saída do Ministro da Justiça e 
Segurança Pública, ex-juiz Sérgio Moro da pasta, quando percebeu “escusas 
razões” por parte do Presidente em forçar a substituição do Diretor Geral da 
Polícia Federal. O atual ex-ministro é figura emblemática no país, ao exercer 
sua função jurisdicional na 13ª Vara Federal de Curitiba - TRF 4ª Região, 
atuando como juiz responsável pelas ações penais oriundas das operações da 
“lava-jato”, visando sempre a moralidade e o combate a corrupção, principal-
mente cometidos por agentes políticos.

O à época candidato Jair Bolsonaro, ainda em campanha política para o 
Palácio do Planalto em 2018, se utilizou dos anseios do juiz federal visando 
crescer nas pesquisas eleitorais, dizendo ser o oposto daqueles velhos políticos 
que sempre estiveram na chefia do poder executivo federal, prezando pelo 
combate à corrupção. 
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Em um curto espaço de um ano e quatro meses o amor acabou, de for-
ma drástica, quando em entrevista coletiva de despedida, o Ministro Sérgio 
Moro lançou suas explicações ao não se sentir confortável em permanecer em 
um governo que seria tendencioso a manipular a polícia judiciária da união. 
Por quais razões? Ao que será investigado em ações que já se iniciam no STF, 
poderia caracterizar prática de crime de responsabilidade, a ser instruida e 
processada posteriormente nos moldes legais, que não exclui o processo e jul-
gamento do “acusado” por crime comum, na justiça ordinária. Vejamos trecho 
do artigo, verbis (www.thelancet.com Vol 395. 09 de mai. de 2020. 1461):

“Ele não apenas continua a semear confusão, desrespeitando abertamente as medidas 
sensatas de distanciamento e bloqueio físico trazidos pelos governadores e prefeitos, mas 
também perdeu dois ministros importantes e influentes nas últimas três semanas. Pri-
meiro, em 16 de abril, Luiz Henrique Mandetta, o respeitado e respeitado Ministro da 
Saúde, foi demitido após uma entrevista na televisão, na qual criticou fortemente as 
ações de Bolsonaro e pediu unidade, ou corre o risco de deixar os 210 milhões de brasi-
leiros totalmente confusos. Em 24 de abril, após a remoção do chefe da polícia federal 
do Brasil por Bolsonaro, o ministro da Justiça Sérgio Moro, uma das figuras mais 
poderosas do governo de direita e nomeada por Bolsonaro para combater a corrupção, 
anunciou sua renúncia. Essa desordem no coração do governo é uma distração mortal 
no meio de uma emergência de saúde pública e também é um forte sinal de que a lide-
rança do Brasil perdeu sua bússola moral, se é que alguma vez a teve.”

Sobre a possibilidade da responsabilização do presidente da república 
por crime de responsabilidade, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís 
Roberto Barroso, à época advogado, em artigo científico datado de 1998, as-
severou (1998. p.3):

“Crimes de responsabilidade são aqueles suscetíveis de ser praticados por determinados 
agentes políticos, em razão dos cargos públicos que ocupam. A Constituição da Repúbli-
ca faz uma capitulação genérica dos delitos dessa natureza nos incisos II  a VII do art. 
85, prevendo, ainda, no parágrafo único do dispositivo: “Esses crimes serão definidos 
em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento” .
Embora não seja empregado no texto constitucional ou na legislação, o termo inglês 
impeachment é utilizado, de forma ampla, para identificar o processo mediante o qual 
se promove a apuração e o julgamento dos crimes de responsabilidade. Não obstante 
remeta a matéria à legislação ordinária, como visto acima, a Constituição Federal 
institui, ela própria, algumas regras procedimentais a serem seguidas (v. arts. 51, I, 52, 
I e II, e 86). A Lei 1.079, de 10/04/50, define os crimes de responsabilidade e regula 
o processo respectivo.”

De fato, seria necessário descrever as possibilidades de incidência dos 
verbos núcleos descritos no tipo, para analisar eventual subsunção dos atos 
praticados pelo presidente da República a caracterizarem atos eventualmente 
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puníveis. Certo de que os crimes de responsabilidade tem um interesse essen-
cialmente político, em razão do julgamento a ser realizado pelo Senado Fede-
ral, após admissibilidade pela Câmara dos Deputados.

Vejamos o regramento constitucional e a lei positivada, verbis:

“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que aten-
tem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

IV - a segurança interna do País;

V - a probidade na administração;
 
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atenta-
rem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra:

IV - A segurança interna do país:

V - A probidade na administração;

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA DO PAÍS

Art. 8º São crimes contra a segurança interna do país:

4 - praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança 
interna, definidos na legislação penal;

5 - não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução 
desses crimes;

7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública;

8 - deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado 
federal e necessário a sua execução e cumprimento.

DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA ADMINISTRAÇÃO

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:

4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da 
Constituição;

7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo.

Seria bom salientar que, em caso de cometimento de crimes comuns, 
o presidente da República seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e 
somente seria passível dos efeitos da condenação após o final de seu mandato 
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presidencial, conforme preconiza o artigo 86, §1º, inciso I da Constituição da 
República. Como exemplo, seria a incitação e participação em aglomerações 
ocorridas por apoiadores do presidente, reivindicando atos antidemocráticos.

No viés que ora se estuda, a responsabilização pretendida em desfavor 
do chefe do executivo federal nem seria em razão dos temerários atos antide-
mocráticos como fechamento do Congresso Nacional, do próprio Supremo 
Tribunal Federal, guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, 
golpe militar e eventual retorno do famigerado Ato Institucional nº5, como 
sendo um dos decretos proferidos pela ditadura militar, após o golpe de estado 
de 1964 no Brasil. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação 
durante o regime militar e, frise-se, não havia àquela época a possibilidade de 
revisão judicial de tais condutas antidemocráticas. 

De fato, a responsabilização do presidente seria crível também em razão 
de eventual prática que estivesse em desacordo com a saúde pública, eis que 
incita a disseminação em larga escala do vírus, que ocorrem com maior inci-
dência em locais com grande aglomeração de pessoas, ignorando o artigo 268 
do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva - Art. 268 - Infringir 
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doen-
ça contagiosa. Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa), criando facilidades 
para a expansão do coronavírus, quando vai contra determinação do poder 
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, 
e teria ignorado medidas de prevenção à pandemia já positivadas pelo governo 
do Distrito Federal e do Ministério da Saúde.

Como amplamente divulgado nos canais de notícia, na data de 15 de 
março do corrente ano, o presidente fez um pronunciamento à nação e, pos-
teriormente, incentivou ostensivamente o descumprimento das medidas de 
isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio 
poder executivo. O vírus que já seria tema de grande preocupação em todo 
o globo, fora tratada na ocasião como “gripezinha” e “resfriadinho”, classifi-
cando a pandemia como “histeria” o que, inevitavelmente, incita a população 
contra o isolamento, incentivando o contato populacional e, consequente-
mente, a disseminação da doença.

Na mesma esfera de responsabilização de crimes comuns, haveria a pos-
sibilidade de que as condutas do presidente da República teriam subsunção 
nos tipos previstos na Lei de Segurança Nacional, nº7.170/1983, em seu artigo 
23 que prevê:

“Art. 23 - Incitar:
I - à subversão da ordem política ou social;
II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as 
instituições civis;
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III - à luta com violência entre as classes sociais;
IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.”

Assim, delimitando as condutas do presidente como sendo passíveis de 
punição como crimes de responsabilidade, em razão de incitação da popula-
ção, desgoverno em não atender às medidas preconizadas pelos órgãos mun-
diais da saúde, deixando a responsabilidade de instituir políticas públicas sob 
os ombros dos Governadores e dos Prefeitos, inevitável que a propagação em 
larga escala do coronavírus que ocorre em espiral no nosso país, bem como 
as demonstradas e acertadas medidas tomadas por outros governantes, até 
mesmo como exemplo o Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, austero 
na manutenção das medidas repressivas - que resulta em números satisfatórios 
contra o combate ao vírus - e ante a ausência de medicamentos ou vacinação, 
o isolamento social e o fechamento dos estabelecimentos não essenciais foram 
as medidas mais efetivas, só corroboram que os atos adotados pelo nosso chefe 
do executivo contribuem ao avanço desordenado da doença, desencadeando a 
ascensão dos casos, inevitavelmente ao crescente número de mortes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrado que os atos livres e dolosamente praticados pelo chefe do 
executivo federal, se subsumem aos tipos previstos no artigo 85 da Constitui-
ção da República, bem como na Lei nº1.079/50, possivelmente com incidência 
em mais de um de seus artigos, eis que pratica as condutas 4, 5, 7 e 8 do artigo 
8º, bem como nos 4 e 7 do artigo 9º da supramencionada legislação, inevitá-
vel que o Sr. Presidente da República seja, ao menos, levado ao julgamento 
político havido perante os representantes do povo. Inevitavelmente, também 
incide nas práticas de crimes comuns, quando incentiva descumprimento de 
lei federal como supramencionado, tanto tipo penal previsto no artigo 268 do 
Código Penal, eis que infringiu determinação do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, bem como o artigo 
23 da Lei de Segurança Nacional, nº7.170/1983,  quando incitou à subversão 
da ordem política ou social, concorrendo para incentivo, exposição de tercei-
ros e disseminação direta de vírus.

De fato, ressalvada a análise dos crimes comuns, o julgamento do impea-
chment se trata de um ato político e de governabilidade, sendo evidente que o 
apoio que se dispõe nas casas legislativas seria primordial ao deslinde do julga-
mento e eventual responsabilização do presidente da República pela prática de 
tais atos de desgoverno, quando fere a segurança interna do país, bem como 
age em desacordo com a probidade na administração.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)114

Ante todo o estudo, tem-se que apesar de o impeachment ser um proces-
so mais político do que de análise jurídica pelo Congresso Nacional, existem 
elementos para que seja proposto e admitido o impeachment do presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro perante as casas legislativas. Tais condutas, 
conforme supra narrado, seriam hipótese de improbidade administrativa, nos 
termos do artigo 85, incisos IV e V, da Constituição da República, cominado 
com artigos da Lei nº1.079/50, conforme análise e juízo de conveniência e 
política a ser realizada pelos membros do Congresso Nacional.
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INTRODUÇÃO

Ao contemplar o cenário global das últimas décadas, constantes tem sido 
os momentos em que a humanidade depara-se com crises de todas as dimen-
sões e matizes, sociais, econômicas, fome, violência, guerras, atos de terroris-
mo, corrupção política, graves surtos de doenças, terremotos, inundações e 
outros desastres naturais causados pela ambição humana. 

Entretanto, um cenário ainda mais terrível e assustador surpreendeu a 
sociedade global, de forma inesperada e espantosa. Ao final do ano de 2019, 
inicia-se um surto sanitário, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na Chi-
na, causando a contaminação de 50 pessoas por um vírus letal supostamente 
advindo do contato com animais silvestres vendidos no mercado Huanan, os 
quais seriam hospedeiros do referido organismo microscópico, identificado 
como um tipo de coronavírus (GRUBER, 2020).

Ainda não se tinha nenhum conhecimento científico que pudesse em-
basar a informação do desastre global imposto pela velocidade surpreendente 
com que a contaminação por este vírus letal atingiu cinco continentes do 
globo terrestre, alterando de forma drástica e dramática a rotina e o cotidiano 
de todas as pessoas.

A contaminação pelo novo tipo de coronavírus (Sars-CoV-2), que inicial-
mente parecia ser algo local e de controlada transmissão e letalidade, em re-
duzido tempo ultrapassou fronteiras e alcançou cinco continentes, levando a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, a reconhecer 
a situação de pandemia da Covid-19 (UNA-SUS, 2020).

Na data em que se realiza esta pesquisa, precisamente em 18 de maio 
de 2020, os dados mundiais já confirmados registram 4.618.821 casos de 

capítulo 8

a constItucIonalIdade na excepcIonalIdade:  
o acordo IndIvIdual e reduções de carga  

HorárIa e de salárIos na pandemIa da covId-19



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)116

Covid-19 e 311.847 mortes (OPAS-OMS, 2020). Em relação ao Brasil, as esta-
tísticas apontam 254.220 casos, com um total de 16.792 óbitos, até a mesma 
data (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

O quadro de absoluta catástrofe global, que atingiu todos os países 
em poucos meses, desde aquele início da pandemia em dezembro de 2019, 
após a descoberta do novel vírus, foi determinante para que a Organização 
Mundial da Saúde indicasse a todos os países atingidos, o reconhecimento 
do estado de emergência e de calamidade pública, e o estabelecimento de me-
didas específicas na tentativa de controlar o inimigo invisível, como a medi-
ção de temperatura da população em determinados locais, o fechamento de 
fronteiras, a determinação de isolamento social e a suspensão de atividades 
produtivas não essenciais.

No âmbito brasileiro, a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, tratou 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e o Decreto Legisla-
tivo nº. 6, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública.

Contudo, a complexidade da crise sanitária é imensa, pois a Covid-19, 
além de afetar a vida e a saúde das pessoas, e do sistema de saúde como um 
todo (nos âmbitos público e privado), também traz consequências devastado-
ras sobre o exercício da atividade econômica no país, afetando diretamente as 
relações de emprego existentes e a própria sobrevivência dos cidadãos brasilei-
ros, que encontram no trabalho um reflexo de sua dignidade.

Nesse contexto, diversas medidas legislativas têm sido adotadas pelo Esta-
do brasileiro, principalmente medidas provisórias (conforme art. 62, CRFB), 
tendo em vista a relevância e urgência da normatização de assuntos, nesse 
momento atípico pelo qual passa a sociedade brasileira. 

Considerando tais aspectos, o presente trabalho pretende fazer uma análi-
se geral das disposições trazidas pela Medida Provisória nº. 936, de 1º. de abril 
de 2020, trazendo uma abordagem mais específica sobre a constitucionalidade 
da redução de salários e de jornada por meio de acordo individual de trabalho, 
inclusive abordando o recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal 
sobre a matéria.

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 936/2020 - INSTITUI O 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO 
EMPREGO E DA RENDA 

A Medida Provisória nº. 936, de 1º. de abril de 2020, instituiu o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas 
trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pú-
blica, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo nº. 6, de 20 de março de 
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2020, bem como da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei nº. 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020.

O mencionado Programa Emergencial tem como objetivo a preservação 
do emprego e da renda, a garantia da continuidade das atividades laborais e 
empresariais e, ainda, a redução do impacto social decorrente das consequên-
cias do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública.

Para a concretização de tal Programa, foram estabelecidas as seguintes 
medidas: a) o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Empre-
go e da Renda; b) a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; 
e c) a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Em seu artigo 4º., a Medida Provisória ora analisada estabeleceu que a 
coordenação, a execução, o monitoramento, a avaliação e a edição de normas 
complementares necessárias à execução do Programa Emergencial de Manu-
tenção de Emprego e da Renda é de competência do Ministério da Economia.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 
custeado com recursos da União, nos termos do disposto no § 1º. do art. 5º. 
da MP nº. 936/2020.

A exemplo do que já se tem visto em outros países, como na Itália, na 
Espanha, na França e nos Estados Unidos (BARRÍA, 2020), esse momento 
peculiar da história da humanidade exige, mais do que nunca, uma postura 
ativa dos Estados-nação, com a disponibilização de suporte financeiro que 
venha, ao menos, reduzir as consequências nefastas dessa pandemia que tem 
assolado o mundo.

Cabe destacar que as medidas desse Programa Emergencial não se apli-
cam, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas 
públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos 
Organismos Internacionais.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 
pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho e de salá-
rio; e de suspensão temporária do contrato de trabalho.

Seu pagamento será mensal e devido a partir da data do início da redução 
da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de 
trabalho, devendo ser observadas todas as disposições constantes do § 2º. do 
art. 5º. da mencionada Medida Provisória.

Ao empregador cabe informar ao Ministério da Economia sobre a redu-
ção da jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato 
de trabalho, no prazo de dez dias (contados da data da celebração do acordo), 
sob pena de ficar responsável pelo pagamento da remuneração no valor ante-
rior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária 
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do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos 
sociais, até a que informação seja prestada.

Dispõe o § 4º., inciso I, da MP nº. 936/2020 que a forma de prestação das re-
feridas informações será disciplinada por meio de ato do Ministério da Economia.

Também prevê o referido diploma legal que o pagamento da primeira 
parcela do Benefício Emergencial ocorrerá no prazo de trinta dias, a ser conta-
do da data da celebração do acordo, desde que a pactuação seja informada pelo 
empregador no prazo de 10 dias, como acima já mencionado.

Na hipótese de o empregador não prestar tais informações no prazo esta-
belecido, a data de início do Benefício Emergencial será fixada na data em que 
a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido pelo 
restante do período pactuado, sendo que, nesta situação, a primeira parcela 
será paga no prazo de trinta dias, contado da data em que a informação tenha 
sido efetivamente prestada.

O pagamento do benefício será realizado exclusivamente enquanto durar 
a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho.

Aqui, cumpre salientar que o trabalhador que obtiver a concessão do 
Benefício Emergencial não ficará impedido de receber seguro-desemprego que 
vier a ter direito, tampouco terá seu valor alterado, desde que cumpridos os 
requisitos previstos na Lei nº. 7.998/1990, que regula o Programa do Seguro-
-Desemprego, no momento de eventual dispensa.

O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Ren-
da terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº. 7.998/1990, observa-
das as seguintes disposições:

I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado 
aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor 
mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o empre-
gado teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º.; ou
b) equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o empregado 
teria direito, na hipótese prevista no § 5º. do art. 8º.

A MP nº. 936/2020 prevê que o Benefício Emergencial será pago ao em-
pregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, 
do tempo de vínculo empregatício, e do número de salários recebidos.

Porém, não será devido o pagamento do benefício ao empregado que 
estiver ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre no-
meação e exoneração, ou seja titular de mandato eletivo.
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Igualmente, não será devido o Benefício Emergencial ao empregado que 
estiver em gozo: a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de 
Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado 
o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº. 8.213/1991; b) do seguro-
-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e c) da bolsa de qualificação 
profissional de que trata o art. 2º.-A da Lei n°. 7.998/1990.

Aqui, vale ressaltar que eventuais valores decorrentes do Benefício Emer-
gencial de Preservação do Emprego e da Renda que sejam recebidos indevida-
mente ou em montante superior ao devido, serão inscritos em dívida ativa da 
União, aplicando-se o disposto na Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), 
para a sua execução judicial.

Já o empregado com mais de um vínculo empregatício poderá receber 
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 
da Renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de tra-
balho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, 
observado o valor previsto no caput do art. 18 e a condição prevista no § 3º. 
do art. 18 da MP nº. 936/2020, se houver vínculo na modalidade de contrato 
intermitente, nos termos do disposto no § 3º. do art. 443 da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Durante o estado de calamidade pública (com efeitos até 31 de dezembro 
de 2020, nos termos do Decreto Legislativo nº. 6/2020), o empregador poderá 
acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus 
empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos:

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;
II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, 
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois 
dias corridos; e
III - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes 
percentuais:
a) vinte e cinco por cento;
b) cinquenta por cento; ou
c) setenta por cento.

Estabelece, ainda, a MP nº. 936/2020, no parágrafo único do artigo 7º., 
que a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos 
no prazo de dois dias corridos, contado:

I - da cessação do estado de calamidade pública;
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 
período e redução pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 
a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.
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Em relação à suspensão dos contratos de trabalho, a MP nº. 936/2020 
prevê a possibilidade de o empregador acordar a suspensão temporária do 
contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, 
que poderá ser fracionado em até dois períodos de trinta dias.

De acordo com a previsão contida na referida Medida Provisória, a sus-
pensão contratual será pactuada por acordo individual escrito entre emprega-
dor e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, 
no mínimo, dois dias corridos.

No período da suspensão temporária do contrato de trabalho, o em-
pregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus 
empregados, e ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência 
Social na qualidade de segurado facultativo.

De forma semelhante ao período de redução de jornada de trabalho e 
de salário, no caso de suspensão temporária, o contrato será restabelecido no 
prazo de dois dias corridos, contado:

I - da cessação do estado de calamidade pública;
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 
período de suspensão pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 
a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.

É de grande relevância destacar que, na hipótese de suspensão temporária 
do contrato de trabalho, o empregado que mantiver as atividades de trabalho, 
ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a 
distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Em tal situação, o empregador estará sujeito: i) ao pagamento imediato 
da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período; ii) às pe-
nalidades previstas na legislação em vigor; e iii) às sanções previstas em con-
venção ou em acordo coletivo, conforme disposto no § 4º., do art. 8º., da MP 
nº. 936/2020.

Ainda em relação à suspensão temporária do contrato de trabalho, prevê 
a referida medida provisória que as empresas que tiverem auferido, no ano-
-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 
e oitocentos mil reais), somente poderão suspender o contrato de trabalho de 
seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no 
valor de 30% (trinta por cento) do valor do salário do empregado, durante o 
período da suspensão temporária de trabalho pactuado.

Importante também destacar que o Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empre-
gador, de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada 
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de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária de contrato de trabalho 
de que trata esta Medida Provisória.

A mencionada ajuda compensatória mensal deverá ter o valor defini-
do no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva; terá natureza 
indenizatória; não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda re-
tido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da 
pessoa física do empregado; não integrará a base de cálculo da contribuição 
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários; não 
integrará a base de cálculo do valor devido ao FGTS; e poderá ser excluída do 
lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa 
jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas 
tributadas pelo lucro real.

O § 2º., do artigo 9º., da MP nº. 936/2020 dispõe de forma expressa que, 
na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compen-
satória acima descrita não integrará o salário devido pelo empregador.

Mostra-se de grande relevância o fato de a MP nº. 936/2020 trazer o reco-
nhecimento da garantia provisória no emprego ao trabalhador que receber o 
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em decorrência 
da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do 
contrato de trabalho.

Tal garantia é assegurada: a) durante o período acordado de redução da 
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de 
trabalho; e b) após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou 
do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por perío-
do equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.

Nesse contexto, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período 
de garantia provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento, além 
das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização nos 
seguintes valores:

I - cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direito no período 
de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de 
trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a 
cinquenta por cento;
II - setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria direito no 
período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada 
de trabalho e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e inferior a 
setenta por cento; ou
III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de tra-
balho e de salário em percentual superior a setenta por cento ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho.
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Cumpre ressaltar que a indenização acima mencionada não se aplica às 
hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa do empregado.

A MP nº. 936/2020 estabeleceu, ainda, que as medidas de redução de 
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato 
de trabalho relacionadas ao Programa Emergencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, 
observado o disposto no art. 7º., no art. 8º. e no § 1º. do artigo 11, todos da 
referida Medida Provisória.

Nessa linha, primeiramente, há previsão de que a Convenção ou o 
Acordo Coletivos de Trabalho poderão estabelecer percentuais de redução 
de jornada de trabalho e de salário diversos dos previstos no inciso III do ca-
put do art. 7º.

Em tal situação, deverão ser observados os seguintes termos quanto ao 
pagamento do Benefício Emergencial:

I - sem percepção do Benefício Emergencial para a redução de jornada e de 
salário inferior a vinte e cinco por cento;
II - de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para 
a redução de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e 
inferior a cinquenta por cento;
III - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para 
a redução de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e 
inferior a setenta por cento; e
IV - de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a redu-
ção de jornada e de salário superior a setenta por cento.

Há previsão expressa de que as Convenções ou os Acordos Coletivos de 
Trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação 
de seus termos, no prazo de dez dias corridos, contado da data de publicação 
da Medida Provisória.

Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos 
da MP nº. 936/2020, deverão ser comunicados pelos empregadores ao res-
pectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração.

Dispõe o artigo 12 do mesmo texto legal, que as medidas de que trata o 
artigo 3º. serão implementadas por meio de acordo individual ou de negocia-
ção coletiva aos empregados, observando-se aos seguintes critérios de classifi-
cação dos trabalhadores:

I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco 
reais), ou seja, três salários mínimos vigentes no Brasil; ou
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II - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal 
igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Ge-
ral de Previdência Social, atualmente R$ 12.202,12 (doze mil, duzentos e dois 
reais e doze centavos).

Prevê, ainda, o parágrafo único do artigo 12 da MP nº. 936/2020, que 
para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 
3º. somente poderão ser estabelecidas por Convenção ou Acordo Coletivos de 
Trabalho, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e 
cinco por cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º., que 
poderá ser pactuada por Acordo Individual.

O artigo 13 da Medida Provisória estabeleceu que a redução proporcional 
de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de 
trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamen-
to dos serviços públicos e das atividades essenciais de que tratam a Lei nº. 
7.783/1989 (Lei de Greve) e a Lei nº. 13.979/2020 (que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019).

Nos termos do artigo 16 da MP nº. 936/2020, o tempo máximo de redu-
ção proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contra-
to de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a noventa dias, 
respeitado o prazo máximo de que trata o art. 8º (sessenta dias para suspensão 
do contrato, podendo ser fracionado em até dois períodos de trinta dias).

As disposições da MP nº. 936/2020 também se aplicam aos contratos de 
trabalho de aprendizagem e de jornada parcial, conforme disposto no art. 15.

Aos empregados com contrato de trabalho intermitente formalizado até 
a data de publicação da Medida Provisória (ou seja, até 01/04/2020), foi es-
tabelecido Benefício Emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), pelo período de três meses, cumprindo registrar que, mesmo que o em-
pregado possua mais de um contrato de trabalho intermitente, somente fará 
jus ao recebimento de um Benefício Emergencial mensal.

Ainda, a MP nº. 936/2020 incluiu a possibilidade de utilização de meios 
eletrônicos para atendimento dos requisitos formais previstos no Título VI da 
CLT, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publici-
dade de Convenção ou de Acordo Coletivos de Trabalho, reduzindo à metade 
os prazos lá previstos.

Por fim, a Medida Provisória ora analisada estabelece as providências de 
fiscalização e penalização em seu artigo 14, e deixa claro no artigo 19 que as 
medidas emergenciais decorrentes da pandemia pelo coronavírus (COVID-19) 
não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho pelo empregador.
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2. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA E 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL

A situação pandêmica que nos aflige levou à decretação de calamidade 
pública pelo Estado brasileiro reconhecendo tal condição que se apresenta em 
todas as partes do globo.

É a proteção ao país e seus cidadãos, a partir desse reconhecimento pela 
Organização Mundial da Saúde que fundamenta a decisão e normatização.

Com ela sobrevém restrições de caráter individual e coletivo por conta da 
prática de isolamento social que se impõe como medida única capaz, no mo-
mento de sobrestar e bloquear a disseminação do Covid-19 país afora, como 
no mundo já devastadoramente levou à dezenas de milhares de óbitos, sem 
que a ciência médica ainda tenha apresentado outro enfrentamento.

Como consequência, a necessidade de manejo desta paralisação sobre as ativi-
dades econômicas, o trabalho e os empregos. Sem produzir, sem vender, sem prestar 
serviços não há geração de renda, nem para o cumprimento das obrigações salariais.

Por exceção alguns poucos setores terão, ao invés, crescimento e aumento 
de demanda, o que no entanto não é a condição da imensa maioria dos ne-
gócios, que com urgência precisam reduzir suas atividades e procedimentos, 
e perdem condição de sobrevivência e pagamento de seus empregados, para o 
que a solução normativa precisa ser aplicada.

A Constituição da República Federativa do Brasil, Carta Magna de re-
gência normativa do país, assegura valores e consagra como fundamentos a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre inciativa, 
em seu artigo 1º., incisos III e IV, ainda realçando a solidariedade, o desen-
volvimento nacional e o bem de todos (artigo 3º., incisos I, II e IV), além da 
função social da empresa (artigo 5º., inciso XXIII).

Em seu artigo 170, assevera que a ordem econômica se funda na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, a fim de assegurar a todos 
existência digna, redução das desigualdades e busca do pleno emprego (caput e 
incisos II, VII e VIII). 

No artigo 196 consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, 
garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, a redução de risco de doença.

Estas são algumas normas constitucionais que se aplicam ao tema e tempo 
presente, norteadores da ação estatal, todos de idêntica estatura normativa, o que 
faz com que sejam sopesados e proporcionalizados no caso concreto de incidência.

Em particular, de invocação necessária é o artigo 7º., inciso VI, que prevê 
a irredutibilidade salarial, salvo o disposto em Convenção ou Acordo Coleti-
vos de Trabalho.

Todas são normativas inafastáveis para a condução e regência normal do 
país. No entanto, estamos em estado de emergência e de decretada calamidade 
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pública, que impõe observação e práticas urgentes e eficientes no sentido da 
minoração e enfrentamento do problema.

Providências tardias não são eficientes e desservem ao propósito.
Ponto central da discussão é sobre a possibilidade constante na MP nº. 

936/2020 de redução de jornada com consequente redução de salário, e saber 
se tal previsão feriria a norma constitucional referida.

Outra questão relevante refere-se à forma prevista na Medida Provisória 
(Acordo Individual) e que poderia configurar agressão à previsão constitucio-
nal, que fala em instrumento coletivo.

O que aqui deve ser marcado é que toda e qualquer avaliação, interpre-
tação e compreensão jurídica e interpretativa deve ser realizada de maneira 
absolutamente distinta daquelas que se aplicaria em tempos de normalidade. 
É a emergência que assim impõe, é a urgência que assim impõe, sob pena de 
imprestabilidade da aplicação e ineficiência do resultado.

No atual momento da história, o que está em jogo é o bem maior de to-
dos: a vida humana; e esta percepção deve nortear os movimentos em tempos 
de pandemia. É em nome dela que se justificam medidas extraordinárias como 
as que estão sendo postas em prática.

O que está colocado primordialmente é a preservação da vida e da sub-
sistência da população em tempos tão difíceis, e que impõe interpretações 
excepcionalmente relativizadas, exatamente por sua temporariedade, permi-
tindo aceitar a compatibilidade teórica das medidas postas à situação caótica 
decorrente da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido, importante mencionar que a atual Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que 
nesse momento de crise é substancial a manutenção dos empregos, cabendo ao 
Poder Judiciário aplicar a lei observando uma ressalva em razão da pandemia: 
“fica aberta a possibilidade de não ignorar a tragédia que estamos enfrentan-
do e uma relativização de conceitos jurídicos de acordo com as demandas” 
(OYAMA, 2020).

Ainda, para realçar a importância dessa relativização, indicamos a leitura 
do texto da Acadêmica Sonia Mascaro Nascimento, onde realça o enorme po-
tencial de ocasionar significativa perda de empregos se não forem bem avalia-
das as novas regras, e a inexistência de óbice legal ou constitucional à redução 
de jornada com correspondente redução salarial (NASCIMENTO, 2020).

3. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM 
MEDIDA CAUTELAR

O Supremo Tribunal Federal foi novamente instado para definir ques-
tões fundamentais, e que orientam dúvidas profundas, neste caso, na Ação 
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Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo partido político 
Rede Sustentabilidade, em data de 02 de abril de 2020, almejando afastar a MP 
nº. 936/2020 que tomou o número ADI nº. 6.363 , no que atribuía agressão 
aos dispositivos constitucionais constantes dos artigos 7º, VI, XIII e XXVI, e 
8º., III e VI, da Constituição de 1988, tidos por violados por conta das regên-
cias provisórias dos  artigos 7º., II; 8º., §§ 1º., 3º., II; 9º., § 1º., I e 11 caput da 
Medida Provisória, basicamente por haver dispensado Convenção ou Acordo 
Coletivos de Trabalho prévios ou autorizar a utilização de Acordo Individual 
em alguns casos, abaixo de R$ 3.135,00 e acima de R$ 12.202,12, além de, entre 
estes dois valores, caso a diminuição de carga horária e de salários fosse de até 
25%, ou seja, 1/4.

A supracitada ADI foi distribuída ao Ministro Ricardo Lewandowski 
que, em julgamento liminar monocrático, deferiu a proteção parcialmente, 
realizando interpretação conforme à CRFB ao § 4º. do artigo 11 da MP. Nesta 
oportunidade, o referido ministro determinou que os Acordos Individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do 
pacto laboral deveriam ser comunicados pelos empregadores aos sindicatos 
profissionais, no prazo de até dez dias corridos, de sua celebração, para caso 
queiram, deflagrem a negociação coletiva.

Intervieram várias entidades na condição de Amicus Curiae, citados no 
anexo a este trabalho.

A Advocacia-Geral da União interpôs Embargos de Declaração, em 13 de 
abril, que foram rejeitados sem alterar o teor no Juízo singular, mas esclareceu 
que a validade de Acordo Individual firmado (pretéritos e futuros), apesar de 
produzir efeitos imediatos, estaria condicionada à inocorrência de negociação 
coletiva superveniente que viesse a modificá-lo, no todo ou em parte.

Os autos principais foram levados a julgamento virtual em Plenário dia 
16 de abril, que, por questões técnicas do julgamento por videoconferência, 
teve sua conclusão postergada para o dia 17 de abril. Alerta-se que se a estrutu-
ra tecnológica do STF falha, o que se explicará com a dos jurisdicionados (sem 
analisar as precárias condições de sinal de internet no país inteiro), aos quais, 
cada vez mais se impôs rápida informatização.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a eficácia da re-
gra da Medida Provisória nº. 936/2020 que autoriza que a redução da jornada 
de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho se 
dê por meio de acordos individuais em razão da pandemia do novo coronaví-
rus, independentemente da anuência dos sindicatos da categoria. Decisão que 
pareceu acertada por tudo de excepcional e emergencial que estamos vivendo. 

O julgamento realizado por videoconferência, como acima lembrado, 
concluiu, por maioria de votos, e não referendou a Medida Cautelar, sendo 
que a divergência aberta pelo Ministro Alexandre de Moraes prevaleceu, sus-
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tentando que, em razão da excepcionalidade que estamos atravessando, é ra-
zoável a realização de Acordo Individual, que garante renda mínima e mantém 
o vínculo de emprego. 

Ainda destacou que as condições postas na liminar, de fato, geraram 
enorme insegurança jurídica e elevaram a possibilidade de perda do emprego, 
da mesma forma observando que a medida atende uma necessidade conver-
gente de empregados e empregadores, não vislumbrando violação a princípios 
constitucionais, tendo em vista a necessidade emergencial de manutenção dos 
empregos e da atividade empresarial. 

Colocou, da mesma forma, a consonância com as proteções constitucio-
nais, acima referidas neste texto, notadamente a dignidade do trabalhador e 
a manutenção do emprego, ressaltando o importante atrelamento da redução 
salarial à garantia de emprego correspondente, sendo acompanhado pelos Mi-
nistros Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Dias Toffoli (Presidente).

De forma mais radical que o Relator, que votava parcialmente, votaram 
pelo deferimento integral da Medida Cautelar o Ministro Edson Fachin e a 
Ministra Rosa Weber.  O Ministro Ricardo Lewandowski afirmou que poderia 
votar também pelo deferimento integral, caso fosse a maioria. 

Com isso, restou definida a possibilidade de realização da redução sa-
larial nos termos da MP nº. 936/2020, pela via do Acordo Individual, sem 
condicioná-lo à chancela sindical, permanecendo somente a necessidade de 
mera comunicação aos sindicatos profissionais, no prazo de 10 dias.

Por derradeiro, é de se frisar que o julgamento realizado pelo Plenário do 
STF foi apenas da Medida Liminar, restando aguardar o julgamento definitivo 
da ADI nº. 6.363. No entanto, por ora, a redação da MP nº. 936/2020 vigora 
em sua integralidade.

A divulgação da Decisão se deu no dia 06 de maio de 2020 e a sua pu-
blicação ocorreu no dia seguinte, e foi transcrita no anexo para bem aclarar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito haveria de se analisar no presente artigo, mas que enfoca, basica-
mente, a tumultuada ocorrência de necessidade de normatização de relações 
de trabalho em inesperados tempos de pandemia, principalmente no que tan-
ge à redução de salários e de jornada de trabalho, como forma de manutenção 
de empregos e da própria atividade econômica empresarial. 

Lembre-se que estamos a discutir, e assim o foi, a ADI nº. 6.363 e o teor 
da Medida Provisória nº. 936/2020, que instituiu o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda, e que ainda se sujeitará ao crivo do 
Congresso Nacional. Referido diploma normativo produz efeitos até que seja 
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convertido em Lei, afastado, caduque ou seja revogado, tal qual a recente revo-
gação da MP nº. 905/2019 (que instituía o Contrato Verde e Amarelo). 

Neste particular, bastante precisa a afirmação de Gustavo Filipe Barbosa 
Garcia, ao avaliar a questão da revogação da MP nº. 905/2019, que denota a 
temporalidade da decisão de constitucionalidade de uma Medida Provisória e 
a insegurança jurídica decorrente:

 Caso uma nova Medida Provisória seja editada na atual sessão legislativa, ao 
versar sobre matéria tratada na Medida Provisória 905/2019, poderá ter a sua 
constitucionalidade formal questionada, inclusive perante o Supremo Tribu-
nal Federal, em razão da vedação de reedição estabelecida no § 10 do art. 62 da 
Constituição Federal de 1988.
Como se pode notar, a edição de diversas medidas provisórias, sobre temas va-
riados e complexos, inclusive com o objetivo de revogação de uma por outra, 
tem gerado nítida instabilidade legislativa e consequente insegurança jurídica.
(GARCIA, 2020).

A par das regras das Medidas Provisórias que decorrem, nestes momen-
tos, de relevância e de urgência próprias do tipo normativo, importa destacar, 
ainda, as disposições noveis da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasi-
leiro - LINDB (a antiga LICC, Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-
-Lei nº. 4.657/1942).

A Lei nº. 13.655/2018 que incluiu no Decreto referido (atual LINDB) 
novas orientações, trouxe disposições sobre segurança jurídica e eficiência na 
criação e na aplicação do Direito Público, que merecem destaque em tempos 
de tantas medidas emergenciais e de enormes incertezas. Precisamente a regra 
de que os julgamentos judiciais não devem se basear em valores jurídicos abs-
tratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Neste 
sentido, impõe ainda, que a motivação demonstre a necessidade e a adequação 
da medida imposta, inclusive em razão das possíveis alternativas. 

Sob tal perspectiva, o momento atual impõe considerar os obstáculos e 
as dificuldades reais do gestor público, bem como as consequências práticas 
das decisões, e a possibilidade de revisão, quanto à validade de ato, contrato, 
ajuste, e o grau de dificuldades de tais escolhas que impõe, como enfren-
tamento da pandemia, regras de distanciamento/isolamento social, fecha-
mento de empresas/atividades, suspensão de produção e de negócios.  Neste 
contexto, em que o isolamento social impõe a inoperância das atividades 
econômicas, deve-se registrar que também foram atingidas as atividades sin-
dicais, impondo obstáculos até mesmo ao simples contato entre empresários 
e as entidades sindicais, suspendendo as negociações coletivas, e a realização 
de assembleias entre os interessados, todas circunstâncias impostas pela ur-
gência e calamidade em curso.
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Nesse cenário, de absoluta instabilidade nas relações sociais, de grave 
risco à saúde e à subsistência das pessoas, além do inesperado agravamento 
da crise econômica, impostos pela pandemia do novo coronavírus, é que 
se pode sustentar, na excepcionalidade e temporalidade que o momento 
extraordinário impõe, como legítima a possibilidade de redução de jornada 
e de salários – preservado o valor-hora – enquanto durar este momento ab-
solutamente excepcional. 

Entretanto, esclareça-se que a vedação constitucional à redução salarial, 
autorizada somente por meio de negociação coletiva, sem redução da jornada, 
não é objeto da MP nº. 936/2020, na qual se denota uma importante preocu-
pação com a garantia de emprego, como forma de manter renda e o próprio 
vínculo sobrevivencial do trabalhador. Nesse sentido, inclusive há precedente 
no STF (RE 563851, 2ª. Turma, DJe 27/03/2008) sobre redução de direitos 
sociais integrantes do art. 7º. da CRFB, concluindo que, mesmo quando não 
há ressalvas expressas, eles não detêm caráter absoluto. 

O enfrentamento da atual Pandemia Sanitária que não é apenas nacional, 
mas global, exige respostas rápidas no regramento das relações trabalhistas, 
pois a subsistência material da sociedade está atrelada ao mundo do trabalho, 
e suas relações jurídicas foram diretamente afetadas pelas decisões dos gestores 
públicos, ao imporem a solução preconizada pela Organização Mundial da 
Saúde, e decidirem pelo isolamento social como medida extraordinária e emer-
gencial. Sob este prisma, ajustes são necessários também nas relações trabalhis-
tas, para atender à excepcionalidade e garantir o direito vital à subsistência, 
sob a premissa da temporalidade imposta pelas necessidades extraordinárias 
de tempos tão difíceis.

ANEXO
 

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE 6.363 (633) 
ORIGEM: 6.363 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S): REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S): CASSIO DOS SANTOS ARAUJO (54492/DF) E OUTRO (A/S) 
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA PROC. (A/S)
(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE.: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO 
TRABALHO – ANPT
ADV.(A/S): RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ, 
49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE.: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT
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ADV.(A/S): JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/
GO,103250/SP)
AM. CURIAE.: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES – UGT
ADV.(A/S): JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/
GO,103250/SP)
AM. CURIAE.: CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADO-
RAS DO BRASIL ADV.(A/S): JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 
52504A/GO,103250/SP)
AM. CURIAE.: FORÇA SINDICAL
ADV.(A/S): JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/
GO,103250/SP)
AM. CURIAE.: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS – CSB
ADV.(A/S): JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/
GO,103250/SP)
AM. CURIAE.: NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES -NCST
ADV.(A/S): JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/
GO,103250/SP)
AM. CURIAE.: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S): CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 091152/RJ)
AM. CURIAE.: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOSTRABA-
LHISTAS
ADV.(A/S): DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEI-
RA (08043/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUS-
TICA DO TRABALHO
ADV.(A/S): EMILIANO ALVES AGUIAR (24628/DF, 53356/GO) E 
OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO 
TRABALHO SINAIT
ADV.(A/S): RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ, 
49862A/RS, 421811/SP) 
AM. CURIAE.: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E 
EMPRESARIAIS DO BRASIL
ADV.(A/S): RAFAEL FREITAS MACHADO (20737/DF, 419390/SP)
ADV.(A/S): GUILHERME CARDOSO LEITE (26225/DF, 422262/SP)
ADV.(A/S): LEONARDO PIMENTEL BUENO (22403/DF, 322673/SP)
Decisão: 
Após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Relator),que deferia em parte 
a cautelar “para dar interpretação conforme à Constituição ao § 4º do art. 11 
da Medida Provisória 936/2020, de maneira a assentar que ‘[os] acordos indi-
viduais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão tempo-
rária de contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores 
ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da 
data de sua celebração’, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva. 
(...)
Decisão: O Tribunal, por maioria, negou referendo à medida cautelar, indefe-
rindo-a, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para 
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o acórdão, vencidos o Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), que deferia 
em parte a cautelar, e os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que a defe-
riam integralmente. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. 
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 17.04.2020 (Sessão realizada 
inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
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Denilson da Silva Rodrigues

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo abordar o tema referente à pro-
blemática matéria da prisão preventiva no Brasil, notadamente em face da 
atual pandemia provocada pelo novo coronavírus que assola o país e o mundo.

Primeiramente cumpre ressaltar que a questão relativa à prisão no Brasil 
recebeu um novo tratamento com a introdução da lei 12.403/11, que modifi-
cou o panorama das prisões cautelares no Processo Penal brasileiro.

Resta claro que o intuito da Lei 12.403/11 foi alinhar o CPP às garantias 
constitucionais do acusado à medida que visa resguardar direitos fundamen-
tais do indivíduo por diversas vezes alvo de flagrantes violações.

Neste sentido, as prisões cautelares passaram a receber um tratamento 
mais objetivo e constitucional, uma vez que a prisão cautelar deve ser interpre-
tada a luz das garantias fundamentais do indivíduo.

Desta forma, este estudo visa criar um debate crítico sobre o instituto 
das prisões cautelares sob o prisma das garantias constitucionais do acusado, 
mormente em razão da situação anomala e sui generis criada a partir da pan-
demia causada pelo COVID-19. Para tanto, faremos uma releitura do aludido 
instituto, qual seja, prisões cautelares, fundado nas garantias fundamentais do 
cidadão no Estado Democrático.

Neste enfoque, parte-se da ideia que no Estado Democrático de Direito 
o princípio da presunção da inocência deve ser respeitado como consequên-
cia natural do devido processo legal, uma garantia inerente ao acusado no 
Estado de Direito, no entanto, não é o que se nota na maioria dos casos. Ob-
serva-se através do estudo que a regra é partir da presunção de culpabilidade 
do indivíduo para decretar a prisões cautelares, sem observar, em concreto, 
as garantias do acusado, usando, para tanto, uma interpretação linguística 
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polissêmica, imprecisa, que aumenta o decisionismo judiciário, causando 
grave e irreparável prejuízo ao direito de defesa do cidadão.

Neste norte, serão analisadas as prisões cautelares diante do cenário do 
novo coronavírus, tendo como base, além dos institutos acima referidos, a 
Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e da Recomendação nº 62, de 17 de 
março de 2020 CNJ, que tratam da adoção de medidas preventivas à propaga-
ção da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de 
justiça penal e socioeducativo.

1. PRISÕES CAUTELARES

O sistema processual brasileiro de origem claramente fascista baseava-
-se na presunção de culpabilidade do acusado. Assim o acusado tinha sua 
liberdade que no Estado de Direito é a regra, transformada em uma liberdade 
provisória, contrariando o Princípio da presunção de inocência que em nosso 
ordenamento jurídico se revela mais que uma simples presunção, mas verda-
deiramente em uma afirmação de inocência até que se tenha uma sentença 
condenatória irrecorrível em sentido contrário, proibindo, de forma absoluta, 
a antecipação da culpabilidade do acusado. Para tanto, citamos a basilar lição 
do Professor Pacelli:

O princípio da inocência, ou da não culpabilidade, cuja origem mais signifi-
cativa pode ser referida à Revolução Francesa e à queda do Absolutismo, sob 
a rubrica da presunção de inocência, recebeu tratamento distinto por parte de 
nosso constituinte de 1988. A nossa Constituição, com efeito, não fala em ne-
nhuma presunção de inocência, mas da afirmação dela, como valor normativo 
a ser considerado em todas as fases investigatória (fase pré-processual) quanto a 
fase processual propriamente dita (ação penal). (Pacelli, 2014, p.497)

Neste sentido deixamos claro que a Constituição de 1988 não apenas 
considera o status de liberdade do acusado como uma presunção, mas como 
um status absoluto, que só pode ser quebrado após um devido processo legal 
que considere o acusado como culpado em sentença condenatória transitada 
em julgado.

Notadamente, tínhamos um sistema processual Bipolar em matéria de prisão 
cautelar, o ordenamento jurídico processual brasileiro não contemplava a possi-
bilidade de o Juiz aplicar medidas alternativas a prisão. Dessa forma, as prisões 
cautelares, principalmente a prisão preventiva foi se tornando um mecanismo 
banalizado quando na verdade deveria ser a extrema ratio da ultima ratio, de acordo 
com entendimento do Eminente e saudoso Doutrinador Luiz Flávio Gomes.

No entanto em 2008 com o advento das leis 11.689 e 11.719, posterior-
mente em 2011 com a lei 12.403, que alterou significativamente a matéria 
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das prisões processuais cautelares, houve uma redução nas hipóteses das pri-
sões que antes estavam consolidadas em cinco possibilidades de acordo com a 
doutrina dominante, sendo elas, a prisão provisória (lei 7.960/89), prisão em 
flagrante (art.302, CPP), prisão preventiva (art.312, CPP), prisão decorrente 
de pronúncia (art.402,§ 1º, reformado pela lei 11.719/08) e prisão decorrente 
de sentença recorrível (art. 393,I e art.594, respectivamente revogados pela lei 
12.403/11 e lei 11.719/08).

Neste sentido, após a reforma processual promovida pelas leis 11.689/08 
e 11.719/08 passou vigorar no direito processual brasileiro apenas três hipóte-
ses de prisões processuais cautelares, qual sejam, prisão preventiva, prisão tem-
porária e prisão em flagrante. No entanto, com o advento da lei 12.403/11 a 
prisão em flagrante agora deve ser convertida em prisão preventiva se presente 
os requistos do art.312, do CPP, neste sentido está o entendimento do Profes-
sor Luiz Flávio Gomes, que assim dispõe em sua obra sobre o tema das prisões:

Agora, com advento da lei de reforma do CPP, nos termos do art. 283 (nova 
redação), passamos a contar com duas situações de prisão cautelar: (a) a tem-
porária e (b) preventiva. A prisão em flagrante, quando presentes os requisitos 
do art.312 do CPP, deve ser convertida em preventiva (nos termos do novo 
art.310, do CPP).(Gomes, 2011, p.25)

Desta forma restam apenas duas hipóteses de prisões processuais caute-
lares que exigem fundamentação concreta do juiz para serem aplicadas, como 
exige o art.283 do CPP:

Art.283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (Reda-
ção dada pela lei 12.403/11)

Neste diapasão, o ordenamento jurídico passa a possuir apenas duas hi-
póteses de prisões processuais cautelares, sendo a prisão temporária e a prisão 
preventiva no entendimento do Eminente Professor Luiz Flávio Gomes, en-
tendimento esse não compartilhado pelo Professor Pacelli, que deixa claro 
sua visão acerca do assunto, onde afirma que após a lei 12.403/11 existem 
duas diferentes modalidades de cautelares, a saber: (a) as prisões (em flagrante, 
preventiva, e temporária); e (b) as medidas cautelares, diversas da prisão. Neste 
sentido dispõe:

De outro lado, e como antecipado também a prisão em flagrante, que, obvia-
mente, dispensa ordem judicial, reclamaria fundamentação judicial para a sua 
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manutenção. No entanto, a lei nº 12.403/11 esclarece, de modo definitivo, 
que sequer se tratará de se manter a prisão em flagrante, mas, se for o caso, na 
decretação da prisão preventiva (art. 310, III, CPP).(Pacelli, 2014. P.499)

Mesmo não havendo convergência no posicionamento acerca da prisão 
em flagrante como uma cautelar, após o advento da lei 12.403/11 ambos os 
doutrinadores são uníssonos em afirmar que a prisão em flagrante deve ser 
convertida em prisão preventiva se presente seus requistos, relaxada quando 
ilegal, ou ainda deve o juiz conceder a liberdade provisória mediante uma ou 
mais medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo, conceder a liberdade 
provisória sem condições.

As prisões cautelares, como qualquer medida dessa natureza, deve preen-
cher os requistos do periculum in mora (periculum libertatis) e o fumus boni juris 
(fumus comissi deliciti), essa é a posição do Professor Rogério Sanches, que 
assim afirma:

A prisão preventiva se justifica como forma de preservação da ordem pública 
e econômica, por necessidade da instrução criminal e como garantia da futura 
aplicação da lei penal. Tem, portanto, inegável caráter de uma prisão cautelar 
de natureza processual e, por conta disso, deve preencher os requisitos típicos 
de toda medida cautelar, a saber: o periculum in mora (ou periculum libertatis) e o 
fumus boni juris (fumus comissi deliciti). (Sanches, 2011. P.145)

Infere-se, portanto, que as prisões cautelares, prisão temporária ou prisão 
preventiva, devem obedecer os requisitos de toda e qualquer medida cautelar.

2. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO NO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

No Estado Democrático de Direito o acusado é visto como sujeito de 
direitos e não como um objeto da investigação, para tanto, é necessário a 
consideração da nova ordem posta pela Constituição de 1988, que rompe com 
um sistema processual penal de origem nitidamente autoritária, pautado no 
princípio da culpabilidade.

Para tanto, a nova ordem constitucional transformou o processo em uma 
ferramenta de efetivação de garantias do individuo, que nesse panorama não 
pode mais ser considerado culpado durante a persecução criminal. 

A Constituição trás o princípio da presunção da inocência que considera 
o individuo como inocente até que se tenha sentença criminal condenatória 
em seu desfavor. O artigo 5º, LVII, CF, deixa clara a interpretação a ser seguida 
no processo penal, “ninguém será considerado culpado até trânsito em julga-
do de sentença penal condenatória”.
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Para o professor Pacelli o texto constitucional de 1988 instituiu um siste-
ma de amplas garantias, como se depreende de sua afirmação:

Enquanto a legislação codificada pautava-se pelo princípio da culpabilidade e da 
periculosidade do agente, o texto constitucional institui um sistema de amplas 
garantias individuais, a começar pela afirmação da situação jurídica de quem 
ainda não tiver reconhecida sua responsabilidade penal por sentença  condena-
tória		passada		em		julgado:		―ninguém		será		culpado		até		o	trânsito	em	julgado	
de sentença penal condenatória (art.5º, LVII, CF). (Pacelli, 2014, p.8)

Neste sentido o processo deve atentar para a desigualdade material exis-
tente na relação processual, em que o Estado ostenta uma posição de proemi-
nência frente ao acusado.

O ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci caminha no mesmo 
sentido, afirmando que o indiciado não pode ser tratado como um mero 
objeto de investigação, mas sim como sujeito de direitos, para tanto, cita em 
seu Manual de Processo Penal, um trecho do despacho do Ministro Celso de 
Mello no inquérito 1.504-DF, que assim dispõe:

A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza a 
Polícia Judiciária a desrespeitar as garantias jurídicas que assistem ao indiciado, 
que não mais pode ser considerado mero objeto de investigações. O indiciado 
é sujeito de direitos e dispõe de garantias legais e constitucionais, cuja inobser-
vância pelos agentes do Estado, além de eventualmente induzir- lhes a respon-
sabilidade penal por abuso de poder, pode gerar a absoluta desvalia das provas 
ilicitamente obtidas no curso da investigação policial. (Nucci, 2008, p.159)

Desta forma, o acusado no Estado Democrático possui garantias cons-
titucionais que devem ser respeitadas tanto na fase pré-processual, como na 
fase processual.

Caminhou bem a lei 12.403/11, que permite ao magistrado decretar ex 
officio a prisão preventiva apenas na fase processual. Para decretar a prisão 
preventiva são necessários fortes indícios de autoria e materialidade, neste 
diapasão, o magistrado ao valorar sua convicção apenas nos elementos infor-
mativos colhidos na fase pré-processual, certamente estaria colocando em risco 
sua imparcialidade. Esse inclusive é o pensamento do Ilustre Professor Pacelli, 
que afirma:

A lei nº 12.403/11, de 5 de maio de 2011, caminha exatamente nesse sentido, 
ao permitir ao juiz, de ofício, na fase de processo – jamais na de investigação 
– imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, podendo, inclu-
sive substituí-las ou, em última caso, decretar a preventiva (art.282,§ 2º 2 4º, 
CPP).(Pacelli, 2014, p.14)
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Assim está a nova ordem constitucional que consagra um processo penal 
garantista, em que o individuo processado possui suas garantias fundamentais 
respeitadas, nessa perspectiva está a elucidação do Ilustre professor Pacelli ao co-
mentar a teoria do garantismo penal do italiano Luigi Ferrajoli, que assim dispõe:

Assim, em curtíssimo recorde da síntese do pensamento garantista, em cujo 
bojo se encontra também ampla fundamentação jusfilosófica acerca das fun-
ções e limitações do Direito Penal e também do Processo Penal, fora dos limites 
de nosso trabalho, enfatiza-se a aqui a dualidade saber/poder, conhecimento/
autoridade, para assinalar que, no fundo, talvez sejamos todos essencialmente 
garantistas, se e desde que se nos repugne ideia de condenação (afirmação de 
certeza judiciária) baseada em convencimento cuja dúvida ainda remanesça no 
espírito do próprio julgador. In dúbio pro reo, ou, em bom vernáculo, na dú-
vida prevalece a incerteza. E, com ela, em um Estado Democrático de Direito, 
a interpretação pautada pelos postulados da vedação de excesso (do poder) e 
da máxima efetividade dos direitos fundamentais, impondo, em tais situações, 
a não condenação.(Pacelli, 2014, p.34)

No mesmo sentido está a lição do Professor Aury Lopes Junior sobre o 
tema, a saber:

Ademais, a excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a presunção de 
inocência, constituindo um princípio fundamental de civilidade, fazendo com 
que as prisões cautelares sejam (efetivamente) a ultima ratio do sistema, re-
servadas para os casos mais graves, tendo em vista o elevadíssimo custo que 
representam. O grande problema é a massificação das cautelares, levando ao 
que FERRAJOLI denomina crise e degeneração da prisão cautelar pelo mau 
uso. (Lopes, 2013, p.43).

Desta forma a prisão preventiva deve ser sempre pautada pelas garantias 
do acusado no Estado democrático de Direito, uma vez que seu mau uso pode 
implicar em uma cara violação às garantias fundamentais do individuo, tor-
nando a medida cautelar uma ferramenta de segregação autoritária, distante de 
seu verdadeiro objetivo, qual seja, tutelar a persecução penal.

3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA

A Constituição de 1988 consagrou o princípio da presunção da inocência 
como um norte para a persecução criminal dirigida pelo Estado, trazendo à 
baila a opção por um estado de inocência do indivíduo, que só poderá ser 
revogada por sentença criminal transitada em julgado, assim está o manda-
mento constitucional: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”, art. 5º, LVII.
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Desta forma, em contraposto a voracidade do Estado em investigar, pro-
cessar e condenar, deve-se ter como norte sempre a presunção de inocência 
do indivíduo, preservando esta qualidade que é essencial para se abster de 
qualquer rito autoritário.

No Estado Democrático de Direito sendo presumível que o indivíduo é 
sempre inocente, quem deve provar o contrário é a parte acusatória e não o 
acusado provar que é inocente. Em caso de haver tal inversão, haverá certa-
mente uma macula na presunção de inocência do indivíduo, o que não é raro 
de acontecer em nossos tribunais, que infelizmente não interpretam correta-
mente as garantias fundamentais do cidadão processado ou investigado.

Ainda contrariando a presunção de inocência do indivíduo, podemos citar 
as inúmeras vezes em que há a exposição de sua imagem, ferindo sua privacidade 
e intimidade, uma vez que tal exposição prematura pode trazer grave prejuízo à 
vida do individuo, que se ressalte, está apenas sendo investigado ou processado.

Neste sentido está a ilustre obra do Professor Aury Lopes, que assim 
leciona:

Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção con-
tra a proteção abusiva e a estigmatização (precoce) do réu. Significa dizer que 
a presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da imagem, 
dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiro limite democrá-
tico à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio 
processo judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático 
deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência. (Lopes, 2013, p.24)

Em sentido convergente está a colaboração do eminente doutrinador Pro-
fessor Pacelli, que nos ensina que mais do que uma presunção de inocência o 
estado de inocência restringe a antecipação dos efeitos da sentença condenató-
ria na decretação de uma eventual medida cautelar, dispondo seu pensamento 
da seguinte maneira:

Naquele campo, como se verá, o princípio exerce função relevantíssima, ao 
exigir que toda privação de liberdade antes do trânsito em julgado deva osten-
tar natureza cautelar, com a imposição de ordem judicial devidamente moti-
vada. Em outras palavras, o estado de inocência (e não a presunção) proíbe 
a antecipação dos resultados finais do processo, isto é, a prisão, quando não 
fundada em razões de extrema necessidade, ligadas à tutela da efetividade do 
processo e/ou da própria realização da jurisdição penal. Veremos que também 
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art.319 e 320, CPP) re-
clamará juízo de necessidade de medida (art.282, I, CPP). (Pacelli, 2014, p.28).

Em mesmo sentido caminha a lição do doutrinador Guilherme de Souza 
Nucci acerca do princípio da presunção de inocência, aduzindo:
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Tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acu-
sação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado 
natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o 
Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do 
réu. (Nucci, 2008, p.81)

Portanto o princípio da presunção de inocência, ou do estado de ino-
cência, deve ser integralmente respeitado na persecução criminal conduzida 
pelo Estado, uma vez que a aplicabilidade deste princípio significa dizer que 
o Estado está em consonância com os ditames de um Estado Democrático, 
repelindo ritos autoritários.

Inda sobre o tema, importante contribuição faz o eminente doutrinador 
Luiz Flávio Gomes, que dispõe:

A prisão cautelar não se confunde com a prisão penal: a prisão cautelar tem fina-
lidade instrumental; já a prisão penal tem finalidade retributiva e preventiva.A 
primeira (prisão cautelar) não conflita com a presunção de inocência quando 
o juiz fundamenta a necessidade concreta da prisão (evidenciando, com base 
em fatos provados, a sua imprescindibilidade). (Gomes, 2011, p.37)

Ou seja, para decretar a prisão preventiva do acusado no processo deve o 
juiz fundamentar sua decisão em fatos provados, demonstrado a necessidade 
da extrema medida em face do estado de inocência do indivíduo.

4. PRISÃO PREVENTIVA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO

A prisão preventiva constitui-se no Estado democrático de direito em 
um instrumento para assegurar a eficácia do processo, para tanto, usar essa 
ferramenta significa não desrespeitar as garantias fundamentais do indivíduo, 
sob pena de violá-las.

Para Luiz Flávio Gomes a liberdade é um dos direitos mais importantes 
para o ser humano, afirmando com propriedade que:

A liberdade individual consiste no direito de ir, vir ou permanecer. Trata-se de 
um direito fundamental dos mais valiosos (de aplicação imediata e com força 
vinculante frente a todos os poderes), posto que, sem liberdade de locomoção, 
incontáveis outros direitos não podem ser exercidos. Depois da vida e da in-
tegridade física, a liberdade (muito provavelmente) é o bem mais precioso do 
ser humano. (Gomes, 2011, p.38)

Nesse sentido a prisão preventiva é nas palavras do mesmo autor a extre-
ma ratio da ultima ratio, interpretação clara constante do texto de lei:
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Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou 
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indícios suficiente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva poderá se decretada em caso de descum-
primento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 
cautelares (art. 282, § 4º). (Brasil, 1941)

Desta forma, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando 
houver a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, 
que a doutrina classifica como fumus commissi delicti.

No Estado Democrático de Direito não se pode retirar do indivíduo 
sua liberdade sem uma concreta fundamentação em razão das garantias fun-
damentais que assistem o cidadão. Neste diapasão, o juiz mais do que um 
juízo de possibilidade acerca da existência do delito deverá fazer um juízo de 
probabilidade a respeito da existência do delito, juntamente com a existência 
de indícios de autoria. Assim leciona o ilustre mestre Aury Lopes ao citar a 
contribuição de CARNELUTTI, dispondo da seguinte forma:

Seguindo a lição de CARNELUTTI, existe possibilidade em lugar de probabi-
lidade quando as razões favoráveis ou contrárias à hipótese são equivalentes. 
O juízo de possibilidade prescinde da afirmação de um predomínio das razões 
positivas sobre as razões negativas ou vive-versa. Para o indiciamento, seria 
suficiente um juízo de possibilidade, já que no curso do processo deve o Mi-
nistério Público provar de forma plena, robusta, a culpabilidade do réu.Para a 
denúncia ou queixa se recebida, entendemos que deve existir probabilidade do 
alegado. A sentença condenatória, ainda que seja um ato de convencimento do 
juiz, somente se legitima quando calcada em um alto grau de probabilidade. 
Caso contrário, a absolvição é imperativa. (Lopes, 2013, p.89)

Ou seja, para decretar a prisão preventiva de mesmo modo que recebida 
a denúncia, deve o juiz exigir como requisito um juízo de probabilidade, em 
razão da supressão da liberdade do indivíduo, que como já foi dito possui a 
liberdade como regra.

Ancorado neste pensamento Aury Lopes afirma em sua obra sobre o tema 
das medidas cautelares que o juiz deve fazer o juízo de probabilidade para de-
cretar a prisão preventiva, tendo, para tanto, o predomínio das razões positivas.

A prisão preventiva além de estar calcada no fumus commissi delicti, deve 
estar fundada no periculum libertatis, que são os fundamentos fáticos para a 
decretação da preventiva.

O periculum libertatis está positivado no art. 312, do CPP, através das 
expressões: ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução cri-
minal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assim pontifica Aury Lopes:
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Assim pode-se considerar que o periculum libertatis é o perigo que decorre do 
estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a 
ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal. (Lopes, 2013, p.93)

Nesse sentido, o juiz para decretar a prisão preventiva deve possuir ele-
mentos que possam embasar sua decisão com clareza, sem subjetivismo, sob 
pena de incorrer em pleno decisionismo.

Sobre o decisionismo, Ferrajoli faz a seguinte crítica:

O decisionismo é o efeito da falta de fundamentos empíricos precisos e da 
consequente subjetividade dos pressupostos da sanção nas aproximações subs-
tancialistas e nas técnicas conexas de prevenção e de defesa social. Esta subje-
tividade se manifesta em duas direções: por um lado, no caráter subjetivo do 
tema processual, consistente em fatos determinados em condições e qualidade 
pessoais, como a vinculação do réu a tipos normativos de autor ou sua congê-
nita natureza criminal ou periculosidade social; por outro lado, manifesta-se 
também no caráter subjetivo do juízo, que, na ausência de referencias fáticas 
determinadas com exatidão, resulta mais valorações, diagnósticos ou suspeitas 
subjetivas do que de provas de fato. (Ferrajoli, 2010, p. 46).

Nessa esteira está a crítica de boa parte da doutrina que considera as ca-
tegorias ordem pública e ordem econômica como imprecisas e desnecessárias, 
não se valendo a assegurar o processo e sim como meros instrumentos de se-
gurança pública, ou seja, decreta-se a prisão preventiva do suspeito, indiciado 
ou acusado como medida de polícia e não como forma de assegurar o processo 
principal, uma verdadeira aberração nas medidas cautelares, diga-se.

O professor Pacelli faz severa crítica a esses institutos cautelares:

Enquanto as duas primeiras (conveniência da instrução criminal e assegurar a 
aplicação da lei penal) são evidentemente instrumentais, ligadas à proteção do 
processo penal, a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da ordem 
econômica tem em mira alvo distinto. Com efeito, a tutela da ordem pública 
e da ordem econômica não implica a proteção do processo no curso do qual 
teria sido decretada, ainda que fundada em fatos que sejam o seu (do processo) 
conteúdo e objeto. (Pacelli, 2014, p.555).

Adverte o eminente doutrinador Aury Lopes:

Que as medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim a garantir 
o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) 
de conhecimento.Logo são instrumentos a serviço do instrumento processo; 
por isso, sua característica básica é a instrumentalidade qualificada ou ao qua-
drado. (Lopes, 2013, p.108).
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Neste panorama, destaca-se que a prisão preventiva deve estar fundada no 
objetivo de assegurar o processo penal principal e não como medida diversa, 
podendo aflorar a inconstitucionalidade das prisões cautelares para garantia 
da ordem pública e ordem econômica se não calcada na devida fundamenta-
ção e em dados concretos, seja da investigação, seja do processo criminal.

5. AS PRISÕES CAUTELARES NO ATUAL CENÁRIO DE 
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19

Ultimamente temos vivido uma grande mudança em nossa sociedade em 
razão da atual pandemia causada pela nova mutação do coronavírus, nomea-
do de COVID-19, que assola nosso país e o mundo.

Como amplamente noticiado pelos canais de comunição e Organização 
Mundial da Saúde, tal doença é extremamente contagiosa, especialmente em 
locais com alta concentração de pessoas, dentre eles, Unidades Prisionais.

Frente a essa situação, o Estado brasileiro, bem como os entes federados 
adotaram uma série de medidas de enfrentamento dentro de um esforço cole-
tivo para contenção e disseminação da doença.

A comunidade jurídica também enveredou esforços para a doença não 
atingir a população carcerária, neste norte, o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais editou a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, que “dispõe sobre 
as medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia do Coronaví-
rus no Estado de Minas Gerais”, bem como o Conselho Nacional de Justiça 
editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, que “recomenda aos 
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da in-
fecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do 
sistema prisional e do sistema socioeducativo”.

Tal posicionamento demonstra claramente a necessidade de implemen-
tação de medidas concretas para se evitar o risco de contágio e propagação da 
doença nestes ambientes, vez que é exponencialmente elevado o risco de óbito 
decorrente da contaminação dada a falta de estrutura para tratamento de saúde 
nas unidades prisionais do Estado Mineiro e do Brasil de uma maneira geral.

Importante frisar que o controle da pandemia e contenção de sua disse-
minação em locais de alto risco é de interesse coletivo e não beneficia apenas 
os indivíduos privados de liberdade, mas também toda a sociedade, familiares 
e funcionários das Unidades Prisionais que, em contato com eventuais focos 
da doença, seriam vetores de transmissão para o ambiente extramuros.

Assim, dentro da concepção de um Estado Democrático de Direito, a cidada-
nia, que é um de seus pilares não pode ser deixado de lado. O indivíduo que tem 
sua liberdade retirada por força de uma decisão do Estado ainda continua sendo 
detentor de direitos e garantias fundamentais eis que é um sujeito de direitos.
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Deste modo, deve-se ter em mente que a observância de principios fun-
damentais como a Dignidade da Pessoa Humana nunca devem ser afastados, 
vez que diretamente ligado ao conceito de Cidadania, ou seja, ainda que preso, 
existe ali um Cidadão. 

Infelizmente é de conhecimento público que as unidades prisionais brasi-
leiras em sua grande maioria carecem de estrutura mínima de salubridade, eis 
que sofrem com superlotação, epidemias já inseridas no seu próprio contexto 
como HIV, tuberculose, sífilis, dentre outras, ausência de agentes de segurança, 
bem como de estrutura de saúde, como médicos e enfermeiros.

Neste contexto, torna-se imperioso uma maior acuidade na ponderação 
de regras e princípios pelo julgador quando da análise de um requerimentro 
de segregação cautelar, seja decretação de prisão preventiva, temporária ou 
mesmo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou ainda, 
quando da reanálise para a manutenção destas.

Em razão do atual cenário de pandemia, os Direitos e Garantias Funda-
mentais e Individuais dos acusados ou investigados devem ser sopesados de 
maneira a dar maior proteção que aquelas interpretações tradicionais existen-
tes e apresentadas neste estudo.

Sobre o tema, o ilustre autor Denilson Feitoza Pacheco em sua obra O 
Princípio da Proporcionalidade no Direito Brasileiro traz brilhate e elucidati-
va visão sobre o tema:

Para além do direito individual à integridade física de determinado preso, se o 
juiz vier a decretar prisões provisórias para confinamento em uma cadeia su-
perlotada, na qual esteja ocorrendo um surto de doença grave, poderá compro-
meter, necessária e irremediavelmente, a saúde dessa coletividade indeterminada 
(mas determinável) de futuros presos (Pacheco, 2007, p.43)

Resta suficientemente claro que as prisões cautelares no Brasil que por força 
de comando legal só se impõe em último caso, ou seja, quando não for possível 
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ganhou especial contorno 
interpretativo diante da atual pandemia causada pelo novo coronavírus.

Deste modo, a ponderação sobre a necessidade de segregação cautelar de 
um indivíduo ganhou mais uma filtro, qual seja, a analize objetiva do impe-
rativo em concreto daquela medida extrema, uma vez que a inserção de uma 
pessoa dentro de um grupo elencado como vulnerável poderá ser vetor de 
contaminação ou mesmo contribuir para superlotação e aumento de insalu-
bridade, situações essas combatidas tanto pela Portaria do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais quanto pela Recomendação do CNJ.

Cirurgicamente sobre o tema o art. 4° da Recomendação CNJ n° 62/2020, 
estabelece:
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Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhe-
cimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e 
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as 
seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de 
Processo Penal , priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou 
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça 
à pessoa;

Ou seja, através de uma análise interpretativa perecebe-se que o preco-
nizado pelo Tribunal Mineiro e pelo CNJ fora muito além que uma análise 
dos casos daqueles que já se encontram encarcerados, mas sim, trata-se de uma 
nova barreira que deve ser ultrapassada pelo magistrado quando da aplicação 
de umas das prisões cautelares, pois, se vale para os que já estão acautelados, 
vale mais ainda para aqueles que sequer ingressaram no sistema prisional, é 
um raciocício lógico!

Neste panorama, ao se analizar o caso concreto, dentro da perspectiva 
apresentada neste estudo, o magistrado deve evitar levar o cidadão ao cárce-
re, optando por adotar, ainda que em casos graves, independente do crime 
cometido e com base no cenário de pandemia, uma das medidas cautelares 
diversas de prisão previstas no art.319 do Código de Processo Penal, dentre 
elas a tornozeleira eletrônica, ainda que tal medida possa ser revista com o 
passar da pandemia.

Tal raciocínio se sustenta no art. 6º da Portaria Conjunta nº 19/PR-
-TJMG/2020: que versa:

Art. 6º Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do 
grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os dia-
béticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operado, portadores 
de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a reavaliação da prisão 
para eventual medida alternativa à prisão.

Na mesma linha, o inciso I, do art. 1º, da Recomendação nº 62/2020, do 
Conselho Nacional de Justiça, entre outras medidas, estabelece:

Art. 1º.  Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preven-
tivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito 
dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos ma-
gistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema 
de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram 
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o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crôni-
cas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que 
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do 
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV 
e coinfecções;

Com base no acima epigrafado, percebemos que tanto a Portaria do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais, quanto a Recomendação do Conselho Nacional 
de Justiça recomenda que aqueles individuos presos, independente de regime 
prisional que se encontrem, ou mesmo dos crimes cometidos, caso pertençam ao 
chamado grupo de risco, suas prisões, cautelares ou definitivas, sejam transfor-
madas em prisão domiciliar enquanto durarem os efeitos da pandemia. 

Nesta linha de raciocínio, temos que tal interpretação deve ser estendida 
àqueles que ainda não ingressaram no sistema prisional, ou seja, o magistrado 
quando da análise de um pedido de prisão cauletar, ou mesmo da conversão 
da prisão em flagrante em preventiva, deve observar, além do todos os requi-
sitos estabelecidos neste estudo, se o indivíduo não faz parte daqueles relacio-
nados e pertencentes ao grupo de risco para o COVID-19.

Por este pensar, reforça o entendimento que se estabeleceu um novo filtro 
para a decretação de prisões cautelares no Brasil, ainda que temporariamente en-
quanto durerem os efeitos da pandemia, momento em que, depois de superado 
esse período, poderá ser reavaliado a necessidade de segregação do acusado ou 
investigado em estabelecimento prisional e não mais em prisão domiciliar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como finalidade a análise das prisões cautelares 
em consonância com as garantias fundamentais do indivíduo em razão do 
atual cenário de pandemia causado pelo novo coronavírus.

O art. 312, do CPP, prevê a utilização da prisão preventiva, fundada na 
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para conveniência 
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando hou-
ver materialidade do delito e indícios suficiente de autoria, com o objetivo de 
assegurar a instrumentalidade do processo.

Contudo as prisões preventivas, bem como as prisões cautelares de uma 
maneira geral, têm sido utilizadas sem a fundamentação necessária. Em mui-
tos casos decretam-se prisões cautelares, notadamente a prisão preventiva, após 
um mero juízo de possibilidades, ou seja, com frágeis elementos de informa-
ção acerca da materialidade e dos indícios de autoria, afrontando o princípio 
da presunção de inocência do indivíduo, ou não culpabilidade, inerente ao 
Estado Democrático de Direito. 
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Nesta linha, restou estabelecido que não se pode retirar do indivíduo sua 
liberdade sem uma concreta fundamentação em razão das garantias funda-
mentais que assistem o cidadão.

Neste contexto, em sentido contrário à voracidade do Estado em investi-
gar, processar e condenar deve-se ter como norte sempre a presunção de ino-
cência do indivíduo, preservando esta qualidade que é essencial para se abster 
de qualquer rito autoritário.

Para isso, o magistrado quando da adoção de uma das medidas cautaleres 
constritivas de liberdade previstas no ordenamento jurídico deve fazer uma 
análise do referido instituto a partir dos direitos e garantias fundamentais 
do investigado ou acusado, observando, no caso concreto, a real necessidade 
daquela medida, caso contrário, deverá aplicar uma das medidas alternativas 
de prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, em razão da disseminação da doença causada pelo COVID-19, 
através de uma analise sistemática dos direitos e garantias fundamentais do 
cidadão frente ao Estado, incrementado pela situação sui generis causada pelo 
vírus e diante do que estabelece a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e 
Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, observou-se a 
implementação de um novo filtro a ser observado pelo magistrado quando da 
aplicação de uma das medidas cautelares, seja a prisão provisória, prisão pre-
ventiva ou mesmo, conversão da prisão em flagrante em preventiva ou mesmo 
quando da reanálise para a manutenção destas.
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capítulo 10

o dIreIto de convIvêncIa  
FamIlIar da pessoa Idosa nas ILPI’s em  

tempos de covId-19

Dóris Ghilardi
Larissa Tenfen Silva

INTRODUÇÃO

A decretação da pandemia da Covid-19 evidencia e aprofunda as diversas 
vulnerabilidades humanas e sociais existentes, dentre elas, as vulnerabilidades 
relacionadas ao grupo etário das pessoas idosas. 

A entrada na etapa do ciclo da vida do envelhecimento evidencia mu-
danças e fragilidades sejam no aspecto físico, psíquico, afetivo e social acar-
retando, para muitos idosos, uma maior dificuldade na vida pessoal e social. 
Afastamento, abandono, exclusão da vida comunitária e familiar são algum 
desses efeitos que se aprofundaram para alguns representantes desse grupo 
de risco, assim considerados nesta pandemia, frente aos efeitos da doença do 
novo coronavírus, tal como atestado pelos índices de óbito de pessoas idosas 
no Brasil e no mundo. 

Em razão da necessidade de proteção, várias medidas vêm sendo exerci-
das pelos representantes dos poderes federais, estaduais e municipais e diver-
sos órgãos públicos e instituições da sociedade civil. Entretanto, em prol da 
defesa da vida e saúde dos idosos algumas dessas medidas podem acentuar 
ou acarretar efeitos na restrição de outros direitos também necessários a 
proteção desse grupo. 

Especificamente no tocante a convivência do idoso com seus familiares, 
em especial, daqueles que moram sozinhos em instituições residenciais, pode-
-se perceber algumas dificuldades aprofundadas neste contexto que revelam 
ainda mais a vulnerabilidade já sentida por parte desses idosos. Assim, o pre-
sente artigo tem por finalidade refletir sobre alguns impactos no direito de 
convivência familiar das pessoas idosas residentes em instituições de longa 
permanência nestes tempos de Covid-19. 
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Para tanto, num primeiro momento, será feita uma breve contextualiza-
ção sobre o envelhecimento e os principais vetores de proteção da pessoa idosa 
para, em seguida, descrever o direito de convivência familiar e de moradia em 
instituição de longa permanência da pessoa idosa. Por fim, passa-se a descrever 
e analisar as formas de proteção criadas e aplicadas neste contexto e as possí-
veis restrições a estes direitos no contexto de pandemia da Covid-19. 

1. NOTAS SOBRE ENVELHECIMENTO E DIREITO DA PESSOA 
IDOSA NO BRASIL 
 
Antes de adentrar na análise do direito de convivência da pessoa idosa 

no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil é necessário fazer uma breve 
contextualização sobre o tema do envelhecimento social.

A questão do envelhecimento não é nova e até tempos recentes, o assunto 
era abordado como foco de análise da esfera privada relacionada às famílias. 
Entretanto, diante do aumento da expectativa de vida nos últimos séculos e 
dos seus inúmeros reflexos nos âmbitos nacional e internacional, o tema passa 
a ser interesse da esfera pública.

Como reflexo do aumento da proteção dos grupos etários mais jovens, 
uma vez que  constituintes da principal força de trabalho do sistema capita-
lista, bem como pela relevância política alcançada pelo grupo dos idosos em 
face da atuação e pressão de movimentos sociais e organizações nos estados 
e na seara internacional ao longos dos séculos, alicerçadas no incremento em 
políticas públicas de teor sanitário, infraestrutura básica, desenvolvimento de 
tecnologia médica e farmacêutica,  tem-se um fortalecimento do sistema de 
proteção jurídica destinada ao envelhecimento e aos idosos. (RAMOS, 2014)

A compreensão do que seja envelhecimento e velho é diversificada na 
literatura científica, mas, de modo simples, o envelhecimento pode ser com-
preendida como uma etapa específica do ciclo da vida, ou seja, do processo de 
desenvolvimento humano, tal como nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e 
morrer. Deste modo, o envelhecimento é compreendido como um “processo 
que ocorre entre o nascimento e a morte, e o qual todos os seres vivos estão 
sujeitos.” (DIAS, 2010, p. 230). 

Sob este prisma, envelhecer se constitui num fato universal e natural e 
que afeta os indivíduos em suas várias dimensões, seja ela no aspecto biológi-
co, psicológico, mental, sentimental, social e que se manifesta de forma dife-
rente para cada indivíduo, de acordo com sua estrutura biológica e seu modo 
de vida.  (DEBERT, 2018)1 

1 Algumas das ideias presentes neste ponto foram desenvolvidas, de forma inicial, em SILVA e ANTU-
NES, 2020, no prelo.  
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Todavia, como enfatizam as leituras sócio-antropológicas, o envelheci-
mento é também um fato social e histórico que extrapola a questão individual 
e tem reflexos imediatos na sociedade, seja no âmbito das relações familiares, 
na esfera privada, como no âmbito macro das relações social e Estatal, ou seja, 
na esfera publica, tal como categorizado pela Sociologia. (GIDDENS, 2008)

Nesta vertente de análise, o envelhecimento também comporta diversos 
modos de manifestação e de compreensão frente às reais condições conjun-
turais, materiais, sociais, valorativas e culturais, dentre outras, que alicerçam 
a definição sócio-jurídica do envelhecimento e do que seja considerada uma 
pessoa velha, sendo assim, uma categoria socialmente construída (DEBERT, 
2018), ainda que revestido em critério objetivo jurídico, o que reflete em uma 
maior ou menor valorização, inclusão e visibilidade desta etapa da vida.

Ainda, em termos sociais a heterogeneidade das experiências do processo 
de envelhecimento está vinculada às diferenças sócio-econômicas, étnicas, de 
gênero e de religião. (DEBERT, 2013)

Para determinadas sociedades, como as ocidentais, a velhice pode ser en-
carada com um problema social frente a perda da capacidade laborativa dos 
indivíduos e vista como um estado de decadência em que o idoso é levado a 
uma posição de inferioridade diante das suas faltas biológicas e psíquicas que 
motivam ações preconceituosas, formação de estereótipos negativos, exclusão 
social e violência. Já, em outras sociedades, como as orientais, a percepção do 
envelhecimento pode ser muito positiva com preponderância e valorização 
desse grupo etário na condução da vida social. (RAMOS, 2014)

Destaca-se que o presente momento é marcado por um crescimento da po-
pulação idosa, seja em escala mundial ou nacional, o que ocasionará cada vez mais 
transformações sociais e necessidade de gestão das novas demandas surgidas. 

No Brasil, por exemplo, as projeções de crescimento populacional apon-
tam que no ano de 2060 haverá aproximadamente 58,2 milhões de pessoas 
idosas, sendo que dentre essas haverá um crescimento expressivo dos idosos 
maiores de 80 anos. (OPAS-BRASIL, 2020a). 

Nesse sentido, conforme alerta Camarano e Leitão e Mello (2010 a, p. 14)

É consenso que a população mais idosa é a mais exposta às doenças e agravos 
crônicos não transmissíveis, muitos deles culminado com sequelas limitantes 
de um bom desempenho funcional, gerando situações de dependência e conse-
quente necessidade de cuidado. O que se pode esperar, portanto, é um aumen-
to da população que demandará cuidados, o que pode vir acompanhado de 
um tempo maior passado na condição de demandantes de cuidado. 

Assim, a compreensão do que seja o envelhecimento e o velho são lentes 
sociais fundamentais para direcionar as formas de sociabilidade social e o seu 
grau de proteção jurídica que se acentuam no país. 



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)152

O Brasil, desde a década de 80 vem avançando na construção de instrumen-
tos normativos de proteção ao processo de envelhecimento, visando orientar a 
formulação e a implementação de políticas públicas e, inclusive, participando 
como um importante ator nas discussões sobre o tema na área internacional, tal 
como no âmbito das Nações Unidas, do Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
da Comissão Econômica para a America Latina (Cepal) e da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), dentre outros. (RAMOS, 2014)

Esta trajetória indica um reconhecimento social positivo do fenômeno 
social do envelhecimento humano no país, ainda que se tenha fortemente en-
raizada uma cultura sedimentada no etarismo que pode ser facilmente percebi-
da sob as mais diferentes formas, o que se acentua nestes tempos de pandemia. 

A proteção jurídica da pessoa idosa é formada por um conjunto de nor-
mas variadas, em todos os graus hierárquicos normativos, de teor interdiscipli-
nar, e que tem como expoentes principais a Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988 (CRFB/88) e o Estatuto do Idoso (EI), Lei n. 10.741 de 
1 de outubro de 2003. A partir destas normas é possível compreender minima-
mente a forma de recepção do envelhecimento no cenário jurídico nacional. 

O sistema nacional de proteção do idoso reconhece o envelhecimento 
com um processo natural e personalíssimo (art. 8° do Estatuto), o qual todo 
indivíduo tem o direito de ser protegido para alcançar este estágio e vivenciá-
-lo de forma plena frente as suas escolhas e modos de vida, inclusive cabendo 
ao Estado, sociedade, comunidade, família e ao próprio idoso, a sua garantia. 

 O direito a um envelhecimento digno, sustentado nos arts. 1°, II e 230 
da Constituição Federal (TAVARES; GLAUCO, 2017) passa a ser o grande 
vetor de orientação normativa que, conjugado com outros valores sociais e 
jurídicos devidamente reconhecidos, busca sustentar as principais necessidades 
existenciais e materiais do indivíduo ao longo deste processo e deferi-los um 
rol de direitos fundamentais para sua proteção.  

Dentre os principais valores a serem protegidos para garantia de oportu-
nidades e facilidade para preservação da saúde física, mental, aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social dos idosos, bem como possibilitá-los con-
dição de exercício de direitos civis, políticos, individuais e sociais, destacam-se 
os direitos fundamentais a vida, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao 
respeito, a igualdade, vedação a discriminação e preconceito em face da dife-
rença de idade, autonomia e independência nas escolhas de vida e tomadas de 
decisão, participação de convivência comunitária e familiar, proteção integral, 
prioridade de atendimento, melhor interesse da pessoa idosa (art. 2, 3,4 do 
Estatuto do Idoso).

 Esse catálogo de direitos é relevante para a garantia de um processo de 
envelhecimento ativo e saudável e em condições de dignidade que deve ser 
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garantido ao longo da vida do indivíduo para que este alcance e vivencie a 
etapa do ciclo da vida do envelhecimento, conforme Convenção Interameri-
cana de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa de 2015.

Posto a compreensão do sentido sócio-jurídico do envelhecimento no 
Brasil, aponta-se para definição de quem são os destinatários da proteção, ou 
seja, quem sejam os “velhos” para o Direito. Ressalta-se que a nomenclatura 
utilizada pela legislação brasileira, ainda que variante, opta pela opção idoso, 
com finalidade de retirar o estigma social da palavra velho. 

Assim, tal como definido no artigo 1º do Estatuto do Idoso, idoso é toda 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. O critério adotado 
pelo legislador ordinário brasileiro foi o cronológico que a partir de um dado 
objetivo - a idade, define quem é ou não idoso. Tal critério, ainda que não leve 
em conta o envelhecimento como um processo individual e heterogêneo, serve 
para identificar as pessoas que começam a ter o seu processo de envelhecimen-
to mais acentuado e que necessitam de uma maior proteção em relação as suas 
novas condições pessoais de vida. 

Neste sentido, a referida legislação pressupõe uma relação necessária en-
tre envelhecimento, vulnerabilidade2 e proteção justificando assim uma prote-
ção jurídica especial à velhice. 

A partir da descrição sobre envelhecimento e das orientações setoriais da 
proteção dos direitos dos idosos, passa-se a análise do direito à convivência. 

2. DIREITO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EM INSTITUIÇÃO 
DE LONGA PERMANÊNCIA DA PESSOA IDOSA 

A participação e integração do cidadão idoso nas esferas da vida social e 
familiar são pilares de sustentação para a concretização de um envelhecimen-
to digno, ativo e saudável, pois propicia a oportunidade de continuação do 
desenvolvimento físico, psíquico, afetivo dos idosos por meio dos relaciona-
mentos sociais. 

Para tanto, a positivação do direito à convivência é fundamental e se 
desdobra na proteção e na promoção do convívio em duas frentes, a comuni-
tária e a familiar. Tal prescrição está definida no texto constitucional em seus 
artigos 229 e 230, os quais responsabilizam a família, sociedade e o Estado 

2 [...] aqueles que, por razões de natureza física, psíquica, social, econômica, política, jurídica, vivenciem 
extrema degradação, causada por ação ou omissão própria, da família, de terceiros ou do Estado, que as 
tornem incapazes de desfrutar da própria liberdade per se, e, por isto, necessitadas de assistência de ou-
trem, particular ou estatal, para superar aquela situação aviltante que lhes tolha o mínimo de autonomia 
inerente à condição humana MORAIS, Guilherme Pena de; OLIVEIRA NETO, Helio Nascimento de. 
Disposições preliminares. In. ALCANTARÁ, Alexandre de Oliveira et al. Estatuto do Idoso: comentá-
rios à Lei 10.741, 2019. Indaiatuba: São Paulo:Editora Foco, 2019, p. 1-33, p.7.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)154

pela função de amparo e promoção da participação comunitária e familiar 
do idoso.

Do mesmo modo, o Estatuto do Idoso positiva o direito à convivência 
comunitária e familiar no caput do artigo 3°, bem como no inciso V, § 1° do 
art. 10, inclusive como forma de garantir o direito de liberdade do idoso. E 
ainda institui e garante a prioridade deste convívio por meio da participação 
com outras gerações e o seu atendimento realizado por sua própria família, tal 
como descrito nos incisos IV e V do § 1° do citado art. 3°.

No mesmo sentido são as prescrições dos artigos 1°, 3°, I e 4° I da Lei 
n. 8.842/94 que, ao dispor sobre a Política Nacional do Idoso, foi a primeira 
legislação que instituiu os direitos sociais dos idosos. 

No tocante ao convívio familiar a legislação aponta para sua efetivação 
preferencialmente no lócus da família natural, isto é, com os familiares que 
mantém vínculo biológico ou consanguíneo (RODRIGUES, 2020, p.5), uma 
vez que a família é considerada a base da sociedade e o principal espaço social 
para o desenvolvimento dos vínculos e capacidades humanas, sendo assim, 
espaço de proteção, afeto, segurança, apoio e referência para os idosos, em 
especial, quando existe situação de perda de autonomia e independência. 

Conforme explica Espitia e Martins (2006, p. 55) 

Ao envelhecer, o idoso deixa transparecer que necessita de mais cuidado, aten-
ção, amor e muito afeto. Nesta fase o processo de transformação dos sentimen-
tos se aflora, e a infinita nuance de afeto e amor com a família se intensificam. 
Desta forma, a afetividade se manifesta significativamente na vida diária dos 
idosos, expressando mais uma vez que a família deve estar sempre presente 
nesta etapa, para prestar o suporte necessário.

Entretanto, para cumprimento dessa função, a compreensão de família 
deve ser ampliada, reconhecendo-se novas formas e arranjos de instituição 
e exercício de convivência, para além da concepção de família tradicional e 
nuclear formada mediante os laços de casamento entre homem e mulher. Essa 
ampliação deve abranger não só as uniões estáveis, como outras formas de 
relações informais, abarcando inclusive as entidades familiares formadas por 
qualquer dos pais e seus descentes, a noção de família extensa que inclui os 
demais parentes como netos, tios, sobrinhos. (art. 227 da CF/88 c/c art. 25 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei n. 8060/90), além das famí-
lias recompostas, aquelas provenientes de novos relacionamentos decorrentes 
de rompimentos familiares anteriores. 

Todavia, em não sendo possível o amparo pela família, independente das 
razões, caberá então ao idoso a opção de viver em entidade de atendimento, 
como as asilares (Art. 3°, inciso V do Estatuto do Idoso).
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É importante contextualizar que o artigo 37 do Estatuto do Idoso trata 
do direito de habitação da pessoa idosa impondo a este o direito à moradia 
digna, seja “no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de 
seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou 
privada.” Desta forma, a opção de onde viver é garantida ao idoso em prol do 
seu melhor interesse e do exercício da sua autonomia. Entretanto, indepen-
dente da sua escolha, o direito ao convívio familiar está garantido e reforça e 
complementa a escolha efetivada.

A moradia em entidade de atendimento é uma opção viável disponibili-
zada pelo sistema de proteção do idoso com a finalidade de hospedar e cuidar 
dos idosos que não tenham opção de ficar com sua família. Levando em conta 
os dados de projeção do crescimento populacional deste grupo etário como 
visto acima, tal possibilidade se mostra relevante para garantia da vida e da 
dignidade dos idosos, independente das diversas modalidades existentes, seja 
em tempo integral ou parcial, tais como as casas de passagem, casa lar, centro-
-dia, centros de convivência, por exemplo.  

Conforme a literatura especializada, a busca por entidades de atendi-
mento para realização dos cuidados formais, enquanto forma alternativa dos 
cuidados informais realizados pelas famílias, vem fomentada por uma série de 
transformações estruturais tais como o declínio das taxas de fecundidade, as 
mudanças nos padrões de nupcialidade, os movimentos migratórios, o aumen-
to da participação das mulheres no mercado de trabalho que afeta os papeis 
tradicionais da mulher como cuidadora e do homem como provedor do lar, 
da diminuição no número de membros que compõem as famílias, em espe-
cial, os mais novos, responsáveis tradicionalmente pelas atividades de cuidado. 
(CAMARANA; LEITÃO E MELLO, 2010a, p. 15 e 19). 

Soma-se a isso a insuficiência de renda familiar, o aparecimento ou agrava-
mento de doenças que levam a perda de autonomia e independência dos idosos, 
a falta de apoio e orientação do Estado no suporte ao cuidado realizado pelas 
famílias, a existência de conflitos familiares e intergeracionais, rompimento de 
laços afetivos entre outros. (CAMARANA; LEITÃO MELLO, 2010b, p. 68-69)

Conforme dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde – 
MS – (2020a) existem no Brasil aproximadamente 78.200 idosos vinculados a 
instituições de acolhimento e ILPI’s, e conforme noticiado pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos humanos – MDMDH –  (2020) em 21 de 
abril deste ano, tem-se o registro de 2.374 ILPI’s. 

Destaca-se que dentre as modalidades de acolhimento do idoso por tem-
po integral despontam as instituições de longa permanência que deverão ser 
prestadas, tal como disciplina o § 1° do art. 37, quando “verificada inexistên-
cia de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros 
próprios ou da família.”
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As atuais ILPI’s representam a modalidade mais antiga de atendimento 
integral ao idoso fora do ambiente familiar. Eram os antigos asilos que rece-
beram nova denominação e configuração para afastar as imagens pejorativas 
diante da baixa qualidade de atendimento para abrigamento dos idosos de-
samparados. 

No Brasil não há um consenso sobre o que seja uma ILPI, sendo que 
alguns autores a consideram como instituições de assistência, outras de saúde 
ou ainda como instituições hibridas pela oferta de cuidado e algum tipo de 
serviço de saúde. Apesar da nova nomenclatura, muitas instituições não se au-
todenominam desta maneira e continuando a usar termos como asilos, lares, 
casas de repouso, casas geriátricas, ancionatos etc. Tais instituições, destinadas 
a domicílio coletivas de pessoas idosas, com ou sem suporte familiar, podem 
ser públicas ou privadas e a sua configuração alterna de instituições pobres a 
casas de luxo.  (CAMARANO; LEITÃO E MELLO, 2010b, p. 74)

Importante destacar que estas instituições devem cumprir uma série de 
diretrizes normativas para assegurar ao idoso um contexto minimamente se-
guro de vida, tais como as normas disciplinadas nos §1° e 2° do art. 37, soma-
das às normas previstas nos arts. 48 a 51, sendo que as suas violações podem 
caracterizar infrações administrativas e penais, tal com descritas nos artigos 56 
a 58 e 93 a 108 do Estatuto do Idoso, além de outras normas e sanções civis. 

Ademais, estas instituições deverão ter como norte o cumprimento de 
importantes princípios na sua forma de gestão e acolhimento, tais como, a 
preservação dos vínculos familiares, atendimento personalizado e em peque-
nos grupos, a manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de 
força maior, participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter 
interno e externo, observância dos direitos e garantias dos idosos, preservação 
da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. 
(art. 49 do Estatuto do Idoso).

Dentre estes princípios a preservação dos vínculos familiares figura como 
diretriz realizadora do direito de convivência familiar e do primado do atendi-
mento prioritário ao idoso realizado pela família, agora residente em situação 
de institucionalização. 

Frente a isso, tal como ressalta Rodrigues (2020, p. 6):

Há que se garantir ao idoso o direito de ser visitado por seus familiares, para 
que se mantenha os vínculos afetivos, porquanto, impossibilitada a convivên-
cia familiar contínua, evitar-se- à o rompimento da relação familiar, com a 
plena, toal e irrestrita garantia do direito às visitas parentais. 

Desta forma, o direito de visita, ainda que uma faceta restrita subjacente 
à noção de convivência que engloba uma participação mais ativa e ampla de 
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sociabilidade deve ser garantida por meio de programas e atividades para o 
desenvolvimento e manutenção dos vínculos familiares entre idosos e seus 
parentes para que o asilamento não seja um meio de exclusão e isolamento do 
contexto social e de ruptura de laços com familiares e amigos. 

3. O DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR EM ILPI EM 
TEMPOS DA PANDEMIA DA COVID-19 

A decretação da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de 
Saúde em fevereiro de 2020 (OPAS-BRASIL, 2020b) acarretou, em nome do 
combate, prevenção e redução do crescimento da doença, imensas mudanças 
legislativas e institucionais nos estados nacionais, bem como na vida cotidiana 
das pessoas. 

Diversas medidas vêm sendo tomadas pelos países em todos os níveis da 
organização social disciplinando por meio de normas e ações políticas a prote-
ção das populações, em especial, daquelas consideradas mais vulneráveis em re-
lação aos efeitos da doença, tal como a  população idosa. Afinal, tal população 
é classificada como grupo de risco diante da fragilidade física decorrente do 
processo natural do envelhecimento, que leva a alterações do sistema imunoló-
gico e diminui a capacidade de combate a bactérias e vírus, ainda mais quando 
associado a idosos com quadro de saúde fragilizado pela existência de doenças.

No Brasil, foi promulgada a Lei n. 13.979, em 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do COVID-19 que em seus artigos 2° 
e 3° possibilitou os mecanismos de isolamento, quarentena e determinações 
compulsórias de exames. Em complemento à primeira norma foram criadas 
outras tantas como a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, expedida pelo Mi-
nistério da Saúde, que declarou emergência em saúde pública de importância 
nacional, em decorrência da infecção humana pelo Covid-19.   

Conforme dados do mês de abril, extraídos de relatório elaborado pelo 
Ministério da Saúde, no Brasil foram confirmados 61.888 casos da doença e 
4.205 óbitos decorrentes. (MS, 2020c). Em relação à população idosa, de acor-
do com o Boletim COE-Covid-19, publicado em 20 de abril de 2020, dentre 
os óbitos confirmados 72,0% das pessoas tinham mais de 60 anos e 70,0% 
apresentavam pelo menos um fator de risco. “A cardiopatia foi a principal co-
morbidade associada e esteve presente em 945 dos óbitos, seguida de diabetes 
(em 734 óbitos), pneumopatia (187), doença renal (160) e doença neurológica 
(159).” (MS, 2020d, p. 17). E de todos os grupos de risco, a maioria dos indi-
víduos tinha 60 anos ou mais, exceto para obesidade.

Em relação à situação de idosos que vivem em situação de instituciona-
lização a doença da Covid-19 vem causando grandes preocupações pela alta 
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probabilidade de infecção ou morte dos indivíduos, tal como ocorrido nos 
países europeus da Itália, Espanha, França, Irlanda e Bélgica cuja metade das 
mortes ocorridas em decorrência do novo coronavírus ocorreu em asilos. 

A situação mais dramática noticiada e que alertou a comunidade interna-
cional e nacional para o cuidado da população institucionalizada foi retratada 
pela reportagem do Jornal Estado de Minas – Internacional (2020) sobre o fato 
do abandono e das mortes ocorrido no Canadá:

Em estado de choque, o Canadá buscava, ontem, uma explicação para o que 
ocorreu na Residência Herron, no subúrbio de Dorval, a 15km de Montreal. 
No local, dizimado pelo novo coronavírus, 31 idosos morreram em poucas 
semanas — cinco óbitos são relacionados diretamente à Covid-19. Com medo 
de serem infectados, os funcionários deixaram de trabalhar e abandonaram os 
pacientes. Os sobreviventes não recebiam comida há dias, tropeçavam no chão 
e fraldas transbordavam excrementos. Dois corpos foram encontrados sobre 
as camas pelas equipes de resgate. (grifos nosso)

No Brasil, esta realidade começa a ser evidenciada conforme noticiada 
pela mídia nacional em cidades e estados da federação. No Estado de Santa Ca-
tarina, de acordo com reportagem veiculada pelo Portal G1, em 05/05/2020, 
dos 2.519 infectados pela doença, 28 eram idosos e já havia registro de 6 
mortes acontecidas em residências coletivas nas regiões de Antônio Carlos, 
Biguaçu e Camboriú. (2020) 

De modo geral, os idosos já são naturalmente mais isolados pelas condições 
de idade do que outros grupos etários, ainda mais quando residentes em institui-
ções de acolhimento. A decretação da pandemia vem acentuando este isolamento 
por diversos motivos, como exemplo, pelo fato de familiares estarem com dificul-
dades de circulação diante dos decretos legislativos e normas no combate a doença, 
o que acarreta o baixo número de visitação por parte de parentes.

Diante da preocupação com essa situação foi evidenciado no Brasil um 
movimento, em todos os âmbitos da federação, ainda que em graus diferentes, 
na busca por ações e diretrizes políticas e normativas em atenção aos cuidados 
de saúde da pessoa idosa em situação institucionalizada.

No âmbito do federal, o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos vêm instituindo ações conjuntas ou iso-
ladas em prol das ILPI’s, tal como o “Plano Nacional de Contingência para 
o cuidado às Pessoas Idosas em Situação de Extrema Vulnerabilidade Social” 
e as ações para realização de levantamento e cadastramento das instituições 
existentes com o objetivo de mapear e levantar necessidades e definições de 
repasses financeiros em caráter emergencial. (MS, 2020a; MMFDH, 2020).

No mesmo sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e órgãos do Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção Primária à Saúde), 
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vem lançando notas técnicas com prescrições sobre medidas de prevenção e 
controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo que os residentes, seus 
cuidadores e profissionais que atuem nesses estabelecimentos sejam infectados 
pelo vírus e, mais significativamente, reduzir a morbi-mortalidade entre os 
idosos nessas instituições. Dentre as normas mais significativas, pode-se citar 
a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N. 05/2020 21 de março de 2020, 
a Nota Técnica CSIPS/GGTES/ANVISA N. 01/2020, 08 de abril de 2020, a 
Nota Técnica N. 7/2020-COSAPI/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS e Nota Técnica 
N. 8/2020-COSAPI/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS.

Importante iniciativa originária da sociedade civil foi a elaboração de 
relatório técnico sobre o tema realizado por especialistas em envelhecimento, 
com orientações para a tomada de decisões e a alocação de recursos pelas es-
feras responsáveis no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Este relatório 
resultou da formação de grupos de trabalho entre os profissionais especialistas 
após as suas participações na audiência pública realizada pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em 7/4/2020, na Câmara dos Deputados 
que, dentre outras, originou a formação da Frente Nacional de Fortalecimen-
to das Instituições de Longa Permanência para Idosos (FNFILPI). É relevante 
destacar que tal relatório foi apresentado em 5/5/2020 para a Câmara de De-
putados e tem o intuito de servir como base para ação política-legislativa na 
defesa da população idosa residente em ILPI’s. (FNFILPI, 2020).  

Assim, as instituições de longa permanência estão à frente de um gran-
de desafio na busca pela adaptação e cumprimento das necessidades e diretri-
zes normativas para prevenção e controle do novo coronavírus, ainda mais 
pela existência de instituições com condições tão diferentes como exemplo, 
as filantrópicas que geralmente apresentam escassez de recursos financeiros, 
bem como as privadas que atendem populações desfavorecidas (FNFILPI, 
2020, p. 1).

A partir da leitura das diretrizes acima, os principais eixos de cuidados 
requisitados envolvem: avaliação de sinais e sintomas da doença e monitora-
mente dos residentes, condutas de higiene, orientação na etiqueta da tosse, 
limpeza e desinfecção das superfícies, utensílios e produtos utilizados pelos 
residentes, vacinação, utilização de áreas comuns, orientação sobre residentes 
com quadros suspeito ou com diagnósticos de Covid-19, instruções e cuida-
dos com profissionais e cuidadores, tratamento de resíduos, orientações sobre 
visitas, regras sobre a inserção de novos residentes, orientações de gestão para 
dirigentes e todos os demais profissionais e colaboradores das instituições.

Um dos principais desafios na gestão do cuidado passa pelo equaciona-
mento dos impactos e mudanças de rotinas ocasionadas pelo distanciamento 
social, em especial, daqueles relacionados ao convívio dos residentes e de seus 
familiares em prol da efetivação do direito à saúde individual e coletiva. Aqui 
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percebe-se as dificuldades para compatibilizar o direito ao convívio familiar 
com o direito à saúde.

Os direcionamentos lançados pela Anvisa, conforme as notas técnicas 
citadas, passaram a orientar no sentido de redução das visitas, incluindo o es-
tabelecimento pelas instituições do número de visitantes, frequência e duração 
das mesmas, além da criação de um cronograma de visitas para evitar aglome-
rações. Em caso de visitantes com sintomas respiratórios ou que tinham tido 
contato prévio com pessoas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 a visita 
não é permitida. Para os casos de sua realização, a indicação de protocolo de 
análise da saúde do visitante e orientações a serem seguidas durante o período 
de visitação sobre higiene, etiqueta de tosse, distanciamento e proibição de 
contato físico com qualquer membro da equipe ou o idoso são normas a ser 
seguidas. (ANVISA, 2020a, p. 10) A necessidade de manter as famílias infor-
madas sobre as medidas de prevenção e a sua importância para a prevenção de 
contaminação é conduta necessária. 

Nas recentes normas técnicas expedidas pela Secretaria de Atenção Primá-
ria à Saúde, as orientações sinalizam alteração para a suspensão das visitas de 
familiares nas instituições de longa permanência, com o fim de reduzir o risco 
de transmissão da doença, além da necessidade de promoção do contato por 
telefone ou vídeo chamadas entre idoso e familiares e a referência aos procedi-
mentos de higienização dos equipamentos eletrônicos e telefônicos utilizados. 
Além disso, há explicita indicação de que os residentes devem evitar o contato 
com pessoas que apresentem sintomas respiratórios e crianças, uma vez que 
podem ser vetores de transmissão. A suspensão das saídas dos idosos das ILPI’s 
nesse período é outra recomendação. A necessidade de orientação e informa-
ção aos familiares e outros cuidadores sobre as medidas de prevenção adotas 
pela Instituição e a situação de suspensão temporária de visitas presenciais e as 
novas formas de contato são também necessárias. Por fim, as diretrizes apon-
tam a importância do apoio e monitoramentos pelos cuidadores dos idosos 
isolados, inclusive apontando pela criação de novas formas de ocupação ao 
longo deste período (MS, 2020f).

No mesmo sentido são as orientações da Frente Nacional de Fortaleci-
mento das ILPI’s que reconhecendo o contexto que envolve o idoso institucio-
nalizado em tempos de pandemia e que idosos residentes em casas coletivas 
possuem as mais diferentes relações sociais e arranjos familiares, é necessário 
a preservação dos vínculos familiares como forma de garantia de saúde e bem-
-estar, ainda mais em relação aos idosos com vínculos familiares ativos. To-
davia, apontam pela necessidade da suspensão de visitas externas, incluindo 
familiares e amigos, cabendo às instituições promover o contato por meio dos 
diversos canais de comunicação, tal como telefones, mídias sociais, entre ou-
tros, reiterando o contato junto a familiares de residentes sem vínculos ativos, 
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idosos sem família e com representante legal, idosos com rede familiar am-
pliada, rede de suporte social com amigos, vizinhos, pessoas da comunidade. 

O relatório orienta ainda que as instituições no intuito de proporcionar 
alegria e bem-estar aos moradores devem criar grupos no WhatsApp que in-
clua familiares e a assistente social ou outro profissional habilitado, para troca 
de informações diárias, recados e vídeos, por exemplo, dentre outras formas 
de socialização e suporte interno aos idosos. 

Ademais, a Frente Nacional faz importante indicação no fomento do en-
volvimento dos residentes e familiares nas ações em prol da redução da dissemi-
nação do Covid-19, o que torna o processo mais inclusivo, respeitoso e eficaz 
devendo as ações se concentrarem em três frentes, quais seja, engajar residentes e 
familiares na detecção de riscos de disseminação da doença, capacitar os residen-
tes e seus familiares para garantir cuidados seguros e ainda enfatizar o envolvi-
mento dos residentes e de seus familiares nas estratégias de prevenção como um 
meio de melhorar a cultura de segurança na ILPI (FNFILPI, 2020, p. 44).

Ainda em relação às visitas, essas devem se restringir aos casos de pessoas 
em situação de terminalidade sendo que decisões sobre visitas a residentes em 
cuidados paliativos devem ser tomadas caso a caso. Para tais situações, a orien-
tação é realizar triagem sobre a saúde dos visitantes, indicação de protocolos 
utilizados durante a convivência de acordo com a situação de cada visitante, 
seja parente ou prestador de algum serviço.  

Deste modo, o que se percebe deste quadro normativo inicial estabeleci-
do pelas diversas normas no âmbito federal é a busca pelo difícil e necessário 
equacionamento entre convívio familiar, saúde e vida do idoso, não só em ter-
mos individuais, mas em termos coletivos. As restrições ao direito individual 
à convivência familiar e do exercício pleno da autonomia parece ser medida 
razoável e adequada em face da manutenção do direito à saúde e da vida de 
grupo coletivo de idosos em prol da oportunização da continuidade de um 
envelhecimento ativo e saudável para todos. 

Entretanto, a viabilização pela manutenção da convivência familiar de for-
ma presencial deve ser a primeira opção a ser avaliada e ofertada pelas institui-
ções diante da importância do convívio familiar para a saúde mental, física e 
afetiva do idoso, ainda que em situações excepcionais. Esta manutenção deve 
vir viabilizada por meio de visitas desde que constatada a segurança de não 
transmissibilidade da doença para o visitado, visitante e demais moradores da 
instituição. Para tanto, a existência de local disponível e seguro para a sua ocor-
rência sob a rígida obediência de protocolos de cuidado e proteção é necessário. 
Caso não haja esta disponibilidade de local, é interessante que as instituições 
se preparem para isso, pois, ao que tudo indica, a pandemia e seus efeitos irão 
se prolongar meses adentro, manifestando-se em graus diferentes, o que pode 
causar aos idosos afastamentos desnecessários de seus familiares em certos casos. 
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 Em não sendo possível a visitação geral para todos os familiares dos aco-
lhidos, ofertar as visitas ao menos aos familiares dos idosos que se encontrem 
em situação de terminalidade ou apresentem um quadro de saúde grave pela 
existência de doenças crônicas anteriores, desde que possa ser realizada em 
condições seguras para todos. 

A restrição ou suspensão da visita deve ser a última opção, sendo ali-
cerçada em motivos concretos de perigo da transmissão do vírus, devendo 
ainda haver um juízo graduado para decidir primeiro pela restrição, e em 
casos de maior perigo, da opção pela suspensão. Em ambos os casos, a des-
coberta por novos arranjos e adaptações ao estímulo da convivência familiar 
e comunitária são necessárias, incluindo a utilização de todos os meios de 
comunicação, seja pela via telefônica ou telepresencial. Nesse caminho, des-
taca-se importante papel das instituições na busca por soluções criativas de 
incentivo a formas de socialização comunitária interna e no apoio técnico e 
emocional ofertados aos idosos, ainda mais para situações de idosos pobres 
e sem contato familiar ativo.  

No mesmo sentido, cabe a família ações efetivas e coordenadas com as 
necessidades institucionais em prol do cuidado e convívio com o idoso.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de envelhecimento mundial vem acarretando uma série de de-
safios tanto para aqueles que estão envelhecendo, bem como para as famílias, 
sociedades e Estados. A percepção social deste processo influencia diretamente 
nas formas como os idosos são tratados socialmente, bem como o grau de 
proteção política e jurídica recebida.

Em situações excepcionais, como a da pandemia da Covid-19, estes desa-
fios se aprofundam e trazem a necessidade de repensar as formas de proteção 
desta população etária que é vista como o maior grupo de risco em termos 
de possibilidade de transmissão e letalidade em face da doença. A busca por 
respostas deve ser desvinculada das enraizadas concepções etaristas que desva-
lorizam o envelhecimento e aprofundam o tratamento desigual dos idosos e 
fomentam a sua invisibilidade, abandono, infantilização e vulnerabilidade.  

Em tempos de normalidade o direito fundamental ao convívio familiar 
é necessário para garantir ao idoso a presença da família como espaço de so-
ciabilidade e esteio para o desenvolvimento de um envelhecimento digno por 
meio das relações sociais. Por outro lado, não se trata apenas de direito, mas 
também de obrigação da família para com a proteção e cuidado do idoso, es-
teja ele morando sozinho, com a família ou algum outro parente ou ainda em 
residenciais coletivas como as instituições de longa permanência. Nesta última 
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modalidade, a presença da família deve ser garantida por estas intuições, como 
condição principiológica orientadora de suas atividades. 

Em tempos excepcionais de pandemia, a população idosa que vive em 
instituições especializadas de acolhimento, que já é isolada e, por vezes, 
abandonada, corre o risco de ter aprofundado este abandono familiar e a 
sua própria condição de vulnerabilidade. Levando em conta esta realidade, 
bem como a necessidade de proteção e prevenção contra o novo coronavírus, 
várias medidas estão sendo tomadas para o cuidado desta população que 
mora em residências coletivas, sendo uma delas as medidas de restrição ou 
suspensão de visitas.

Alerta-se para o fato que o direito ao convívio familiar é essencial e deve 
ser mantido, sob pena de causar danos irreversíveis a estes idosos diante do 
aumento do sentimento de abandono, tristeza propiciando quadros de depres-
são, suicídio e o gatilho para o início ou aprofundamento de doenças físicas. 
Em não sendo possível a visita presencial, sob pena de arriscar a transmissão 
de doenças para outros idosos, a não ser em casos excepcionais, tal como ido-
sos em estado de terminalidade, por exemplo, cabe à família e as instituições 
manterem outras formas de continuidade desse convívio, especialmente por 
meio do uso de telefones e meios televirtuais, bem como pelo fomento de di-
nâmicas internas que promovam de forma segura maior sociabilidade e apoio 
emocional entre os residentes e equipe administrativa. 

Desta forma, a restrição de direitos, quando de fato for medida adequada, 
não ocorrerá em grau máximo e poderá possibilitar a manutenção da vida e 
saúde de coletividades de idosos.  
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão a respeito do 
direito dos consumidores de acesso à energia elétrica, considerado um serviço 
público essencial, em períodos pandêmicos, em cotejo com o instituto jurídi-
co que se encontra estampado no artigo 22 do Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC), a saber, o princípio da continuidade dosrviço público essencial. Busca-se 
compreender a temática referente aos serviços públicos essenciais, no âmbito 
consumerista, bem como a (im)possibilidade de sua continuação em tempos 
da pandemia causada pela COVID-19.

Nota-se a importância do tema, tendo em vista as incertezas que o quadro 
pandêmico gera nas relações de consumo que se efetivam diuturnamente. A 
inadimplência dos consumidores é intensificada em virtude das dificuldades 
trazidas pela COVID-19, o que acaba por modificar as relações jurídicas con-
tratuais ajustadas.

De um lado se encontra a concessionária/permissionária do serviço pú-
blico essencial que presta o serviço, do outro lado está o usuário/consumidor, 
que diante do desemprego ocasionado pela pandemia ou mesmo pelas medi-
das impostas pelas entidades sanitárias, como o isolamento social, reduz, quiçá 
elimina, a receita dele e o coloca em estado de inadimplência. Nesse cenário, 
surge a indagação a respeito da possibilidade de interrupção da prestação do 
serviço público essencial, no caso, a energia elétrica.

Diante desse contexto de difícil solução, o presente estudo buscará demons-
trar composições mais adequadas tendo em vista o embasamento doutrinário exis-
tente, bem como o que preceitua o conjunto normativo consumerista frente ao 
direito de acesso aos serviços públicos diante de situações caóticas e imprevisíveis.

capítulo 11

dIreIto de acesso dos consumIdores ao  
servIço púBlIco essencIal de FornecImento  

de energIa elétrIca em tempos de  
pandemIa provocada pela covId-19
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Como procedimentos metodológicos tem-se uma pesquisa de natureza 
aplicada (voltada para a prática), com abordagem qualitativa e hipotético-
-dedutiva, objetivo descritivo em relação à temática tratada e propósito de 
apresentar uma avaliação formativa do objeto estudado. 

Em um primeiro momento, no tópico 2, o estudo se debruça sobre os 
marcos regulatórios que auxiliam no desenvolvimento do raciocínio. Serão 
verificados os diferentes marcos regulatórios que, inicialmente, podem ser di-
vididos em gerais e setoriais (específicos). A título exemplificativo, o CDC é 
um modelo de marco regulatório geral (em relação aos serviços públicos) visto 
que embora não especifique a temática do serviço público essencial e sua con-
tinuidade, a contém em seu corpo legal. Ao passo que a Lei nº 9.427/1996 que 
institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL se caracteriza como 
marco setorial, pois esmiúça determinados aspectos específicos do serviço de 
fornecimento de energia elétrica. 

O item 3 traz aspectos específicos sobre o consumo de serviços públicos 
essenciais. Mostra-se a importância da regulamentação advinda do Código de 
Defesa do Consumidor para o cenário que abrange os referidos serviços. Após 
muita discussão a respeito da aplicação irrestrita do Codex consumerista a to-
dos serviços públicos, surge um entendimento que considera a importância do 
requisito da remuneração, de maneira que o serviço que é custeado por tributo 
(geral) foge a disciplina do CDC, ao passo que os serviços que são remunera-
dos por tarifa ou preço público (individualizados) a ele são submetidos.

Por fim, a aplicabilidade do princípio da continuidade do serviço público 
essencial, por si só, gera discussão e divergência até mesmo no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). Todavia, em tempos de pandemia, onde se vislumbram 
alterações nas relações jurídicas contratuais, construir ou definir critérios para 
uma conformação de interesses torna-se primordial. Tomando por parâmetro 
o critério das dificuldades econômicas, verifica-se que muitas famílias estão 
incapazes de adimplir com suas obrigações pelos serviços públicos prestados 
em razão de situação fática ocasionada pela pandemia, assim, deve-se buscar 
uma composição que vise manter a boa-fé objetiva e a função social.

1. REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL 
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Os serviços públicos, por sua própria nomenclatura, já denotam o enten-
dimento de sua indisponibilidade e imprescindibilidade aos que deles necessi-
tam. Revestindo-se, ainda, do seu caráter essencial para satisfazer necessidades 
imprescindíveis ou secundárias da comunidade, ou simples conveniências do 
Estado, esses tipos de serviços mostram-se intrínsecos a Administração Pública 
e sua forma de prestação (CAVALIERI FILHO, 2019).
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Entender como os serviços públicos estão regulados é de suma importân-
cia. Isso porque, ao tomar conhecimento das diretrizes e dispositivos legais que 
os coordenam o consumidor pode tomar providências diversas quando diante 
da violação de direitos ou até mesmo, como é o caso do presente estudo, refletir 
sobre como os serviços públicos podem se ajustar a contextos caóticos (pandêmi-
cos) sem que tragam imensuráveis prejuízos para nenhuma das partes.

Para isso, é de suma relevância trazer ao exame os marcos regulatórios, 
estes entendidos como balizadores legais dos mecanismos que coordenam de-
terminadas sendas jurídicas. Destaca-se, inicialmente, que há marcos regulató-
rios gerais e setoriais. 

Os considerados gerais compreendem as disposições normativas de âmbi-
to geral direcionadas às atividades de prestação de serviços públicos por agen-
tes privados onde se abordam elementos específicos em seu conteúdo apesar 
de em determinadas ocasiões, trazerem outras temáticas (MIRAGEM, 2016). 

A título de exemplo, a Constituição Federal em seu artigo 175 estabelece 
os princípios do regime da concessão e permissão de serviços públicos destina-
dos aos empresários que atuam no setor privado. Este mesmo dispositivo deu 
validade à Lei 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços no aludido artigo da Constituição Federal. 

Nada obstante, o artigo 24, V e VIII da Constituição Federal aduz que é 
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre a 
tutela consumerista, entretanto competindo à União esboçar as normas gerais. 
No que tange aos Estados e ao Distrito Federal devem projetar a suplementa-
ção das disposições normativas federais, não esquecendo, ainda, dos municí-
pios que podem legislar sobre assuntos de interesse local.

O próprio Código de Defesa do Consumidor (CDC) é outro modelo de 
marco regulatório geral, uma vez que possui disposições normativas gerais que 
incidem sobre relação jurídica constituída no âmago consumerista sem necessa-
riamente se limitar a uma prestação de serviço público essencial, porém esta se 
apresenta nele de modo especial. O artigo 22 do CDC traz a seguinte redação: 
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.  Por-
tanto, vislumbra-se a inserção da temática aqui discutida no Codex mencionado.

A Lei nº 7.783/1989 conhecida como “Lei de Greve” trouxe em seu es-
truturamento a relação de serviços públicos que não podem cessar ou serem 
suspensos por sindicatos, trabalhadores e empregadores diante a indispensabi-
lidade que os mesmos se revestem perante as necessidades da comunidade, são 
considerados serviços essenciais. Dentre os serviços listados se encontra o da 
produção e distribuição de energia elétrica no artigo 10, inciso I, da lei citada 
(NUNES, 2015).
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Os marcos regulatório setoriais são mais específicos. Estes são espe-
cificadores de regras vinculadas a atividades econômicas ou prestação de 
serviços públicos de determinados setores que já se encontram regulados de 
forma geral, mormente a relevância econômica, política e social que possui 
(MIRAGEM, 2016).

Vinculando a temática dos marcos regulatórios setoriais ao serviço públi-
co essencial de fornecimento de energia elétrica, verifica-se a existência de três 
leis que são fundamentais para coordenar e estruturar esta atividade essencial. 
Destacam-se a Lei nº 9.074/1995, que estabelece normas para outorga e pror-
rogações das concessões e permissões de serviços públicos; a Lei nº 9.427/1996 
que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, bem como dis-
ciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica; e a Lei 
nº 10.848/2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica. 

É de se destacar que existem disposições normativas secundárias e com-
plementares às citadas que, por sua vez, visam colaborar na concretização do 
fundamento constitucional visado para esta atividade, qual seja, o de fornecer 
um serviço de melhor qualidade com a máxima eficiência estendendo sua 
oferta e prestação de serviço para a coletividade de consumidores.  A esta fina-
lidade constitucional atrela-se o princípio da eficiência visando sempre atender 
satisfatoriamente às necessidades dos administrados diante dos meios de que 
dispõe. O discutido princípio se encontra estampado no artigo 37, caput da 
Constituição Federal.

2. ESPECIFICIDADES EM RELAÇÃO AO CONSUMO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Ao tomar por base o surgimento da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que estabeleceu o Código de Defesa do Consumidor, originaram-se deba-
tes a respeito da aplicabilidade do diploma legal aos serviços públicos em geral. 
O objetivo da questão para fins deste estudo é o exame da existência da relação 
jurídica de consumo na atividade de prestação de serviços públicos essenciais e, 
especificamente, se o serviço público essencial de concessão de energia elétrica 
poderia ser interrompido, por exemplo, por inadimplemento do consumidor, 
no ciclo de uma pandemia como a que foi causada pela COVID-19. 

Na sociedade caracterizada pela produção industrial em larga escala, em 
virtude da padronização das atividades e dos próprios consumidores, o Esta-
do coordenava, estruturava e distribuída de maneira impositiva a prestação 
dos serviços. Com o aparecimento da denominada “sociedade de serviço”, 
acolheu-se um método segundo o qual a prestação de serviços públicos se daria 
de uma maneira que pudesse satisfazer as expectativas individuais e conjunta-
mente garantir a perenidade social (RACHLINE, 1996).
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A prestação de serviços públicos passou a ser conduzida, ao menos de 
modo parcial, pelos princípios e regras do mercado quando foi colocada no pro-
cesso concorrencial. Com isso, tornou-se imperiosa a aplicabilidade das normas 
de proteção e defesa do consumidor em alguns casos (ARAGÃO, 2017).

Embora haja consenso em direção à absoluta diferenciação entre pres-
tação de serviço público e relação jurídica de consumo (AMARAL, 2006), há 
um dispositivo legal que organiza a concessão e permissão de prestação dos 
serviços públicos (artigo 7º, caput, Lei nº 8.987/1995) que faz alusão expressa à 
Lei nº 8.078/1990, que criou o Código de Defesa do Consumidor. 

O Código de Defesa do Consumidor instituiu declaradamente como um 
dos direitos básicos do consumidor, “a adequada e eficaz prestação dos ser-
viços públicos em geral” (artigo 6º, inciso X); ainda consagrou como um dos 
princípios da Política Nacional das Relações de Consumo a “racionalização 
e melhoria dos serviços públicos” (artigo 4º, inciso VII); e no artigo 22, caput 
instituiu o seguinte: “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, conces-
sionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos”.

A existência dos aludidos artigos no CDC por si mesma já evidencia a 
conformidade entre o microssistema protetivo do consumidor e a atividade 
de prestação de serviços públicos, independentemente de serem prestados di-
retamente pelo Poder Público ou indiretamente por meio de órgãos conces-
sionários ou permissionários. Desse modo seria então totalmente cabível um 
usuário de serviço público ser colocado no conceito de consumidor destinatá-
rio final deste serviço (BOLZAN, 2010).

Nesse palmilhar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já entendeu que a re-
lação entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimen-
to de serviços públicos essenciais como o de energia elétrica é de cunho consu-
merista (STJ. AgRg no AREsp 354991/RJ. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 
T2 - Segunda Turma. Data do Julgamento: 05/09/2013. Dje 11/09/2013). 

Contudo, é inconcebível aplicar o Código de Defesa do Consumidor 
indeterminadamente a todos os serviços públicos. Era tormentosa a maneira 
que se dava a proteção aos direitos do usuário de serviço público e a defe-
sa do consumidor (MARQUES NETO, 2002). Esses dois institutos jurídicos 
possuem conceitos correspondentes, porém que não são iguais (LARROSA 
AMANTE, 2011).

O artigo 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor aduz o que vem 
a ser considerado serviço ao prescrever que “é qualquer atividade fornecida 
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das rela-
ções de caráter trabalhista”. Desse modo, o legislador enfatizou um requisito 
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primordial para sua caracterização, qual seja, o de ser prestado “mediante 
remuneração”. Isso porque, torna-se necessário que haja uma contraprestação 
de natureza remuneratória, pouco importando se ela se dá de maneira direta 
ou indiretamente.

Atentando-se ao requisito da remuneração, intimamente ligado à defini-
ção de serviço trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, originaram-se 
entendimentos na doutrina (MARQUES, BENJAMIN, NOVAIS, 2006) e na 
jurisprudência (STJ. Resp. nº 840.864/SP. Rel. Min. Eliana Calmon. Julga-
mento em 17/04/2007. DJ 30/04/2007; STJ. Resp. nº 493.181/SP. Rel. Min. 
Denise Arruda. Julgamento em 15/12/2005. DJ 01/02/2006) na direção da 
inaplicabilidade do conjunto normativo consumerista aos serviços públicos 
próprios, também denominados coletivos ou uti universi. Nesses serviços, não 
há certeza na identificação dos destinatários (v.g., educação, saúde, segurança 
pública etc.). 

É certo que o modo como se manifesta essa espécie de serviço público, 
dito próprio, é recompensado financeiramente apenas de maneira indireta. 
Observa-se que a remuneração desse serviço ocorre mediante pagamento obri-
gatório de tributos em geral e algumas taxas, afastando-se assim a aplicabilida-
de do microssistema consumerista, pois não se vislumbra a constituição de um 
liame jurídico de natureza consumerista. É o Estado, unicamente, que age na 
qualidade de detentor de autoridade (NOVAIS, 2006). O elo jurídico que há 
entre o ente estatal e o contribuinte é de âmbito tributário, cabendo ao Direito 
Tributário regular a relação jurídica posta (COÊLHO, 2018).

A configuração da relação jurídica de consumo apenas estará delimitada 
quando verificada a existência de prestação de serviços públicos impróprios, 
também denominados individuais ou uti singuli. Neste tipo de serviços é possí-
vel determinar, quiçá tornar determináveis, os destinatários. A título de exem-
plo, pode-se citar os serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Este 
tipo de serviço tem sua prestação efetuada tanto pelo Poder Público por meio 
da administração direta ou indireta, quanto por um particular que, em regime 
de concessão ou permissão, realiza essa prestação. Salienta-se que, diferente-
mente de como ocorre com o serviço público próprio, nesta classe a remune-
ração ocorre de modo direto considerando o pagamento, que é facultativo, de 
tarifa ou preço público. 

Simplesmente e a partir da conjectura da não existência de serviços pú-
blicos uti universi, entendidas somente as funções inabdicáveis do Estado, bem 
como compreendendo unicamente os serviços públicos de natureza econô-
mica uti singuli, alcançados aqueles que podem ser transferíveis à iniciativa 
privada mediante contrato de concessão ou ato de permissão, é que pode-
ria haver uma correlação entre usuários de serviços públicos e consumidores 
(AZEVEDO, 2002).
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A Constituição Federal de 1988, no instante em que estabeleceu uma 
intervenção específica para “usuário de serviço público” e “consumidor” em 
normas distintas em que a proteção ao usuário de serviço público é pautada 
no artigo 175, parágrafo único, inciso II e a defesa do consumidor é ordenada 
nos artigos 5º, inciso XXXII, artigo 150, §5º, e 170, inciso V), identifica tacita-
mente uma oposição entre ambos (SOUTO, 2006). 

O artigo 22, caput do Código de Defesa do Consumidor, ao assentar o 
encargo aos entes públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permis-
sionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, de prover serviços 
essenciais de modo contínuo, ratificou no normativo jurídico pátrio o princí-
pio da continuidade do serviço público essencial. 

Entretanto, o mencionado artigo não trouxe nenhuma sequência de ser-
viços que poderiam ser considerados essenciais. Neste contexto, é possível ado-
tar como critério que identifica essa qualidade de serviço o artigo 10 da Lei nº 
7.783/1989 (Lei de Greve), que incluiu nessa categoria serviços: tratamento e 
abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e com-
bustíveis, transporte coletivo etc.

O princípio da continuidade do serviço público essencial versa simultaneamen-
te sobre o elo jurídico de consumo e sobre a atividade de prestação de serviço 
público essencial. Isso indica que, quando cuidar da prestação de um serviço 
público essencial que esteja sujeita ao microssistema de tutela do consumidor, 
sendo serviço público uti singuli, configura um direito do consumidor a sua 
continuidade, isto é, torna-se incabível que a atividade seja interrompida, até 
mesmo nas situações excepcionais previstas na Lei nº 8.987/1995 (artigo 6º, 
§3º) e na Lei nº 11.445/2007 (artigo 40, inciso V), que velam as hipótese de 
inadimplemento.

Desse modo, enquanto permanecer o contexto de excepcionalidade criada 
pela pandemia causada pela COVID-19, por força do princípio da continuidade 
do serviço público essencial, mesmo que o usuário fique inadimplente no que tan-
ge ao pagamento dos serviços públicos essenciais, estes deverão ser mantidos.

3. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUA 
APLICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELA 
COVID 19

A titularidade de um serviço qualificado como público é dada ao Poder 
Público pela Constituição Federal ou mesmo por lei, cabendo-lhe o ônus de 
organizar, controlar e executar. Entretanto, existe a possibilidade de o exercí-
cio desse tipo de serviço ser desempenhado pelo particular mediante concessão 
ou permissão, conforme reza a Lei nº 8.987/1995.
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O próprio artigo 6º da referida lei já indica a necessidade de o serviço 
público ser adequado, e em seu parágrafo primeiro estabelece que, adequado, 
é aquele que: “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 
das tarifas”. 

Segundo este artigo, apesar de o serviço se revestir da efetiva acessibilidade 
aos usuários, devendo atendê-los satisfatoriamente de modo que não os causem 
danos, atentando-se sempre na aplicabilidade das melhores técnicas e equipa-
mentos, bem como preços acessíveis das tarifas, uma qualidade merece máxima 
atenção é a continuidade do serviço para uso coletivo. Note-se que o referido 
dispositivo legal faz menção expressa à “continuidade” do serviço público. 

É intrínseco ao serviço público a sua não interrupção, mesmo em situa-
ções adversas, como se dá nas greves, é mantido um percentual mínimo de 
suas prestações. Excepcionalmente, nos casos de emergência ou aviso prévio 
em momentos que se observam procedimentos a serem tomados com finali-
dade técnica ou de segurança, bem como quando houver inadimplemento do 
consumidor é possível, em tese, sua interrupção.

O surgimento da pandemia da COVID-19 por meio da disseminação do 
vírus pelo mundo vem acarretando diversas implicações nos mais variados 
segmentos. No contexto econômico e social, verifica-se a tomada de diversas 
condutas pelo Poder Público no afã de minimizar a contaminação e prolifera-
ção da doença causada pelo vírus. São ações como: desempenho de atividades 
laborativas remotamente; redução de cargas horárias no trabalho; rotatividade 
de funcionários; distanciamento e isolamento social; dentre outros atos. 

Entretanto, uma conduta chama atenção. Diante de um cenário caótico, 
vários empresários, frente às dificuldades financeiras que vem passando em 
virtude das restrições impostas, estão demitindo seus empregados como forma 
de cortar custos e manter a sobrevivência dos estabelecimentos comerciais. 
Isso está trazendo enorme reflexo a título de inadimplemento dos serviços 
públicos em geral uti singuli, todavia na prestação do serviço de energia elétrica 
é salutar fazer uma análise acurada visto sua essencialidade aos usuários.

Sabe-se que, em regra, o inadimplemento é causa justificável para que 
um serviço público seja interrompido. Entretanto, no serviço de concessão 
de energia elétrica (serviço essencial) verifica-se a sua imprescindibilidade aos 
anseios basilares da comunidade. Ao tomar por parâmetro o contexto pandê-
mico resta o questionamento sobre como os trabalhadores que ficam desem-
pregados poderão adimplir o custeio da energia elétrica que consomem tendo 
em vista a mudança econômica e financeira drástica que qual passam.

No campo jurídico predomina o entendimento que não há obstáculo 
para a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ao consu-
midor inadimplente tendo em vista que o Poder Público não pode suportar 
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o prejuízo da inadimplência de um determinado usuário sem que haja a sua 
efetiva contraprestação. É de se destacar que o corte da prestação deste tipo de 
serviço se dá quando direcionado ao consumidor em sua singularidade, espe-
cificidade, não se referindo ao restante da coletividade que esteja adimplente. 

Entretanto, no que se refere a coletividade, o serviço permanece sendo 
prestado visto a prevalência de seu caráter de continuidade. Desse modo, a 
concessionária pode proceder com a pausa no fornecimento após a realização 
do aviso prévio somente ao usuário inerte com o pagamento encarado em sua 
singularidade. 

Embora esse seja o entendimento que prevalece no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) o Ministro Luiz Fux quando da análise do REsp. 684442/RS 
compreendeu que, em se tratando de serviço público essencial, este não pode 
ser interrompido tendo em vista a afronta ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. Em seu voto, dentre outros fundamentos, se mostrou radicalmente 
contra ao corte de energia de pessoa física em situação de miserabilidade ao 
contrário da pessoa jurídica que possua meios de pagar. A cognição exaurida 
do voto do Ministro Luiz Fux faz refletir ainda sobre quem estaria em situa-
ção de miserabilidade que não pudesse ter o fornecimento de energia elétrica 
“cortado”. Salienta-se, ainda, tratar de um requisito ímpar, pois não é qualquer 
indivíduo que não poderia ter sua energia interrompida, mas somente aqueles 
que se encontram incapazes de pagar o consumo em razão da falta de meios 
financeiros ocasionadas pelo desemprego ou por caso fortuito que impede a 
continuidade de vínculo empregatício ou que não possam auferir renda de 
outras fontes informais.

Ao utilizar a teoria do diálogo das fontes (MARQUES, 2012), verifica-se 
que o artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social concede substrato jurídico para o entendimento do que é 
a situação de miserabilidade. Isso porque, a família que não tenha meios de 
prover a manutenção de pessoa idosa ou com deficiência obtendo uma renda 
mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo é 
considerada incapaz, miserável. Embora, esse critério seja considerado para 
a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, não se verifica 
óbice para sua aplicação ao presente caso visto expor a ideia de miserabilidade.

Partindo-se do raciocínio exposto no parágrafo anterior, a pandemia da 
COVID-19 pode ser considerado uma fato superveniente imprevisível que 
quebra o alicerce objetivo do negócio, apresentando-se como o componente 
autorizador da ação modificadora no Poder Judiciário, ao trazer onerosidade 
excessiva para o usuário/consumidor, resultado do fato extraordinário (MAR-
QUES, BENJAMIN, BESSA. 2010). 

Não se deve olvidar de um relevante aspecto para a análise da continuida-
de do serviço público em geral, bem como, de maneira específica, o de energia 
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elétrica. A Teoria da Imprevisão, regida pelo Código de Defesa do Consumidor 
em seu artigo 6º, inciso V, em face do cenário nacional e internacional provo-
cado pela COVID-19, aliado a casos particulares que provocam situações de 
miserabilidade devem relativizar a interrupção do fornecimento de serviços 
públicos essenciais. Isso porque, gera uma desproporcionalidade para o usuá-
rio que se está vulnerável economicamente em razão da onerosidade excessiva 
provocada pelo fato superveniente. 

Não se deve olvidar que a legislação ordinária civilista trata da Teoria da 
Imprevisão em seu artigo 478 do Código Civil, ou seja, verifica-se sua impor-
tância ao notar que a mesma teoria é abordada em diferentes diplomas legais, 
como é o caso do CDC e do CC. O que se depreende disso é a importância 
dada aos marcos regulatórios, já discutidos anteriormente, pois o CDC atua 
na qualidade setorial enquanto o CC no aspecto geral. 

O Código Civil explicita que para sua aplicabilidade será necessária a ocor-
rência de alguns pressupostos simultaneamente, são eles: a execução continuada 
ou diferida do contrato, ou seja, por ser tratar de serviço público essencial deve 
a concessionária prestá-lo sem interrupção; a prestação onerosamente excessiva 
para uma das partes, quando ocorrer a falta de receita por parte do consumi-
dor que o faça adimplir; e que a ruptura da comutatividade das prestações seja 
ocasionada por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, nada obstante o 
surgimento da COVID-19 foi um acontecimento que ninguém esperava. Haven-
do a concorrência desses elementos, será possível a modificação das condições 
do negócio, revisando-o, bem como amoldando-o em relação à boa-fé objetiva e 
à função social do contrato (THEODORO JÚNIOR, 2017, p. 272).

A onerosidade excessiva em contratos bilaterais de trato sucessivo, como 
o de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, reside na pri-
vação de receita pelo usuário/consumidor, decorrente do isolamento social 
imposto pelas regras de saúde pública ou, até mesmo, fim ou suspensão de seu 
contrato de trabalho, o impedindo de auferir renda e, consequentemente, de 
adimplir suas obrigações de pagar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços públicos são de suma importância em virtude do fim social 
de serem prestados com qualidade para satisfazer os anseios e as necessidades 
da coletividade. No que tange aos serviços públicos com caráter essencial, 
verifica-se que, por esta característica, eles não podem, via de regra, cessar sua 
prestação tendo em vista sua imprescindibilidade para as sociedades. 

Por sua natureza peculiar, os serviços públicos precisaram ser regulados 
em marcos que os coordenam para evitar, ou pelo menos minimizar, as falhas 
em seu fornecimento. Para tanto, os marcos são dispositivos legais que estão à 
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disposição dos consumidores para protege-los quando se virem diante de uma 
ilegalidade. 

Em tempos de pandemia, os marcos regulatórios sejam gerais ou setoriais 
servem de parâmetro para a busca de adequações que visem a conformação 
dos problemas gerados pelas dificuldades na prestação dos serviços provoca-
das pela COVID-19. É nesse sentido que o CDC serve de vetor interpretativo 
devido sua carga principiológica para que, em consonância com outras leis es-
pecíficas como a Lei nº 9.427/1996 e a Lei nº 10.848/2004, do setor de energia 
elétrica, se possa buscar uma composição não danosa para ambas as partes em 
decorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis.

Nada obstante, é imprescindível entender que nem todos os serviços pú-
blicos são passíveis de aplicação do CDC. Aqueles em que é possível determinar 
seus usuários e verificar que a remuneração ocorre por tarifas ou preço são os 
que terão incidência do Código de Defesa do Consumidor. A importância disso 
se dá em razão de identificar que no caso objeto do presente estudo o forneci-
mento de energia elétrica é passível de ser analisado à luz Codex consumerista, 
pois se trata de um serviço remunerado individualmente de acordo com seu uso. 

Os serviços públicos essenciais, mais detalhadamente o de fornecimento 
de energia elétrica (serviço essencial), não podem ser interrompidos, pois isso 
afronta um princípio constitucionalmente expresso, qual seja o da dignidade 
da pessoa humana. Entretanto, o presente trabalho identificou, também, que 
a não interrupção não pode ser aplicada de modo genérico, pois se estaria a 
penalizar os bons pagadores frente a má-fé daqueles que possuem recursos e 
não adimpliram com suas obrigações. 

Baseando-se na jurisprudência, diante de um quadro imprevisível, como 
o do surgimento da COVID-19 e suas implicações, v.g., a perda de receitas pelo 
usuário, o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido para 
aqueles consumidores que se encontrem em situação de miserabilidade.

O princípio da continuidade do serviço público essencial se revela de grande 
importância para o contexto atual. O quadro de pandemia que se vive mostra 
o dever de se ajustar relações jurídicas de maneira a não trazer sacrifícios para 
seus atores. O fornecimento de energia elétrica é primordial, sua ausência 
demonstra inúmeros prejuízos a toda coletividade que a necessita. Embora se 
saiba que deva existir a contraprestação para que o fornecimento deste bem 
essencial ocorra, é de se ressaltar a observância dos efeitos que a COVID-19 
trouxe. A inadimplência se intensifica, porém, embora se saiba que a prestação 
do serviço não deva ocorrer gratuitamente, deve a concessionária prestadora 
do serviço demonstrar meios negociáveis para manter a prestação principal-
mente para aqueles usuários em situação de miserabilidade.

É de se ressaltar que a análise desse critério deve ser feita de modo disci-
plinado, pois como se sabe, há situações em que usuários possuem condições 
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de adimplir com a prestação do serviço e não o fazem aproveitando-se de be-
nesses criadas pelos entes públicos no fito de ajudar a camada mais necessitada 
da população.
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Elcio Nacur Rezende
Raphael de Abreu Senna Caronti

INTRODUÇÃO

O mundo está vivendo momentos desesperadores com a chegada de um 
inimigo invisível aos olhos humanos, o COVID-19, mais conhecido por co-
ronavírus. Os pesquisadores do mundo todo estão mobilizados para tentar 
localizar a cura para essa doença. Enquanto isso, a população segue angustiada 
com o isolamento social.

Diante desse cenário, muito se tem discutido sobre o conflito entre iso-
lamento social ou não, a possibilidade de quebra de empresas, crise mundial, 
sobre os efeitos do isolamento no psicológicos da população, etc.

O isolamento social não é a solução para o problema, mas segundo os 
profissionais da área e a Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma medida 
necessária para diminuir a curva de infecção do vírus e evitar que o sistema 
de saúde entre em colapso e evitar que os profissionais da saúde tenham que 
escolher quem vive e quem morre.

Enquanto isso, pessoas que não possuem formação na área da saúde, estão 
se aproveitando de sua influência para com a população para minimizar o vírus, 
criticar a política de isolamento social e declarar o uso de fármacos off label como 
milagrosos, com objetivo de relaxar ou suspender o isolamento social.

Para a comercialização de um remédio no Brasil é necessário homologa-
ção. Essa homologação ocorre para um fim específico. Assim, estes fármacos 
off label são remédios cujos estudos de eficácia não estão completos e, por 
isso, não possuem registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

capítulo 12

a responsaBIlIdade cIvIl pelo IncentIvo ao  
uso de Fármacos Off LabeL por pessoas sem 

Formação na área da saúde no comBate  
a covId-19 para tentar relaxar ou  

suspender o Isolamento socIal
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Esse estudo não tem intuito em responsabilizar profissionais da saúde 
e principalmente os pesquisadores, pois a ciência precisa dessa liberdade de 
pesquisa, claro, dentro dos ditames éticos da categoria.

Portanto, o objetivo central é descobrir se há responsabilidade civil 
dessas pessoas e qual a modalidade de responsabilidade civil que poderia 
enquadrar a situação da pessoa que não possui formação na área da saúde e 
incentiva o uso de fármacos off label como objetivo de relaxar ou suspender o 
isolamento social. Para tal, irá ser realizado uma contextualização dos fatos 
ocorridos, uma breve exposição sobre responsabilidade civil para chegar no 
tema central.

O problema central é: há responsabilidade civil e qual responsabilidade 
de alguém que não possui formação na área da saúde e incentiva o uso de 
fármacos off label para relaxar ou suspender o isolamento social?

Justifica-se o presente artigo pela necessidade em se escrever sobre tal 
assunto, uma vez que não se tem muita literatura sobre isso pela contempo-
raneidade do tema e, a vida humana merece tutela especial do direito, bem 
como a inibição de condutas indesejadas que possam vir a prejudicar uma 
coletividade de pessoas.

Para tanto, a metodologia adotada pela pesquisa foi pelo método dialéti-
co, quanto aos meios de pesquisa será feito através de bibliografia e jurispru-
dência e quanto aos fins a pesquisa será qualitativa.  Para tal, irá pautar em 
um conceito de responsabilidade civil tal como os de Nelson Rosenvald e os 
ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho e Toshio Mukai no tocante a teoria do 
risco criado e integral da responsabilidade civil.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Ao final do ano de 2019 o mundo foi apresentado para um vírus des-
conhecido e com alto poder de matar e propagar, o Coronavírus com nome 
técnico de Covid-19.

O vírus é uma espécie de gripe que possui variáveis sintomas, desde sinto-
mas simples parecidas com um resfriado até pneumonia grave, podendo trazer 
dificuldade para respirar ao indivíduo. Quando o indivíduo está no estágio de 
febre e de dificuldade de respirar é que o risco fica maior, pois, é nesse estágio 
que pode ocorrer falência dos órgãos.

A origem do vírus foi na China, mais precisamente na cidade de Wu-
han e, especula-se que o vírus surgiu devido uma mutação e união do vírus 
de dois animais e, por interferência humana, pois as primeiras vítimas têm 
em comum a ida ao mercado de animais da cidade. Essa especulação tem 
como fundamento os outros vírus anteriores que tiveram essa causa. Nesse 
sentido:
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All three epidemics caused by these three coronaviruses are linked to wild ani-
mal markets. SARS and MERS are defined as zoonotic disease, and transmit-
ted by intermediated hosts (palm civets and dromedary camels respectively). 
Recent studies showed pangolins and snakes at wild animal markets were li-
kely to be intermediate hosts of SARS-CoV-21. (WANG et al., 2020, p. 3)

A primeira morte pelo vírus foi notificada pelas autoridades chinesas no 
dia 11 de janeiro de 2020. O primeiro caso notificado fora da China ocorreu 
em 13 de janeiro de 2020 na Tailândia. A OMS declarou a doença como pan-
demia no dia 11 de março de 2020. 

Com a atual sociedade globalizada e com a facilidade de locomoção de 
pessoas o vírus espalhou mundialmente numa velocidade como nunca se viu 
antes em outras pandemias que a humanidade viveu. 

A primeira notícia sobre o vírus no Brasil ocorreu, em fevereiro, com a 
repatriação dos brasileiros que moravam em Wuhan e foram trazidos de volta 
para o Brasil. Foi adotado para eles a quarentena pelo prazo de 14 dias dentro 
da base militar de Anápolis/GO.

A chegada oficial do vírus ao Brasil ocorreu com uma mulher em Minas 
Gerais que foi a primeira a ser registrada com a doença e a primeira a morrem 
com a doença, no dia 23 de janeiro. Esses dados só ocorreram depois dessa 
data, após a realização de uma investigação. Antes disso acreditava que o pri-
meiro caso tinha ocorrido em São Paulo no dia 26 de fevereiro.

As primeiras medidas do governo, ainda em fevereiro, para tentar conter 
o vírus foram o fechamento de fronteiras para determinados países e a reco-
mendação realizada pelo Ministério da Saúde de se higienizar bem as mãos e 
utilização de álcool gel 70%.

Em março começou a extensão do horário de atendimento ao público 
nos hospitais e atendimento via equipamentos digitais. Porém, com a declara-
ção de pandemia feito pela OMS, com a situação já caótica em outros países 
do mundo, principalmente na Itália e com os estudos de profissionais da área 
foi declarado a medida de isolamento social como a melhor medida para con-
tenção da propagação do vírus.

Essa medida não resolve o problema da propagação do vírus, mas serve 
para diminuir a velocidade da propagação do mesmo e diminuir o número 
de indivíduos infectados ao mesmo tempo e, evitar que o sistema de saúde 
entre em colapso por falta de leitos e profissionais. Isso procura evitar que 

1 Todas as três epidemias causadas por esses três coronavírus estão ligadas aos mercados de animais 
selvagens. SARS e MERS são definidos como doença zoonótica e transmitidos por hospedeiros inter-
mediários (civetas das palmeiras e camelos dromedários, respectivamente). Estudos recentes mostraram 
que os mercados de animais selvagens de pangolins e cobras provavelmente eram hospedeiros interme-
diários da SARS ‐ CoV ‐ 2. (tradução nossa)



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)184

os profissionais de saúde tivessem que escolher quem vive e quem morre, por 
conta da superlotação.

O isolamento social, no início, foi determinado apenas para os indi-
víduos contaminados e depois foi estendido para todos, determinado pelos 
governadores e prefeitos, o que gerou conflito entre os governos estaduais 
e o federal, que só obteve um pouco de pacificação com o julgamento do 
STF da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n. 6.341, cujos dispo-
sitivos da Medida Provisória 926/2020 foram revogados por concentrar o 
poder de decisão das questões de saúde na união, o que fere a competência 
de cada ente da federação que possui maior conhecimento das particulari-
dades locais.  

O conflito em relação ao isolamento social se dá por conta das questões 
econômicas, pois de um lado o comércio foi fechado, com exceção dos co-
mércios essenciais e, por isso, uma instabilidade tomou conta de todos, pois o 
que será das empresas e dos empregos das pessoas com esse fechamento? Por 
conta disso, o governo está tomando diversas medidas para tentar ajudar a 
população e para não as deixar desamparadas ou com fome e, ajudar também, 
os empresários que estão com comércio fechado sem auferir renda.

O colapso do sistema de saúde pode ser verificado em estados cujos go-
vernantes não adotaram o isolamento social vertical, ou adotaram tardiamente 
ou mesmo que o afrouxaram com o passar do tempo.

Essa instabilidade se torna ainda pior, pois ainda não existe cura para esta 
doença, nem vacina ou nem mesmo um remédio já existente, off label, no com-
bate do COVID-19, que comprovadamente e que de forma aprovada aliviem 
ou ajudem nos sintomas da doença. Para chegar à cura as pesquisas e os testes 
ainda estão acontecendo, a todo instante e no mundo todo. Há pesquisas tam-
bém com relação a remédios que são usados para outras doenças com intuito 
de tentar descobrir se já existe um aliado no combate a esse vírus, sendo esse o 
conceito de remédio off label.

A pesquisa não é errada ou mesmo os testes desses remédios off label, 
pois, não se pode tentar coibir a ciência e, mais ainda, que essa ciência possa 
ser utilizada como forma de salvar vidas. Porém, não se pode permitir que 
pessoas que não são formadas na área médica utilizem desses medicamentos 
ou das pesquisas que estão em andamentos como forma de tentar relaxar ou 
de suspender o isolamento social que foi determinado em todo mundo como 
melhor forma de se evitar uma catástrofe mundial.

Um exemplo dessa pesquisa é a utilização dos experimentos com hidro-
xicloroquina, cuja eficácia não foi totalmente provada e existe diversos estu-
dos trazendo o contrário e efeitos perigosos a saúde, conforme os estudos de 
Oliveira (2020); Fernández e Diego (2020); Barbosa et al. (2020); Borba et al. 
(2020); Chen et al. (2020); Chen et al. (2020); Menezes, Sanches e Chequer 
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(2020), como o remédio milagroso por essas pessoas citadas para justificar o 
relaxamento ou suspensão do isolamento social. 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil é um instituto milenar do direito que teve seu 
surgimento antes do nascimento de Cristo e surgiu como forma de vingança 
contra o descumprimento contratual e com pena, geralmente, corporal.

A adoção da Lex Aquilia, durante o Império Romano, abriu caminho para 
o surgimento da responsabilidade extracontratual e, nesse sentido Rezende e An-
drade (2019, p. 344) discorrem que ela “ampliou a responsabilidade civil para os 
atos ilícitos, isto é, aqueles praticados por um agente que não possua relação jurí-
dica anterior com o lesado ou que, ainda que possua, não esteja ligada ao dano”.

Durante muito tempo, na responsabilidade civil havia a necessidade em se 
provar a culpa do infrator. Sendo esse ônus probatório de culpa o vilão da res-
ponsabilidade civil e de outras áreas do direito e, consequentemente, demandas 
legítimas era deixadas de ser apreciadas por essa falta dessa prova e, nesse sentido 
Rosenvald (2017, p. 25), “a exigência de demonstração da prova diabólica da culpa 
tornava-se um perverso filtro capaz de conter o êxito de demandas indenizatórias”.

Para mudar esse ônus probatório excessivo, em alguns casos, ocorreu o 
surgimento de uma responsabilidade sem culpa, na França, durante o século 
XIX com a teoria do risco e, nesse sentido:

teoria do risco, desenvolvida em França por SALEILLES e JOSSERAND, con-
cretizando um clamor por igualdade material e solidariedade – como mitiga-
ção de carências – que propicia em certos casos uma libertação da responsabi-
lidade civil do fundamento moral da culpa, deferindo-lhe um significado ético 
de compromisso do Estado com a proteção das vítimas pela simples afirmação 
de uma relação de causalidade entre o risco inerente a uma atividade e os da-
nos por ela desferidos. (ROSENVALD, 2017, p. 25)

A inspiração para o modelo de direito e da responsabilidade civil apli-
cada nos países de common law, como a Inglaterra e Estados Unidos, vêm do 
direito romano, conforme discorrido nesse trecho:

Under ancient Roman law, punitive damages were imposed where “the essence 
of the delict [offense] was not loss but insult, and therefore the money pay-
ment must usually have represented not compensation in the ordinary sense, 
but rather solace for injured feelings or affronted dignity. [Hence}, the action 
had the characteristics of a penal action. 2(CALANDRILLO, 2010, p. 780)

2 Sob a lei romana antiga, danos punitivos foram impostos onde “a essência do delito [ofensa] não era 
perda, mas insulto, e portanto, o pagamento em dinheiro geralmente não deve ter representado compen-
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O direito fundado no civil law, como os países europeus e o direito bra-
sileiro, tem como inspiração o direito francês de Napoleão cuja origem adveio 
também do direito romano, nesse sentido Barnes (2005, p.713) discorre que 
“These codes, and especially the French code, as the modern descendants of 
the Roman law tradition and the Corpus Juris Civilis, serve as the models for 
the modem civil law tradition3”.

O que diferencia os dois modelos é que nos países de civil law há uma 
separação de funções entre o direito civil e o direito penal, assim, ao direito 
civil a sua função é apenas reparatória. Do outro lado os países de common 
law da a liberdade para o direito civil punir em alguns casos, com indenizações 
que superam a mera reparação.

A história jurídica do Brasil é mais curta do que da Europa, por exemplo, 
e, por isso, temos um direito jovem. Assim, a responsabilidade civil no Brasil 
teve surgimento com as ordenações do reino de 1833 que previa no capítulo 
XXIII que quem dormisse com mulher virgem e não cassasse pagaria uma mul-
ta. Em seguida houve o advento do Código Penal, em 1850 que havia previsão 
do crime de calunia com pena restritiva de liberdade e pena pecuniária.

Em 1916 houve a separação dos ramos do direito e a publicação do có-
digo civil, com inspirações do Código Civil de Napoleão, da França. Nesse 
momento, ficou separado as competências e cada um ficou com uma função. 
Assim, ao código penal ficou o cargo da punição e a função de inibir que as 
condutas ocorressem e, ao código civil a reparação do dano. Essa separação é 
a base da civil law.

Atualmente a responsabilidade civil possui respaldo geral na constituição 
de 1988 no rol de direitos fundamentais do art. 5º, nos incisos V e X. O códi-
go civil de 2002 ficou encarregado da previsão específica da responsabilidade 
civil, cuja previsão encontra-se no art. 927 e nos art. 186 ao art. 188, com a 
previsão dos atos ilícitos. 

Ademais, outras legislações, fora da área civil, também trazem a responsa-
bilidade civil na legislação. Assim, o código de defesa do consumidor, a CLT 
e a lei 6.938/81, Política Nacional do Meio Ambiente, trazem a responsabili-
dade civil com uma característica diferente da civil, por conta das particulari-
dades da matéria. 

Os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil é um ato 
lesivo ilícito (ação ou omissão), nexo causal e o dano, chamado de trinômio 
da responsabilidade civil.

sação no sentido comum, mas sim consolo por sentimentos feridos ou dignidade ofendida. [Portanto] a 
ação tinha as características de uma ação pena. (tradução nossa)

3 Esses códigos, e especialmente o código francês, como modenos descendentes da tradição do direito roma-
no e do Corpus Juris Civilis, serviram como modelo para o moderno tradiciona civil law. (tradução nossa)
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Esse ato lesivo ilícito tem sua incidência no art. 186 e 187 do código 
civil e que Santiago e Campello (2015, p. 176) discorrem que, “gira em torno 
da ideia de que violar um dever jurídico imposto por um dado ordenamento 
implica a incidência em ato ilícito, o qual, acarretando dano a outrem, enseja 
novo dever jurídico, atrelado à reparação de tal prejuízo”. Assim, o que causa 
o dano para outrem é justamente essa ação ou essa omissão, inclusive quem 
excede na manifestação de um direito.

Já o nexo causal é o elemento que tem como função a ligação lógica entre 
o ato lesivo ilícito com o dano, nesse sentido Capelotti (2012, p.91), “O nexo 
causal conecta a consequência danosa à conduta de alguém”.

O dano é o que Stoco (2013, p. 176) discorre como “elemento essencial e 
indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de 
ato lícito, nas hipóteses expressam ente previstas, seja de ato ilícito, ou de ina-
dimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade 
objetiva ou subjetiva”. Assim, o dano é o resultado.

Assim, a responsabilidade civil possui duas modalidades. A primeira é a 
subjetiva e é chamada da clássica responsabilidade civil, pois nela há o trinô-
mio da responsabilidade civil e a necessidade de a vítima provar a culpa do 
ofensor. Essa modalidade é utilizada como regra no código civil e na CLT e, 
como exceção no código de defesa do consumidor, aos profissionais liberais, 
cuja importância será trabalhada a frente.

Já a segunda modalidade, oriunda da teoria do risco, trabalhada alhures, 
tem o nome de objetiva e também possui a necessidade da prova do trinômio 
da responsabilidade civil, mas não é necessário provar a culpa. Essa ausência 
em se provar a culpa tem como base o risco da atividade ou na vulnerabilidade 
da parte. A matéria ambiental também se enquadra nessa modalidade, porém, 
com uma particularidade, a flexibilização do nexo causal pela aplicação, juris-
prudencial, da teoria do risco integral.

A responsabilidade civil brasileira ainda está presa a herança do civil law 
de Napoleão da divisão funcional entre direito penal e civil, trabalhada alhu-
res e, por isso, a responsabilidade civil tem como função a reparação do dano 
na extensão desse dano.

Porém, passou de hora de imputar outras funções a responsabilidade 
civil, pois penas pecuniárias são bem mais efetivas que penas restritivas de 
liberdade ou direito. Ademais, o direito penal tem que ser a ultima ratio do 
direito. Assim, a responsabilidade precisa assumir as funções que Rosenvald 
(2017) trabalhou como de punição, de ressarcimento e de prevenção, sendo 
essa ultima a mais importante, ainda mais em algumas áreas, como no direito 
ambiental, por exemplo.

Essa necessidade em se dar mais funções a responsabilidade civil advêm 
da sociedade de risco pensada pelo sociólogo alemão Beck (2010), que em sua 
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obra mais famosa a Sociedade de risco, pregava que tínhamos passado o status 
de sociedade industrializada e pós industrializada para um sociedade de riscos, 
em que tudo se pauta em riscos e nas formas de mitigação desse risco.

Dessa forma, é nesse momento que o papel preventivo passa a ter mais 
importância, ser funcional e efetivo, pois nesse sentido Rosenvald (2017, p. 
46), “é uma exigência de integração ao sistema de uma tutela efetiva para aque-
les casos em que o ressarcimento, pelo equivalente ou em forma específica, 
mostre-se pouco idôneo para prevenir determinadas formas de ilícitos civis”

Nessa linha de raciocínio, Del Mastro (2016, p. 814) demonstra que, “no 
século XXI, a função preventiva ocupa o lugar principal da responsabilidade 
civil, sendo resultado da sociedade de risco que exige uma tomada de cautela 
nas atividades desenvolvidas pelos indivíduos”.

Assim, segundo Barbosa, Silva e Brito (2019, p. 4), “eliminar previa-
mente riscos de danos reflete na função preventiva da responsabilidade civil, 
que visa a garantir o equilíbrio jurídico esperado. Busca-se, deste modo, a 
adoção da técnica de risk management”. Nessa mesma linha de pensamento 
Schreiber (2015, p. 228), “somada a responsabilidade civil, buscaria identifi-
car os pontos de risco em cada estrutura organizacional e eliminá-los antes 
da produção de danos.

Com um pensamento filosófico, a responsabilidade civil tem um papel 
que, Rawls (2000, p. 11) trouxe em sua obra para “evitar que se tire alguma 
vantagem em benefício próprio tomando o que pertence a outrem”. E quem 
deve evitar que essa vantagem ocorra é:

um sistema público de regras que define cargos e posições em seus direitos e 
deveres, poderes e imunidades, etc. Essas regras especificam certas formas de 
ação como permissíveis, outras como proibidas; criam também certas penali-
dades e defesas. (RAWLS, 2000, p. 58)

A não punição correta gera um comportamento de impunidade e de que 
cometer aquele ato vale a pena e pode ser repetido, nesse sentido:

Mas o que pode o direito oferecer à pessoa lesada, quando se trata do meu e 
do teu, senão o objeto da disputa ou o seu valor? Se isso fosse justo, poder-se-
-ia soltar o ladrão, desde que ele devolvesse o objeto roubado. Mas, objeta-se, 
ele não só agrediu a vítima, como também as leis do Estado, a ordem jurídica 
e a lei moral. Será que o devedor, que discorda do preço estabelecido com o 
vendedor, o locador, que não cumpre o contrato, o mandatário, que trai mi-
nha confiança, enganando-me, não fazem o mesmo? Será uma satisfação para 
mim, se após longa luta com todas essas pessoas, eu nada mais obtiver, senão 
aquilo que me pertencia desde o início? O perigo que a saída desfavorável do 
processo lhe trouxe existe para uma perda do que lhe pertence, e para o outro 
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apenas em ter de devolver aquilo que injustamente tomou. A vantagem que a 
saída possibilita, para um, é o fato de não perder nada, e, para o outro, o de se 
enriquecer às custas do adversário. Não se estará, assim, exatamente a estimular 
a mentira mais desavergonhada e dar um prêmio à celebração da deslealdade? 
(IHERING, 2001, p. 86)

Assim, é necessário um sistema de responsabilidade civil equilibrado para 
trazer uma segurança e conforto para a sociedade, bem como mitigar os riscos 
da sociedade atual.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA

A Medicina é uma área do conhecimento milenar que surgiu nas civili-
zações antes do nascimento do Cristo e passou pelos pensamentos filosóficos 
gregos, pela idade média, pelo renascimento e ao advento do pensamento 
científico. E, nesse sentido Pessotti (1996, p. 441), “Desde os tempos pré-ho-
méricos, a fragilidade da vida ou, por outro lado, a certeza da finitude marca 
o pensamento humano, em suas várias modalidades. A consciência de que a 
morte chegará e de que a vida pode esgotar-se num minuto, foi sempre uma 
fonte de inquietação ou de ansiedade”.

Assim, não é de espantar que o primeiro médico fosse ligado a religião, 
tal como no trecho abaixo:

Não é de admirar que a figura que ostentasse poderes de salvar a vida ou ali-
viar a dor, fosse a que mais próxima estivesse dos poderes da divindade, Os 
primeiros médicos foram, como se sabe, os sacerdotes que, nas várias culturas, 
desde o século VIII a.C., pelo menos, inspirados ou credenciados pelos deuses, 
praticavam a arte de curar. (PESSOTTI, 1996, p. 441)

O conceito de médico é dado por Pessotti (1996, p. 443-444) discorren-
do que é o profissional responsável, “Enquanto saber teórico, hermenêutico, 
ela seria a competência diagnóstica para detectar sintomas e agrupá-los em 
quadros clínicos: algo que já se atribui aos computadores. Enquanto clínico, 
o médico seria um técnico de alto nível capaz de prescrever e administrar os 
produtos da pesquisa experimental”.

A medicina sempre se modificou e se aprimorou por conta dos experi-
mentos que ela realizou e alguns até questionáveis, tais como os experimentos 
realizados com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, esses 
eventos serviram para repensar as bases éticas da classe e da sociedade como 
um todo. Como qualquer área de ciência, fazer experiências e estudos são 
necessários, levando em consideração sempre a ética e os parâmetros que o 
conselho da classe determina.
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Esse profissional tem alguns deveres e, nesse sentido Aguiar Júnior (2000, 
p. 7), “O médico tem o dever de agir com diligência e cuidado no exercício da 
sua profissão, conduta exigível de acordo com o estado da ciência e as regras 
consagradas pela prática médica”. 

Ademais, é dever do médico a informação ao paciente bem como obter o 
consentimento do paciente e sobre isso Aguiar Junior (2000, p. 9) discorre, “a 
necessidade de obter o consentimento do paciente para a indicação terapêutica 
e cirúrgica. Toda vez que houver um risco a correr, é preciso contar com o 
consentimento esclarecido, só dispensável em casos de urgência que não possa 
ser de outro modo superada, ou de atuação compulsória”. Esse consentimen-
to, inclusive, será de importância no caso de uso de medicamentos off label no 
paciente, pois a falta disso, enseja a responsabilidade civil caso ocorra algum 
dano ao paciente.

Dessa forma, o médico tem quatro formas de ser penalizado por um erro 
médico, conforme abaixo:

esferas civil, penal, administrativa e disciplinar. O erro médico, fundamenta-
do no contrato entre o paciente e o médico, estaria adstrito à jurisdição civil, 
enquanto os atos ilícitos dolosos – como a omissão de socorro –, à jurisdição 
penal. A ação administrativa relaciona-se aos médicos ligados a hospitais que 
poderiam, em primeira instância, serem vítimas de processos administrativos 
em hospitais públicos e, por último, a instância disciplinar que diz respeito às 
infrações do Código de Ética Médica – de responsabilidade dos conselhos de 
medicina. (CORREIA LIMA, 2012, p. 37)

Porém, para não fugir ao tema do artigo, é interessante a responsabilida-
de civil e, ela é subjetiva que segundo Udelsmann (2002, p. 173), “deriva da 
culpa no sentido amplo, esta engloba o dolo, ou seja, a vontade premeditada 
de causar dano, e a culpa em sentido estrito”. O fundamento dessa imputação 
está no código de defesa do consumidor quando ele afirma no art. 14, §4º que 
aos profissionais liberais são aplicados a responsabilidade subjetiva, mediante 
a prova da culpa.

O fundamento dessa escolha está no fato da relação do médico é de 
obrigação de meio que conforme discorrido por Aguiar Júnior (2000, p. 6), 
“o profissional assume prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado 
e diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu título, com 
os recursos de que dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se 
comprometer com a obtenção de um certo resultado”. Assim, somente um 
cirurgião que promete entregar um resultado que responderia objetivamente, 
estando o médico, em geral, blindado por essa pequena proteção legal, haja 
vista lidar com vida, sem controle da mesma que é inerente da profissão. 
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4. RESPONSABILIDADE DE QUEM ESTÁ INCENTIVANDO 
E NÃO POSSUI CURSO MÉDICO COMO TENTATIVA DE 
BURLAR O ISOLAMENTO SOCIAL

Porém, nesse tópico vem a figura da pessoa ou de um grupo de pessoas 
que não possuem formação nas áreas da saúde e que utilizam de fármacos off 
label que ainda estão em experiencia e sem a homologação da sua eficácia no 
combate do COVID-19, pelos órgãos responsáveis, para tentar fazer com que 
o isolamento social, a que fomos submetidos como forma de diminuir a curva 
do COVID-19, seja quebrado ou flexibilizado.

E a figura da economia e do capital com a saúde é algo que sempre entra 
em concorrência com outras áreas do direito ou princípios do direito fica em 
evidência. Não que o princípio econômico não seja importante e não esteja 
afetando grande parte da população, mas, na concorrência entre saúde e eco-
nomia nem deveria haver discussão sobre quem deveria prevalecer, uma vez 
que a saúde deveria ser a primada.

Ademais, a medida de isolamento faz com que evite a superlotação dos 
leitos de saúde, o que economiza dinheiro da população e do Estado.

O modus operandi dessas pessoas, que geralmente possuem alto poder de 
convencimento, é um discurso de desacreditar o vírus e o isolamento social, 
falar que a economia vai quebrar, pessoas perderão o emprego e que existe um 
remédio que resolve tudo e que já tem ele em estoque em número suficiente 
para a população.

Porém, isso é muito perigoso, uma vez que o vírus está trazendo mortes 
no mundo todo e o mundo está todo incentivando a medida médica de iso-
lamento social, que possui respaldo de profissionais da área e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), e esses remédios dados como milagrosos, por essas 
pessoas, não são, pois a pesquisa ainda está sendo realizada e não existem 
estudos conclusivos sobre eles e muito menos sua aprovação pelos órgãos 
competentes para esse uso. 

E, se esse remédio começar a fazer mais mal do que bem, ou não der con-
ta de usar com toda população ou mesmo não valer a pena usa-lo por conta de 
efeitos colaterais? São perguntas pertinentes, que não possuem fim e que não 
cabe a pessoas fora da área médica tirar conclusões.

Ademais, não é visto, em regra, médicos indo a público para falar sobre 
o milagre desses remédios, pelo contrário, escuta-se o reforço para manter o 
isolamento social como forma de mitigar a transmissão do vírus.

Assim, esse comportamento pode sim gerar responsabilidade civil, desde 
que haja um nexo causal entre as falas e o aumento de infecções pelos vírus. 
Porém, o tema carece de escrita e, consequentemente, não há discussão sobre 
qual modalidade da responsabilidade tal conduta poderia ser enquadrada.
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Porém, tal atitude em usar de sua influência para incentivar o relaxamen-
to ou suspensão do isolamento social coloca um número de pessoas indeter-
minadas em risco. 

O bem da vida é difuso e fundamental e, o conceito de bem difuso foi 
dado pelo Código de Defesa do Consumidor (1991, art. 81), “os transindivi-
duais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato”.

Assim, para esse risco, existe duas teorias principais, a teoria do risco in-
tegral e do risco criado. Sendo a do risco integral aplicado somente no Brasil 
para danos ambientais, por aplicação jurisprudencial. Essa teoria tem diversos 
adeptos doutrinários no direito brasileiro, dentro os quais Cavalieri Filho 
(2012, p. 155) que defende, “A teoria do risco integral é uma modalidade extre-
mada da doutrina do risco destinada a justificar o dever de indenizar até nos 
casos de inexistência do nexo causal”. Assim, basta o dano para a imputação 
de responsabilidade a pessoa responsável.

A outra teoria, mais razoável ao caso em questão, é a teoria do risco 
criado que tem como adepto Mukai (2002, p. 257) cuja aplicação se dá “so-
mente empenha a responsabilidade de alguém por danos ambientais, se ficar 
comprovada a ação efetiva (atividade) desse alguém, direta ou indiretamente 
na causação do dano”. Nessa teoria é admitida a aplicação das excludentes do 
nexo causal, passando o ônus probatório para o infrator

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pandemia causada pelo COVID-19, popularmente chamado de co-
ronavírus, é a pandemia mais mortal desse século XXI e entrará para história 
nefasta da humanidade e causado por interferência do próprio homem.

Por conta desse vírus a população está vivendo enclausurada em suas 
casas como única medida para conter a propagação do vírus.

E, no meio dessa corrente para conter o vírus, tentar salvar vidas e 
evitar que haja lotação nos leitos de saúde existem pessoas que estão uti-
lizando sua influência para retirar a gravidade do vírus, para criticar o 
isolamento social e para utilizar de experiências de fármacos off label que 
não possuem as devidas comprovações e aprovações dos profissionais e 
dos órgãos competentes para relaxar ou suspender o isolamento social, 
colocando pessoas em risco e não se importando com as vidas humanas 
que poderão ser perdidas. 

Assim, chegou-se ao problema quanto à possibilidade dessas pessoas se-
rem responsabilizadas civilmente por eventuais danos que possam ocorrer por 
essas condutas e, apesar de não haver literatura acerca do assunto que é novo, 
a pesquisa conseguiu responder aos objetivos propostos.
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Concluindo, podemos afirmar que existe responsabilidade civil diante 
da reprovabilidade da condutas e enorme potencial de dano à saúde, com 
fundamento na teoria do risco criado, pois quem faz essas afirmações sobre 
o uso indiscriminado desses remédios off label põe em risco um número in-
determinado de pessoas e, por isso, assume a responsabilidade pelos danos. 
Sugere-se, ademais, que o valor obtido pela imputação de responsabilidade 
deve ser revertida para o combate do COVID-19 ou para saúde em geral em 
valor razoável para a reparação do dano causado, bem como, como punição 
pedagógica a fim de evitar reiteração de conduta.
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Elias José de Alcântara

INTRODUÇÃO

Neste momento, o único consenso que temos é a incerteza! Em regra, 
numa situação de normalidade, a dúvida figura como um fator positivo, já 
que nos leva a questionar e a buscar respostas, nos tirando do comodismo.

Todavia, quando abrupta podem ser disruptivas e destrutivas, especial-
mente, quando esferas de autoridades institucionais, que representam para-
digmas de segurança para nos direcionar, como a ciência, a economia e o 
governo, também não possuem respostas!

Assim, a proposta do texto é fazer uma reflexão  sobre as ações de en-
frentamento e combate ao covid-19, em razão do surgimento de narrativas 
destituídas de valores morais, mas transbordante de um viés ideológico, que 
fomenta e impulsiona a criação de um ambiente de insegurança e medo, nor-
teado por condutas discriminatórias e teorias conspiratórias sobre a origem 
da doença, que se expandem rapidamente numa sociedade vulnerável que se 
encontra num estado de letargia coletiva,  em que a pandemia se torna um 
subterfúgio ideal para manipulações em distintas esferas, causando insegu-
rança e lesões.

Por um lado, alguns adotam uma atitude negacionista, ignorando as 
orientações técnicas das autoridades e instituições de saúde e vigilância sa-
nitária, com o escopo protecionista à economia. Por outro, alicerçado em 
fundamentos técnicos, em razão de não existir tratamento adequado, nem va-
cina para combater o agente patógeno da doença, asseveram que não há outra 
conduta mais adequada senão o isolamento social, sob o fundamento de que a 
vida humana é infinitamente mais importante que a economia. 

A polarização sobre o tema, por si só, caracteriza-se como algo ilógico, 
pelo simples fato de que o momento deveria ser ideal para a formação de um 

capítulo 13

covId-19 – momento propícIo para a  
construção de um estado étIco
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consenso para definir a melhor estratégia de combate e enfrentamento ao 
inimigo comum.  

Sabemos que a solução para a crise passa pela adoção de medidas racionais 
que necessariamente levem em consideração tanto a econômica como a saúde 
das pessoas. Mas, aqui impõe questionarmos: Como as nefastas consequên-
cias socioeconômicas decorrentes da situação de emergência em saúde pública 
internacional referente à covid-19 nos ajudarão a construir um capitalismo 
norteado pela ética? Como devemos enfrentar as consequências econômicas 
decorrentes da pandemia, inseridos num sistema econômico globalizado?  

Diante do exposto, o texto se propõe a fazer uma análise interdisciplinar, 
abrangendo o Direito, a Economia e a Filosofia, com a finalidade de tentar 
compreender a crise gerada pela pandemia covid-19 e suas implicações na es-
fera econômica e no contexto social, buscando analisar as condutas adotadas 
para o enfrentamento da doença. 

O direcionamento filosófico buscará fundamento central no pensamento 
teórico de Paul Collier, cujo objeto se trata de uma análise sobre a necessidade 
da reconstrução das bases para um novo capitalismo e pela necessidade de 
construirmos um Estado ético, contextualizando com o pensamento de outros 
estudiosos sobre o tema. 

A pesquisa, portanto, adota um método teórico bibliográfico, empregando 
o raciocínio dedutivo para a construção do texto e enfrentamento do tema pro-
blema levantado, oportunidade em que analisaremos  o contexto da declaração 
da situação de emergência em saúde pública a nível internacional, a atuação dos 
principais atores na ordem econômica nas relações comerciais e as disfunciona-
lidades das medidas adotadas para o enfrentamento e combate à doença, para 
chegarmos em um desfecho fazendo uma proposição apontando uma direção 
para uma possível solução, com base na construção de um Estado ético.

1. DO SURTO À PANDEMIA 

A situação de emergência em saúde pública internacional decorrente da 
Covid-19 impactou diretamente as relações comerciais internacionais, afetan-
do diretamente a economia global devido às medidas de enfrentamento e 
combate adotadas pelas autoridades públicas, visando a conter a disseminação 
da doença.

Por conseguinte, em razão do isolamento social, fatores determinantes 
na esfera econômica relacionadas à produção, circulação e consumo foram 
diretamente atingidos.

Impressionante constatar as mudanças radicais em termos econômicos 
num lapso de tempo tão curto! Ao analisarmos a conjuntura econômica dos 
últimos doze meses, tínhamos incertezas, pois temas significativos como o 
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Brexit e, especialmente, a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos 
repercutiam na ordem econômica internacional.

Sob esse aspecto, a própria WTO (World Trade Organization), reconhe-
ceu que o comércio mundial enfrentou novos ventos contrários em 2018, 
afirmando que com o comércio as tensões e as incertezas da política econô-
mica aumentaram acentuadamente. Neste viés, constatou-se que o crescimen-
to anual do volume do comércio mundial de mercadorias caiu de 3,9% no 
primeiro semestre de 2018 para 2,7% na segunda metade do ano, tendo a 
desaceleração aumentado no final do ano, em relação ao crescimento de 1,2%  
no terceiro trimestre, pois houve um declínio de 0,3% no quarto trimestre.

Todavia, mesmo considerando tais variáveis, as estatísticas e projeções 
oficiais indicava crescimento nas relações comerciais. Segundo Leading Players 
of  World Trade Statistical Review 2019, por exemplo, as exportações mun-
diais de mercadorias totalizaram US $ 19,48 trilhões em 2018, um aumento de 
10% em relação ao ano anterior.  

O relatório revelou também a concentração do comércio mundial, pois 
os países que representam as dez principais economias mantinham  uma par-
ticipação de 53,3% nas relações comerciais. Enquanto, as cinco primeiras eco-
nomias representavam o percentual de 38,1%  das transações globais. E, no co-
mércio global de serviços, os dez principais traders permanecerem inalterados 
em 2018, com os mesmos países mantendo seu ranking como os principais 
exportadores e importadores. 

Diante deste cenáro, já se percebia que vários indicadores econômicos e 
estatísticas comerciais importantes sugeriam tendência de queda no comércio 
e na produção no primeiro semestre de 2019. Nesta perspectiva, em março 
constatou-se que  o valor em dólar das exportações dos Estados Unidos, União 
Européia e Japão caíram 1%, 7% e 7%, respectivamente. Enquanto, as exporta-
ções chinesas aumentaram 14% em relação ao ano anterior, porém o aumento 
foi principalmente devido a um fraco desempenho em março de 2018. As 
importações também pararam, sem crescimento (0%) nos Estados Unidos e 
declínio de 2%, 4% e 8% na União Europeia, Japão e China, respectivamente, 
conforme o World Trade Statistical Review 2019.

No meio da turbulência, verificava-se que os índices dos gerentes de com-
pras (PMIs), com base nos negócios pesquisas, que tende a indicar de forma 
prévia a dinâmica da atividade econômica, já indicava que o segundo trimestre 
de 2019, teria um desempenho econômico fraco. Apesar da leitura do PMI 
para os Estados Unidos ter sido relativamente forte (52,6), na China o índice 
era de 50,2, número que sugeria estabilidade ou um crescimento mais lento 
(WTSR, 2019).

De fato, tais componentes seria uma ferramenta confiável para indicar 
melhores condições para o comércio internacional. 
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Porém, externalidades negativas pautadas pela tensão entre os princi-
pais protagonistas pesavam na balança e medidas protecionistas passaram 
a ser anunciadas pelos Estados Unidos e pela China, o que acarretou uma 
retração ainda maior do mercado. Mas, ainda assim, as perspectivas não 
eram tão pessimistas!

Enquanto isso, no dia 31 de dezembro de 2019, o Centro de Controle 
de Prevenção e Doenças da China (CDC) e a OMS eram notificados dos 
primeiros casos de covid-19 na cidade de Wuhan na província de Hubei na 
China. Na ocasião, os casos foram notificados como pneumonia de etiologia 
desconhecida. Naquele instante, ninguém poderia imaginar as repercussões de 
natureza epidemiológica e as consequências econômicas, sociais, políticas e 
culturais que a doença acarretaria em nível global.

Até então, tratava-se de uma mera notificação de uma grave infecção res-
piratória, semelhante a um caso de pneumonia, causada por uma nova cepa da 
família coronavírus 2/síndrome respiratória aguda grave (SARS-Cov2), que foi 
denominada como uma nova doença coronavírus-19 (COVID-19).

Não demorou perceber a gravidade dos sintomas da Covid-19! Inobs-
tante 80% das pessoas infectadas apresentar um quadro clínico com sintomas 
semelhantes à de uma gripe comum. Uma parcela significativa dos infectados, 
desenvolviam um grave quadro de pneumonia, evoluindo para uma crítica 
situação de insuficiência respiratória, exigindo-se uma pronta intervenção 
médica com internação em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), cujos 
prognósticos são desanimadores, especialmente, em face dos pacientes idosos 
ou com comorbidades (cardiopatias, diabetes, hipertensão), sem qualquer ex-
clusão, porém, de acometimento em crianças e jovens adultos, conforme relato 
da própria Organização Mundial de Saúde.

Poucos dias depois, o grande número de pessoas infectadas era alar-
mante, mesmo com a adoção de medidas de contingenciamento, como o 
isolamento da cidade de Wuhan, visando evitar a disseminação da infecção, 
mas não foi suficiente para impedir o aparecimento de inúmeros outros ca-
sos em diversos outros países da Ásia, Europa e América do Norte. O vírus 
já não respeitava fronteiras!

Em razão da rápida disseminação do surto da doença causada pelo novo 
coronavírus covid-19, em 30 de janeiro de 2020, a OMS (Organização Mundial 
de Saúde) reconheceu a situação como sendo uma Emergência de Saúde Públi-
ca de Importância Internacional e no dia 11 de março de 2020, a COVID-19 
foi reconhecida como uma pandemia, devido à ampla abrangência geográfica.

Sobre esse aspecto, ressaltou Tedros Adhanom Ghebreyesus,  diretor-geral 
da OMS,  “sabemos que essa é muito mais que uma crise de saúde. “Estamos cientes 
das profundas consequências da pandemia”, (...) é “um momento sem precedentes, que 
demanda uma resposta sem precedentes”.
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Não podendo ignorar os fatos! A Diretora do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), Kristalina Georgieva alegou “a recessão global decorrente da pande-
mia do novo coronavírus já é uma realidade e que  será bem pior que a crise financeira 
de 2008/2009, mas a escala e duração vão depender das ações tomadas pelos países”. 
“Em toda minha vida, esse é o momento mais sombrio enfrentado pela humanidade”, 
definiu, durante coletiva de imprensa conjunta com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em Genebra, na Suíça.

E para Ángel Gurría, Secretário-geral da OCDE (Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico) a constatação mais evidente é que “a 
pandemia traz consigo o terceiro e maior choque econômico, financeiro e social 
do século XXI, depois do 11 de setembro e da crise financeira global de 2008”.

Afirmando que “esse choque traz um duplo golpe: uma interrupção da 
produção nos países afetados, atingindo as cadeias de suprimentos em todo 
o mundo e uma queda acentuada no consumo, juntamente com um colapso 
na confiança. Medidas rigorosas sendo aplicadas, embora essenciais para 
conter o vírus, estão levando nossas economias a um estado de “congelamen-
to” sem precedentes, do qual a emergência não será direta ou automática”, 
conforme  publicado no Tackling Coronavirus (CODIV-19) – Contributing 
to a Global Effort.

Em face de um real e trágico cenário de crise provocada pela pandemia 
do Covid-19! Enormes desafios e dificuldades surgiram, uma vez que o patóge-
no causador da doença era desconhecido. A medicina não tinha resposta. Não 
existia um tratamento específico, nem havia medicamentos disponíveis, a úni-
ca conduta possível consiste em monitorar e efetuar o controle dos sintomas, 
na perspectiva que o próprio organismo combatesse a infecção.

E, apesar de identificado o código genético do vírus, existindo inúmeras 
pesquisas e testes em andamento em busca de um tratamento ou uma vacina, 
estudos e resultados eficazes exigiam certo lapso de tempo.

Infelizmente, contudo, em razão da virulência da doença muitas pessoas 
foram infectadas simultaneamente, havendo um percentual signficiativo de 
pessoas, cujo quadro clínico evoluiu para insuficiência respiratória, exigindo 
a internação em leito hospitalar em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) 
para fins de obter suporte respiratório.

O problema é que mesmo nos países mais desenvolvidos, o sistema de 
saúde público ou privado, não se encontrava preparado para um quadro epi-
demiológico tão grave, assim a falta de estrutura e de leitos hospitalares ade-
quados para tantos pacientes ao mesmo tempo, resultou e continua a provocar 
um elevado número de óbitos.

Desta forma, sem um tratamento clínico hospitalar eficiente e adequado, 
o isolamento social é caracterizado como o protocolo adotado pelas autorida-
des de saúde mais eficiente no enfrentamento da doença, com o intuito de in-
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duzir a evolução de uma curva epidêmica achatada, evitando a contaminação 
de um grande número de pessoas.

Inobstante figurar como uma medida adequada, o problema é o efeito 
negativo que o isolamento social acarreta a economia, impactando toda a ca-
deia de produção, circulação e consumo, não apenas em um delimitado espaço 
geográfico, mas a nível global, sem precedentes.

Assim, diante da urgência e imprescindibilidade da adoção de medidas 
de isolamento social, devido à inexistência de tratamento eficaz para a doença, 
fato que impactará diretamente as relações econômicas, sociais e de trabalho 
no âmbito de uma sociedade plural, interconectada e globalizada. 

É que se propõe analisar a implementação e o desenvolvimento das me-
didas de combate e enfrentamento à covid-19, devido à percepção dos traumas 
e lesões que a doença tem causado, que ao se correlacionar com as relações 
econômicas, escancara as mazelas e fissuras do sistema econômico que reflete 
na necessidade da reconstrução de um Estado mais ético, cuja premissa se fun-
damente na identificação e no reconhecimento de obrigações recíprocas fun-
dada num viés cooperativo e na identidade de um senso de propósito comum.

É neste sentido, que pretendemos prosseguir.

2. “HOMEM ECONÔMICO” - MAZELAS E 
DISFUNCIONALIDADE DO SISTEMA 

As consequências do isolamento social nas relações sociais e econômicas 
a nível internacional são reveladoras, sejam por expor as disfuncionalidades 
e mazelas do sistema, mas, sobretudo, por estabelecer as bases de uma nova 
geopolítica global.

Indistintamente, todos os países foram forçados a adotarem medidas de en-
frentamento para combater um inimigo comum, o qual não faz distinção de gê-
nero, raça, cor ou nacionalidade, nem conhece fronteiras ou limites geográficos.

Regimes e ideologias políticas também foram flexibilizadas. A relação 
entre Estado e mercado se mostraram interdependentes. A escassez da oferta e 
demanda, exigiram mesmo para os neoliberais o reconhecimento da necessi-
dade de uma maior intervenção estatal.

A premissa asseverada por Adam Smith de que o mercado pode se autor-
regular, sem precisar da intervenção do Estado, como virtude do livre merca-
do, não foi posta como opção na agenda política, ninguém quis se arriscar. 

Mas, certamente, a solução para os problemas decorrentes da pandemia 
do covid-19, não se encontrava no “Laissez-Faire”. É, mais provável que a solu-
ção para os problemas do sistema, encontrasse uma resposta com mais facili-
dade em outra obra do autor: “A Teoria dos Sentimentos Morais”.

Sob esse aspecto, afirma (SMITH, 1756) que
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os seres humanos são naturalmente dispostos para a vida em sociedade, nem mesmo o 
menos virtuoso dentre os homens consegue ser indiferente ao que se passa com os demais, 
a sua alegria ou sua dor, e este interesse pela sorte alheia não decorre de qualquer consi-
deração da utilidade que podemos extrair desta situação. Isto é o que a experiência nos 
ensina: “é um fato óbvio demais para precisar ser comprovado” que nos emocionamos 
diante da visão do sofrimento alheio.

É relevante notar, contudo, a reflexão de Paul Collier sobre a obra de 
Smith, ao afirmar 

alguns loquazes defensores do capitalismo que sustentam que o fim justifica os meios evo-
cam a famosa proposição de Adam Smith em A riqueza das nações de que a busca do 
interesse pessoal leva ao bem comum” (...).  Assim, “o pensamento econômico moderno, 
iniciado em 1776 com A riqueza das nações, ergue-se sobre um personagem totalmente 
desprezível. O homem econômico é egoísta, ganancioso e preguiçoso.

E, conclui: 

Mas, Smith não pensava que somos o homem econômico”. “(...) Smith reconhecia que 
ver a pessoa por dentro não só nos permite entende-la, mas também leva a nos interessar 
por ela e a avaliar seu caráter moral. Smith considerava essas emoções de empatia e 
julgamento como base da moral, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer 
e o que sentimos que devemos fazer. A moral brota de nossos sentimentos, não de nossa 
razão. (COLLIER, 2020a)

Afinal, somos todos humanos! Frágeis e vulneráveis. 
Talvez, o fator mais relevante para o enfrentamento desta crise, fosse a 

necessidade de nos reconhecer como  seres sociais e que precisamos criar um 
sentido de pertença e mútua cooperação em todas as dimensões, especialmen-
te, no campo da economia para que pudéssemos em unidade combatermos o 
nosso inimigo comum – a covid-19.

Todavia, o que percebemos foi o descortinar de um cenário que apresenta 
uma sociedade global com instituições disfuncionais e incapazes de mobilizar 
seus agentes para combater à doença, seja  a nível nacional com adoção de 
políticas públicas coordenadas que visassem a um objetivo comum, seja no 
plano internacional por meio de ações integradas para encontrar uma solução 
em prol de todos os países sem quaisquer privilégios.

A análise crítica da Organização Nações Unidas sobre a atuação dos paí-
ses no enfrentamento da pandemia é significativa. Para  Antônio Guterres, 
Secretário Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), de fato “Vimos 
expressões de solidariedade, mas pouquíssima unidade em nossa resposta à Covid-19. 
Os países seguiram estratégias divergentes e todos pagamos um preço alto por isso”. 
(ASSEMBLEIA MUNDIAL DA SAÚDE, 2020).
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Por outro lado, como reflexo da disfuncionalidade das instituições, po-
demos apontar as críticas em desfavor à própria OMS (Organização Mundial 
de Saúde), quanto às medidas adotadas para o enfretamento da pandemia. É 
o caso do governo americano que “acusa a China de ter ocultado o surgimento 
da epidemia e de ter subestimado sua gravidade”, criticando o “papel da OMS em 
administrar gravemente mal e encobrir a disseminação do coronavírus”, o que levou 
a suspensão de repasse de recursos financeiros para a entidade. (OMS, 2020a)

O que levou os Estados Unidos a suspender repasse de recursos financei-
ros para a OMS. Sobre tais fatos, alegou Tedros que “A Covid-19 não discrimina 
entre nações ricas e pobres, nações grandes e pequenas. Não discrimina entre nacionali-
dades, etnias ou ideologias. Nem nós. Este é um momento para todos nós estarmos uni-
dos em nossa luta comum contra uma ameaça em comum. Quando estamos divididos, 
o coronavírus explora as divisões entre nós”. (OMS, 2020b)

Além disso, robustece ainda mais as fissuras da crise, a ineficiência admi-
nistrativa e a ganância pelo lucro, bem como as práticas de pirataria moderna, 
ações comerciais discriminatórias e o fortalecimento de posições ideológicas e 
nacionalistas no tratamento da compra e requisição de medicamentos e equi-
pamentos hospitalares para o combate à pandemia, revelando a face predató-
ria e disruptiva do sistema econômico alicerçado no “homem econômico”.

Nortear relações econômicas, num período de urgência em saúde pública 
a nível internacional, fundadas numa noção de homem econômico, significa 
limitar e empobrecer a capacidade de análise das relações econômicas com 
base em pressupostos éticos, restringindo a finalidade da ação estatal para 
atender interesses egoísticos em detrimento de terceiros, em situações de maior 
vulnerabilidade.

Neste sentido, alguns fatos são reveladores, como a disputa comercial 
entre a Alemanha e os Estados Unidos envolvendo o uso exclusivo de uma 
potencial vacina contra o novo coronavírus, devido ao fato de o governo 
americano ter oferecido 01 (um) bilhão de dólares  para garantir que a vacina 
produzida pela farmacêutica CureVac seja “apenas para os Estados Unidos” 
(WELT AM SONNTAG, 2020). Outro fato relevante, foi a polêmica declara-
ção da empresa farmacêutica Sanofi, ao afirmar “a prioridade dos Estados Unidos, 
em caso de desenvolver uma vacina eficaz contra o novo coronavírus”, conforme ma-
nifestação expressa do CEO da empresa, Paul Hudson, que “os Estados Unidos 
têm o direito a um volume maior de pré-encomendas porque investiram em assumir o 
risco” (BLOOMBERG, 2020).

Outro fato que demonstrou uma face perversa do sistema, consistiu nas 
disputas comerciais irracionais e desarrazoadas a nível internacional por insu-
mos e materiais hospitalares como: máscaras, luvas, protetores, capas, respira-
dores, reagentes e outros produtos essenciais ao combate à covid-19. Levando 
muitos países a anunciarem a proibição de exportação de materiais sanitários 
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ou mesmo implementar requisições administrativas em seus territórios de pro-
dutos destinados a outros países.

Neste episódio, certamente, a dependência comercial e econômica de to-
dos os países para com um único país produtor, revelou a falha estratégica na 
esfera geopolítica, motivada pela prática de dumping social,  em razão do bai-
xo custo da produção de bens insumos tão essenciais para a vida das  pessoas, 
especialmente, quando sua escassez passa a ser objeto de manobras e atos ad-
ministrativos imorais, sob o falso argumento de defender interesses nacionais.

A constatação evidente consistiu na percepção de que numa economia 
globalizada, os bens e serviços, mesmo que apresentem um baixo valor agrega-
do de produção, pode se tornar um ativo estratégico e geopolítico, figurando-
-se como variável discriminatória na esfera social e econômica, em razão do 
aspecto ideológico, nacionalista e discriminatório produzido num âmbito de 
disputa econômica destituída de valores éticos, que ignoram a vida humana.

A adoção de mecanismos para proibir a exportação de remédios e equipa-
mentos durante a crise na saúde pública, justificada pela necessidade de miti-
gar riscos sociais e diminuir a dependência econômica e de acesso aos insumos 
no campo da saúde pública  somente revela a face do homem econômico 
presente no sistema capitalista, pois o fator predominante não é a falta do 
produto ou ausência de demanda, mas o uso dos bens de consumos essenciais 
como estratégia de poder.

O domínio global da manufatura do mercado farmacêutico e de insu-
mos médico-hospitalares pelos chineses, demonstrou a fragilidade e os riscos 
sociais motivados por fatores meramente econômicos para uma sociedade glo-
balizada sem um lastro de um capitalismo baseado na ética.

Para BUTLER (2011), “a análise ética de Smith dispõe que a moralidade e 
o mercado são ambos sistemas funcionais. Eles trabalham em com principios 
instintivos, e deixados a si mesmos, eles trabalham razoavelmente bem para 
promover bem estar humano”. (...) “Devemos, portanto, ser cautelosos ao ten-
tar remodelar esses sistemas de maneiras que possam parecer sensatas para nós, 
mas que poderiam desestabilizar todo o mecanismo”.

Fator extremamente preocupante, num momento em que a pandemia 
se configura como um paradigma de mudança na construção de uma nova 
ordem mundial que já se desenhava na esfera internacional.

3. OS ATORES DO MERCADO 

O dinamismo social e a economia não nos levam ao tédio! 
Em pensar que em 2018, o foco de discussão a nível internacional se 

referia à implementação do audacioso e factível plano “Made China 2025” 
lançado em  2015, que consistia na inclusão do desenvolvimento científico-
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-tecnológico na agenda das políticas públicas do governo chinês como um 
fator estratégico de crescimento econômico. 

Por óbvio, nada mais legítimo para um ator extremamente relevante na 
ordem internacional, que possui o potencial e todas as condições favoráveis para 
a implantação de um ciclo econômico favorável, pretender se consolidar como o 
maior centro econômico-financeiro, científico e tecnológico do mundo.

A China é uma civilização milenar e já deveria ter alçado tal posto há 
mais tempo. Mas, por contingências históricas, havia se estagnado em termos 
econômicos em relação aos países ocidentais.

Não há como negar que o Tratado de Nanquim subscritos pela dinastia Man-
chu e o Reino Unido é fruto de sua época. É irônico perceber que sua finalidade 
era constranger o império chinês a manter relações comerciais com o ocidente.

Para alcançar seu objetivo, a China pretende ser um dos protagonistas no 
âmbito da promissora revolução tecnológica que se encontra em curso, cujo 
potencial será capaz de transformar as relações sociais e de trabalho, com base 
na engenharia genética e neural, reivindicando uma participação nos setores 
mais lucrativos do sistema de produção, que certamente impactará na geopo-
lítica internacional. (Made in China 2025, 2015)

O rótulo de produtora de produtos manufaturados destituídos de valor 
agregado e de baixo custo, relacionado a um volume de produção em  massa, 
fundados numa relação de trabalho que explora uma mão de obra barata e 
desqualificada não reflete à dinâmica da economia chinesa.

Segundo o relatório OMC, a estratégia de desenvolvimento econômico, 
iniciado desde 1978 obteve êxito, com a apresentação de levados índices na 
taxa de crescimento nas últimas quatro décadas, alçando-a ao posto de segunda 
maior economia do mundo. (WTO, 2019)

Em um curto espaço de tempo, a China mudou completamente! Num 
ritmo que o restante do mundo levou mais de dois séculos para alcançar o 
mesmo estágio de desenvolvimento. Interessante perceber que as fases do de-
senvolvimento industrial, não foram suprimidas, mas concentradas.

O que levou a sociedade chinesa a sair de uma escala de produção agrícola e 
artesanal para um sistema industrial, caracterizado pela inclusão das máquinas a 
vapor no processo de produção, movidas por combustíveis fósseis, que também 
fomentou a produção de aço e o desenvolvimento da construção civil. 

Ao mesmo tempo, em que se imbuiu do  propósito de superar os obstá-
culos e recuperar o tempo perdido, fomentando o desenvolvimento de setores 
estratégicos como elétrico, petroquímico e os setores de transporte e comuni-
cação, com foco na busca da atribuição do fator qualidade em toda a cadeia 
produtiva, especialmente, no que se refere aos bens de alta tecnologia, por 
meio do desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, microchips, robótica, 
tecnologia de informação e aeroespacial. (Made in China 2025, 2015b)
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Neste período, destaca-se também a substituição do sistema analógico 
pelo digital, o progresso da informática e das telecomunicações, com ampla 
difusão da internet, além do surgimento de novas fontes de energia como a 
nuclear e o desenvolvimento da engenharia genética e biotecnologia, fato que 
impulsionou ainda mais o dinamismo da economia chinesa. (Made in China 
2025, 2015c)

E, neste momento, moldando a sociedade, temos diversos fatores que 
impulsionam a transformação das relações sociais, econômicas e de trabalho, 
com base num enorme banco de dados e nas tecnologias digitais interconec-
tadas como  a  robótica, a Internet das Coisas e a Inteligência Artificial,  que 
certamente direcionará as ações da China como protagonista dessa reestrutu-
ração geopolítica.

Salienta-se que é justamente no campo tecnológico que a rivalidade entre 
Pequim e Washington permanecem latentes. Afinal, o fechamento de ateliês 
que fabricam produtos simples e de baixo valor agregado pela China, não tem 
tanto impacto na esfera internacional. Todavia, tornar-se um protagonista no 
campo industrial em diversos segmentos como: telecomunicações, informá-
tica, indústria espacial, farmacêutica e automobilística; atribuem um novo 
status à concorrência.

Nesta seara, o que mais pesa é a falta de transparência nas estatísticas 
oficiais sobre o desempenho da econômica chinesa, fator que gera sérias es-
peculações que perpassam as questões relacionadas as pressões políticas até a 
acusações de fraudes e pirataria. Além da manifesta acusação pelos Estados 
Unidos da prática de concorrência desleal que acarreta a perda de milhares 
de empregos no ocidente, em detrimento da violação de direitos trabalhistas 
reconhecidos pela Organização Internacional do Trabalho, criando o cenário 
ideal para o acirramento da disputa comercial.

Desta forma, diante de um constante déficit comercial em relação à Chi-
na. Os Estados Unidos passaram a efetuar uma tarifação de diversos produtos 
chineses, que por sua vez, adotou medidas de retaliação, por meio da imposi-
ção de tarifas sobre produtos norte-americanos. (WTO, 2019b)

Independentemente do resultado, a disputa comercial passou a ter im-
portante papel na reconfiguração do relacionamento entre a China e os EUA, 
já que se tratam das duas maiores economia do mundo, cuja escala de tensões 
em suas relações comerciais, por si só, são capazes de provocar uma reação em 
cadeia, criando um ambiente de insegurança e especulação, prejudicando o 
crescimento global.

Deste cenário, tiramos uma lição extremamente importante, consubstan-
ciada na indicação explicita deixada por ambos os países, no sentido de que o 
divisor de interesse econômico e de classe continua crescente e fortemente carac-
terizado pela ausência de um propósito ético nas suas estratégicas econômicas.
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E, não importa quem será o protagonista desta nova ordem econômica 
robustecida pela incorporação tecnológica, nem qual o segmento ou campo 
econômico a ser explorado, o fator predominante é o interesse exclusivo de 
obtenção da maximização dos lucros, visando a alcançar seus interesses geo-
políticos e estratégicos, servindo-se dos demais povos e nações como meros 
instrumentos de exploração e/ou fornecimento de matéria priva, insumos ou 
se figurar como consumidores, fortalecendo um efetivo distanciamento eco-
nômico, com o objetivo de alçar no posto de maior economia mundial.

Assim, identificando a falha na atribuição de proposito ético nas prá-
ticas econômicas nas relações comerciais das duas principais econômicas do 
mundo, impõe-nos propor uma análise sobre a importância da construção 
de um Estado Ético, sob pena de construirmos uma nova ordem mundial 
fadada ao retrocesso. 

4. PELA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO ÉTICO

 
Para Collier, “o capitalismo moderno tem o potencial de elevar todos nós a um 

nível de prosperidade sem igual, mas está moralmente falido e a caminho da tragédia”. 
De fato, podemos caracterizar o sistema capitalista como o principal 

fator propulsor do desenvolvimento tecnológico e do aumento das relações 
comerciais no mundo, cujo fenômeno mais representantivo é a globalização. 
Todavia, ao mesmo tempo, podemos imputar ao capitalismo a responsabilida-
de pelas maiores fissuras e crises da nossa soceidade contemporânea, que não 
se limitam apenas na esfera econômica, mas perpassa pelas mazelas sociais, 
políticas e ambientais.

Enfatizando as discussões ocorridas no Fórum Econômico Mundial em 
Davos, é relevante destacar a percepção de que “o futuro do capitalismo e suas 
adequações, exigem à análise e o tratamento de temas fundamentais como meio am-
biente, desenvolvimento sustentável, poluição atmosférica e dos oceanos, energia limpa, 
como variáveis fundamentais para que possamos superar algumas mazelas do sistema 
capitalista”. (DAVOS, 2020)

No âmbito de uma sociedade em que predomina uma ânsia exagerada 
pelo poder, consumo e status inerentes a uma sociedade plural e de mercado, 
cujas relações são multifacetadas e globais. Não é de se estranhar que a dúvida 
sobre a necessidade de se pautar por uma conduta ética seja questionada a cada 
instante. Mas, como chegamos a este ponto?

Perspicaz a ponderação de “WATSS at all, 2019)! “(...) hoje, o capitalismo 
não é nada como Smith imaginou e dificilmente seria reconhecível para Marx ou Key-
nes. A revolução de Marx não chegou; as restrições regulatórias sobre capital e o modelo 
de bem-estar que se seguiu a Keynes foram desmontados”.
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Retomando Collier, encontramos algumas reflexões, importantes para 
nossa compreensão. Neste sentido, é relevante destacar a posição do autor so-
bre o objeto central de nossa discussão, no sentido de que “o capitalismo precisa 
ser administrado e não derrotado”. 

E para isso, assevera que

precisamos nos libertar das variáveis ideológicas, buscando fortalecer as identi-
dades nacionais, idealizando propósitos que transcendem a mera especulação 
e desejo de lucro, criando vínculos e significados nas relações de trabalho, 
propondo a construção de uma relação de apoio aos núcleos familiares, células 
da sociedade, mas sem qualquer viés paternalista.

Nesta linha de pensamento, ratifica à posição de que “o capitalismo se 
perdeu, no aspecto mais relevante na sua direção axiológica, dizendo que precisamos 
de políticas públicas atuantes, mas o paternalismo social é uma sucessão de fracassos”. 
E, em seguida, explica “(...) Precisamos de um Estado atuante, mas que aceite um 
papel mais modesto; precisamos do mercado, mas refreado por um senso de propósito 
solidamente radicado na ética”. (COLLIER, 2019c).

Sustenta o cientista político britânico, que 

a disposição para ajudar e construir uma sociedade de bem estar é gerada pela 
combinação de algumas narrativas, como o pertencimento a um mesmo grupo, a 
identificação de obrigações recíprocas e o vínculo entre uma ação e o bem estar da 
coletividade, o que representa um propósito comum. E, afirma que numa sociedade 
complexa, há uma infinidade de inter-relações que dependem da confiança. O pro-
blema é que perdemos a identidade e o senso de um propósito comum, fatos que 
levam as pessoas a adotarem um comportamento oportunista. (COLLIER, 2019d)

Sob esse aspecto, afirmar Fleischacker, 204, apud WATTS at all) “durante 
grande parte dos séculos XIX e XX, as teorias políticas dominantes se dividi-
ram em utilitárias ou marxistas, ambas sob ataque do positivismo científico 
que procurava eliminar valores e afirmações normativas da teoria política”.

Nesta direção, explica Yuval Arari em um dos capítulos do seu livro “21 
lições para o Século XXI”, que:

a  Segunda Guerra Mundial derrotou a narrativa fascista, e do final da década de 
1940 até o final da década de 1980 o mundo tornou-se o campo de batalha de ape-
nas duas narrativas: a comunista e a liberal. Depois a narrativa comunista entrou 
em colapso, e a liberal prevaleceu como o principal guia do passado humano e o 
manual indispensável para o futuro do mundo — ou assim parecia à elite global.  

Interessante perceber que “o auge do Estado ético, tenha ocorrido nas duas pri-
meiras décadas após a segunda guerra mundial. Neste contexto, a desigualdade salarial 
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é modesta e a nação tem prestígio, de modo que os trabalhadores mais bem remunerados 
maximizam sua utilidade a partir do apreço”. (COLLIER, 2019e)

Oportunidade em que os Estados criaram “um leque inédito de obrigações 
recíprocas numa época grandiosa de finalidades éticas. Em que havia uma amplitude 
de obrigações dos cidadãos entre si, geridas e administradas pelo Estado, devido ao 
fato de os líderes em comum terem elaborado narrativas de pertencimento e obrigação 
mútua”. (COLLIER, 2019e)

Ainda, segundo Collier, a construção de

uma comunidade política depende da construção de uma nova e ampla iden-
tidade, mas este é um empreendimento cada vez mais difícil, quando percebe-
mos que nos esforçamos muito para construirmos identidades cada vez meno-
res num âmbito espacial e cada vez mais complexa numa dimensão econômica 
e global. (COLLIER, 2019f)

Nesse sentido, defende Collier que uma das “saídas possíveis seria o na-
cionalismo por se tratar de uma identidade ampla e comum. Porém, acabou por ser 
aliciado pelos populistas para a construção de uma base de narrativas, que se funda em 
polaridade e conflitos ideológicos com outros concidadãos”.

O trabalho de Collier também fundamenta na alegação de que 

a experiência ética se processa num contexto amplo, co-existencial, de interação 
com os outros e com o meio ambiente. Não se refere a uma experiência particu-
lar de vida. O homem é um nó de relações complexas. No universo da ética, a 
integração é o elemento primordial para o ponto de partida de qualquer discus-
são que envolva os valores dos indivíduos, das culturas e das nações.

Assim, numa síntese diagnóstica sobre a atuação política na sociedade,  
afirma Collier que “as instituições políticas estão disfuncionais, pois para a 
identidade de ser “de esquerda” virou uma forma cômoda de se sentir “moral-
mente superior”; já a identidade de ser “de direita” virou uma forma cômoda de 
se sentir “realista””.

E, conclui seu raciocino, alegando que são instrumentos valiosos na restau-
ração de um elemento central na identidade das pessoas, o fundamento filosófi-
co fundado na rejeição da ideologia e na valorização do patriotismo, entendido 
como pertencimento a um território comum. Defendendo o entrelaçamento 
dos valores morais comuns com o raciocínio prático, adotando um caráter prag-
mático que na sua origem se pauta por um critério comunitário, atribuindo a 
moral um papel fundamental para a adequação das condutas na esfera social, 
pois somente assim seremos capazes de construir uma identidade comum numa 
sociedade com culturas e valores tão diverso para conseguirmos alcançar um 
nível mínimo de bem estar social mútuo, pressuposto para um Estado ético.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há como afirmar com certeza, quais as consequências e a extensão 
desta crise. A situação de emergência em saúde pública referente à covid-19 
gerou um cenário de inúmeras incertezas. Os traumas e lesões são profundas 
e demorarão cicatrizar. 

Se há algum consenso, se fundamenta no potencial da virulência da doen-
ça, que identifica como conduta mais adequada a adoção como prioridade de 
medidas necessárias para a tutela da saúde das vítimas da doença, por meio 
de ações que promovam o isolamento social evitando um maior número de 
infectados, contribuindo com o combate e a disseminação da doença.

O isolamento social contribui com o combate à disseminação da doença 
e colabora com a retomada mais célere das atividades econômicas,  buscando 
minimizar os efeitos econômicos negativos gerados pela pandemia, uma vez 
que se mantivesse algumas atividades econômicas funcionando poderia repre-
sentar um fator extremamente negativo, devido à possibilidade de aumento da 
transmissão da doença entre os trabalhadores e consumidores, fato que exigi-
ria maiores despesas públicas com assistência médica e impacto na retomada 
do crescimento econômico.

Após analisar as ações adotadas para o combate e enfrentamento da pan-
demia na esfera econômica, percebeu-se uma efetiva assimetria de informações e 
disfuncionalidade, quanto à transparência sobre a origem e virulência da doen-
ça; e, especialmente, no que se refere à ausência de uma unidade e um consenso 
sobre os métodos mais adequados para solucionar o problema, chegando ao 
ponto de se constar condutas discriminatórias e abusivas na aquisição de com-
pras de medicamentos e equipamentos médico-hospitalares, ao mesmo tempo 
que revelou a vulnerabilidade de um sistema econômico destituído de ética, 
especialmente, por parte dos países que exercem um papel de protagonista na 
ordem econômica internacional.

Neste sentido, a presença de condutas estatais em direção ao agir do “ho-
mem econômico”, revela a ausência de valores éticos nas relações comerciais a 
nível internacional, fato que demonstra a necessidade de reconstruirmos um 
vínculo de pertença e de mútua cooperação. O momento é propício para o 
Estados reconhecer a necessidade de atribuir obrigações éticas no seu agir, sob 
pena de desgastar ainda mais o seio social que refletem.

Sob pena de ao final, conseguirmos êxito no combate à pandemia de 
covid-19 e minimizar a perda de vidas humanas. Mas, não termos mais a opor-
tunidade de criarmos um mínimo de senso de propósito comum e de perten-
cimento, pois aumentamos ainda mais as fissuras de um sistema econômico 
vigente em sociedades destituídas de quaisquer valores éticos.
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Fabiana dos Santos Dias
Frederico Menezes Breyner

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 entrará para a história como o “ano em que o mundo 
parou”. Em decorrência da necessidade de proteção do maior bem da humani-
dade, “a vida”, a população se viu obrigada a se reinventar, com o intuito de 
conter uma pandemia ocasionada pela disseminação da doença causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Outra preocupação, quer se entenda pelo seu caráter principal ou se-
cundário, tem por objeto a retomada da atividade econômica. Nesse ponto, a 
relação entre contribuintes e Fazenda Pública é de extrema importância, pois 
a retirada de recursos por meio da tributação é fator de grande influência na 
liquidez e capacidade operacional das empresas. 

A relação estabelecida entre Fisco e contribuinte trata de relação jurídica 
de execução continuada, onde se espera o cumprimento de boa-fé da obrigação 
estabelecida. Todavia, em decorrência da pandemia se instaurou um desequilí-
brio econômico-financeiro nessa relação. Tem-se por premissa que a tributação 
então vigente foi formatada em atenção a uma situação de “normalidade”, 
tornando-se desequilibrada e desproporcional em tempos de pandemia. Em 
decorrência dessa distorção no campo tributário, o presente trabalho abordará 
o questionamento judicial dos contribuintes, e os argumentos apresentados 
por parte do Fisco, acerca da aplicação de normas da legislação tributária que 
podem embasar a prorrogação do pagamento de tributos em razão da decreta-
ção de calamidade pública.

Na primeira parte do trabalho serão analisadas as medidas adotadas pelo 
governo federal até o presente momento, bem como as discussões judiciais 
em torno da Portaria MF nº 12/2012. Na segunda parte, será trabalhada a 
postura do Estado de Minas Gerais e municípios no que tange ao pagamento 

capítulo 14

a prorrogação do vencImento de  
trIButos em razão da pandemIa de coronavírus
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dos tributos de sua competência, onde será estabelecida uma correlação com 
o Princípio da Equidade. Na terceira parte, será feito um levantamento de 
decisões judiciais sobre a matéria, concluindo-se que, apesar dos fortes argu-
mentos pela prorrogação, as decisões mostram-se vacilantes sobre a matéria, 
e tendência à rejeição do pleito dos contribuintes nos demais âmbitos onde 
ausente determinação expressa de prorrogação.

Ao final, será apresentada a conclusão, onde se verificará com base em 
tudo que foi exposto no presente trabalho, especialmente, com base na Teo-
ria da Imprevisão e no Princípio da Equidade, a necessidade de proteção ao 
contribuinte.

1. PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS 
FEDERAIS COM BASE NA PORTARIA MF Nº 12/2012

Desde que a pandemia da Covid-19 se instaurou mundo afora, os gover-
nos de diversos países têm adotado medidas que visam mitigar a crise, espe-
cialmente, no que tange continuidade da atividade empresarial. No Brasil, a 
situação não é diferente, sendo que diversas medidas também foram adotadas 
com intuito de preservar a economia e, consequentemente, trazer certo alívio 
para o empresariado.

Dentre algumas medidas adotadas, cita-se: a prorrogação do pagamento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); o adiamento do reco-
lhimento dos impostos devidos a União por empresas optantes pelo Simples 
Nacional pelo prazo de 06 (seis) meses; medidas que visam suspensão, prorro-
gação e diferimento de atos de cobrança da dívida ativa da União; estabeleci-
mento de prazos com o intuito de garantir a não exclusão do contribuinte dos 
parcelamentos de débitos federais; redução da alíquota do IPI para produtos 
de uso médico; redução em 50% (cinquenta por cento) no pagamento das con-
tribuições destinadas ao Sistema “S”; alteração nas normas que versam sobre o 
despacho aduaneiro, com o intuito de facilitá-lo.

Contudo, tais medidas foram consideradas tímidas por parte dos contri-
buintes, o que os levou a buscar judicialmente a prorrogação de prazo para 
pagamento dos tributos de natureza federal, estadual e até municipal. Segundo 
o advogado Meirelles (2020):

A Justiça pode ser caminho para recompor o caixa da empresa e neutralizar 
efeitos de eventual aumento de carga tributária futura para financiar medidas 
econômicas prometidas pelos diferentes governos. Momento dramático que 
vivemos demanda união, empatia e liderança. Para tanto, atender às recomen-
dações dos profissionais de saúde, bem como planejar medidas capazes de 
preservar rentabilidade e empregos, é fundamental. 
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E, foi justamente visando a necessidade de manter um caixa e ameni-
zar os impactos trazidos pela pandemia da Covid-19, que os contribuintes 
vêm ingressando na Justiça, invocando em seus argumentos a Portaria MF n. 
12/2012, que dispõe sobre a possibilidade de prorrogação do pagamento de 
tributos em caso de decretação de estado de calamidade pública:

Art. 1º As datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil (RFB), devidos pelos sujeitos passivos domici-
liados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido 
estado de calamidade pública, ficam prorrogadas para o último dia útil do 3º 
(terceiro) mês subsequente. 
§ 1º O disposto no caput aplica-se ao mês da ocorrência do evento que ensejou 
a decretação do estado de calamidade pública e ao mês subsequente. 
§ 2º A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à 
restituição de quantias eventualmente já recolhidas.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às datas de vencimento das par-
celas de débitos objeto de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e pela RFB. (BRASIL, 2012).

De acordo com o que dispõe a Portaria MF n. 12/2012, há viabilidade 
legal para que se conceda a prorrogação das datas de vencimento dos tributos 
administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como das datas dos parce-
lamentos concedidos tanto por ela quanto pela Fazenda Nacional, o que pode 
ser acatado pelo Poder Judiciário. 

A Fazenda Nacional tem defendido a tese de que a referida Portaria foi 
editada com o intuito de acautelar os contribuintes situados em municípios 
atingidos pelas fortes chuvas da época de sua publicação (o ano de 2012) e que 
não abrangeria a situação atual de calamidade geral, dada que a Portaria foi 
criada para fins específicos. 

Contudo, os argumentos da Fazenda Nacional não se sustentam na li-
teralidade da Portaria. Sua redação não traz nenhum termo indicativo de: a) 
limitação temporal de aplicabilidade; b) especificação de qual fenômeno deve 
embasar a decretação de calamidade pública para que a Portaria seja aplicável 
ou c) definição de seu âmbito de aplicação a calamidades que atinjam apenas 
uma parcela do território nacional.

Conclui-se que a Fazenda Nacional se apoia em um argumento pura-
mente teleológico subjetivo, afirmando que a intenção do então Ministro da 
Fazenda (o criador da Portaria MF n. 12/2012) foi a de prorrogar tributos para 
uma determinada situação de calamidade em um determinado período de 
tempo. E pretende, com isso, introduzir tais restrições não escritas à aplicação 
da Portaria, como se fosse ela uma medida extrafiscal pontual e temporalmen-
te limitada.
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Essa posição é bastante problemática. Questiona-se muito a utilidade, e 
até mesmo a possibilidade, de se desvendar o objetivo pretendido pelo cria-
dor da norma. Uma compilação de razões para tanto pode ser encontrada 
resumidamente na obra de Alexy (2001, p. 231) ao discutir o argumento gené-
tico e, detalhadamente, em Dworkin (1999, p. 317 et seq) ao discorrer sobre 
a intenção legislativa, embora este último autor as utilize como trampolim 
para reafirmar sua teoria interpretativa do direito e o papel da intenção na 
interpretação das leis.

Além da dificuldade empírica de identificar a intenção do sujeito que 
coloca a norma, há que se enfrentar, ainda, forte objeção que prega a des-
necessidade de se identificar essa intenção. O argumento é que a busca da 
intenção do legislador se faz necessária se o direito for compreendido como 
um conjunto de decisões passadas que vinculam o futuro por meio de or-
dens emanadas de outras pessoas. Pelo contrário, se compreendido o direito 
como um conjunto de normas que as pessoas, enquanto sociedade, acolhem 
e aceitam no tempo presente como válidas e vinculantes, saber quem as 
introduziu se torna desnecessário e irrelevante, uma vez que os termos e ex-
pressões têm significado independentemente da intenção original de quem 
as emitiu (SCHAUER, 2002, p. 221)

O argumento teleológico, portanto, tem lugar secundário na justificação 
de determinada interpretação. A segurança jurídica e a vinculação da ativi-
dade tributária da Fazenda Pública à legislação sustentam a prevalência dos 
argumentos literal e sistemático, conforme o entendimento Alexy (1997, p. 
239); Ávila (2001); e Bustamante (2005, p.140-152), na construção das normas 
extraídas do texto normativo.

Outro argumento levantado pela Fazenda Pública é o de que a Portaria 
não é autoaplicável, pois depende de reconhecimento e regulamentação pela 
Receita Federal do Brasil. Ocorre que a Receita Federal não tem competência 
para a fixação do prazo de pagamento das obrigações tributárias, o qual é do 
Ministério da Economia (anteriormente da Fazenda), a teor do artigo 66 da 
Lei nº 7.450/1985, o qual dispõe que “fica atribuída competência ao Ministro 
da Fazenda (sic) para fixar prazos de pagamento de receitas federais compul-
sórias”. (BRASIL, 1985)

Inclusive, essa competência foi declarada constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal ao analisar o Recurso Extraordinário (RE nº 140.669/PE), 
pois o prazo para pagamento de créditos tributários não é matéria sujeita à 
reserva estrita de lei, pois não altera a incidência e o quantum da obrigação 
(artigo 150, inciso I da Constituição), não encontrando previsão no artigo 
97 do CTN e recebendo expressa autorização do artigo 160 do CTN para ser 
estipulado por atos distintos de lei, integrantes da legislação tributária (artigo 
96 do CTN). Eis a ementa do acórdão que representa o entendimento do STF:
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EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ART. 66 DA LEI Nº 7.450/85, QUE AUTORI-
ZOU O MINISTRO DA FAZENDA A FIXAR PRAZO DE RECOLHIMEN-
TO DO IPI, E PORTARIA Nº 266/88/MF, PELA QUAL DITO PRAZO FOI 
FIXADO PELA MENCIONADA AUTORIDADE. ACÓRDÃO QUE TEVE 
OS REFERIDOS ATOS POR INCONSTITUCIONAIS. Elemento do tributo 
em apreço que, conquanto não submetido pela Constituição ao princípio da 
reserva legal, fora legalizado pela Lei nº 4.502/64 e assim permaneceu até a 
edição da Lei nº 7.450/85, que, no art. 66, o deslegalizou, permitindo que sua 
fixação ou alteração se processasse por meio da legislação tributária (CTN, art. 
160), expressão que compreende não apenas as leis, mas também os decretos e 
as normas complementares (CTN, art. 96). Orientação contrariada pelo acór-
dão recorrido. Recurso conhecido e provido. (BRASIL, 2001)

Portanto, sendo os tributos receitas compulsórias (artigo 3º do CTN) 
e, uma vez declarada a competência do Ministro da Economia para fixar e 
prorrogar o prazo de pagamento de créditos tributários, pode-se dizer que a 
Portaria MF n. 12/2012 é autoaplicável.

Tal fato afasta o disposto no artigo 3º da Portaria MF n. 12/2012 e não 
atribui a Receita Federal ou a Fazenda Nacional poderes para impedir a inci-
dência do artigo 1º da mesma Portaria. 

Merece destaque o entendimento de Cleber Augusto de Souza Barbosa, 
quanto a auto aplicabilidade do ato normativo constante na Portaria MF 
n. 12/2012:

Interessante notar que tal ato normativo, embora pendente de regulamenta-
ção, deve ser considerado como auto-aplicável, pois estabeleceu todas as con-
dições que são necessárias para a fruição do benefício pelos contribuintes. 
Logo, ainda que o próprio ato legal estabeleça um dever direcionado à RFB e 
à PGFN no sentido de editar uma regulamentação, a sua ausência não poderá 
implicar em prejuízos ao contribuinte, sob pena de violação do princípio da 
proteção à confiança do contribuinte, que é corolário da segurança jurídica. 
(BARBOSA, 2020)

Um último argumento é o de que o pleito dos contribuintes equivale 
a um pedido de moratória individual, o que demanda previsão legal a teor 
dos artigos 152 a 155 do CTN. Ocorre que a Portaria MF nº 12/2012 invoca 
expressamente como fundamento legal o mencionado artigo 66 da Lei nº 
7.450/1985, deixando inequívoca sua natureza de norma da legislação tribu-
tária que altera prazo de pagamento de tributo em hipótese específica, não se 
tratando, portanto, de moratória. 

A moratória, prevista no inciso I do artigo 150 do CTN, é causa de 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que pressupõe, por lógica, 
que o crédito tributário seja exigível, o que depende do seu vencimento. A 
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moratória, portanto, é favor legal concedido para adiar o dever de pagar cré-
ditos tributários já vencidos, constituindo assim, lei com efeitos retroativos 
que atinge a exigibilidade de créditos tributários já existentes (pela ocorrên-
cia do fato gerador) e exigíveis (vencidos).

A Portaria MF nº 12/2012 é norma anterior ao vencimento, uma vez que, 
vigente desde 2012, incide sobre fatos futuros, quais sejam, sobre os futuros 
vencimentos de créditos tributários que venham a ocorrer quando decretada 
a calamidade pública.

Além da literalidade da norma, da sua auto aplicação e da competência 
do Ministério da Economia quanto à fixação dos prazos, o emprego da Por-
taria MF nº 12/2012, pode ser alcançado com base na teoria da imprevisão.

A teoria da imprevisão trata-se de figura jurídica amplamente reconheci-
da no direito privado, no artigo 478 do Código Civil e no direito público, no 
artigo 65, inciso II, alínea ‘d’ da Lei nº 8.666/1993:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de 
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para 
a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá 
o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação. (BRASIL, 2002)
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os en-
cargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remunera-
ção da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos im-
previsíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
e extracontratual. (BRASIL, 1993).

A teoria da imprevisão se funda diretamente na vedação de enriqueci-
mento ilícito e de iniquidade nas obrigações anteriormente estipuladas. Por 
meio dela, busca-se a revisão da relação jurídica para permitir a restauração da 
equidade entre as partes, quando circunstâncias imprevistas alterem o contex-
to que permitia o regular cumprimento dos deveres.

Conclui-se, portanto, que a pandemia decorrente da Covid-19 é fato 
excepcional, irresistível, não causado pelo contribuinte, com inequívoco im-
pacto direto na capacidade para adimplir as obrigações tributárias, sendo 
possível a aplicação da Portaria MF n. 12/2012, com o intuito de prorrogar 
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os vencimentos dos tributos federais nos Estados da Federação em que tenha 
sido decretada a calamidade pública em razão da pandemia de coronavírus.

2. A PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM QUE INEXISTE NORMA 
EXPRESSA

A discussão no âmbito federal, como visto acima, tem por base a aplica-
ção ou não de uma norma integrante da legislação tributária, a Portaria MF nº 
12/2012. A atividade judicial, portanto, se resume a avaliar os argumentos pela 
aplicabilidade ou não de seus dispositivos, lançando mão exclusivamente de 
argumentos para embasar sua interpretação e incidência no caso a ser decidido.

Já em outros entes federativos em que inexiste norma semelhante, a dis-
cussão se dá em outros termos. Trata-se de saber se o Poder Judiciário tem 
competência para, sem regras que expressamente versem sobre a prorrogação 
do vencimento em situação de calamidade pública, determinar novo venci-
mento para as obrigações tributárias. A argumentação para justificar essa pos-
sibilidade passa pela teoria da imprevisão, equidade e razoabilidade. 

A decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia 
decorreu de fato superveniente ao estabelecimento das regras sobre tributa-
ção, incluindo a determinação de vencimento. Trata-se de uma típica situa-
ção extraordinária e involuntária, que representa caso fortuito (marcado pela 
sua imprevisibilidade), força maior (com efeitos irresistíveis) 1. Reitere-se 
ainda que o estado de calamidade pública impactou severamente a situação 
financeira, em especial dos contribuintes, os quais tiveram o seu movimento 
e faturamento reduzidos pela consequente redução na demanda pelos pro-
dutos por eles comercializados.

Perante este cenário, as partes envolvidas na relação tributária, ou seja, a 
Fazenda Pública e o contribuinte, se viram diante de requisitos fáticos revestidos 
de imprevisibilidade, irresistibilidade e nexo causal. E, em decorrência desse fato 
específico e supervenientemente, extraordinário, surgiu para os contribuintes a 
necessidade de revisão das relações jurídicas anteriormente constituídas, princi-
palmente, no que tange as obrigações tributárias de caráter estadual e municipal.

Cabe aqui mencionar os dizeres de Leite, C. (2020), segundo os quais 
“a possibilidade de revisão ou até mesmo resolução contratual com base na 
pandemia trata-se de caso claro e clássico de “excepcionalidade” que pode ser 
facilmente comprovada pelas necessárias políticas públicas para contenção 
da disseminação do vírus”. Com base nisso, pode-se concluir que a relação 

1 Essas são as características amplamente aceitas pela doutrina para a aplicação da teoria da imprevisão, 
embora com leves alterações de nomenclatura. Nesse sentido: COELHO (2012)
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jurídica estabelecida com o Fisco não é diferente e, uma vez identificada a 
situação extraordinária como a pandemia do coronavírus, quando caracte-
rizada a superveniência, imprevisibilidade, irresistibilidade e causalidade, é 
possível a intervenção na relação jurídica para alterar o modo de sua execu-
ção, tornando-a menos onerosa diante das novas circunstâncias. Sintetiza a 
matéria a seguinte passagem de Venosa (2020, grifos nossos):

A possibilidade de intervenção judicial no contrato ocorrerá quando um ele-
mento inusitado e surpreendente, uma circunstância nova, surja no curso 
do contrato, colocando em situação de extrema dificuldade um dos contra-
tantes, isto é, ocasionando uma excessiva onerosidade em sua prestação. O que 
se leva em conta, como se percebe, é a onerosidade superveniente. Em qualquer 
caso, devem ser avaliados os riscos normais do negócio. Nem sempre essa 
onerosidade equivalerá a um excessivo benefício em prol do credor. Razões 
de ordem prática, de adequação social, fim último do direito, aconselham 
que o contrato nessas condições excepcionais seja resolvido, ou conduzido a 
níveis suportáveis de cumprimento para o devedor.

Como ressalta Castro (2020), apesar de o Direito Brasileiro ter adotado o 
pacta sunt servanda, ou seja, a força obrigatória no cumprimento dos contratos 
estabelecidos, o qual impediu qualquer possibilidade de alteração da relação 
contratual que não fosse pela vontade expressa dos envolvidos, não se pode 
deixar de mencionar que o Código Civil de 2002, em seus artigos 478 e 480, 
recepcionou juridicamente a teoria da imprevisão, positivada em termos gerais 
em qualquer relação jurídica, o que abarcou também as relações tributárias.

Com base na legislação civil, uma vez considerada excessivamente onero-
sa uma obrigação contratual, poderá a parte pedir a sua resolução. Contudo, 
sendo viável o contrato poderá ser modificado equitativamente. Tal teoria é 
plenamente cabível nas relações tributárias, uma vez que as obrigações decor-
rentes dessa relação se tornaram onerosamente excessivas para o contribuinte, 
encontrando recepção por meio da equidade, por recurso direto ao artigo 108, 
inciso IV e §2º do CTN, que assim dispõe:

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para 
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
[...]
IV - a eqüidade.
[...]
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de 
tributo devido. (BRASIL, 1966).

Para Moreira (2016), “a equidade é um instrumento para a interpretação 
e o controle de validade de uma regra jurídica, que visa corrigir o conteúdo 
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e a extensão desta, por meio da constituição de uma exceção a ela, diante das 
circunstâncias e das características de um caso concreto”. Ainda citando a au-
tora, no que tange a aplicabilidade da equidade:

Alguns elementos deste trecho devem ser destacados: a lei não é suficiente para 
“revelar” todas as regras jurídicas; a utilização da analogia para a colmatação 
de (ii) lacunas igualmente não o é; nesta circunstância, se aplica o direito 
natural, a natureza (iii) das coisas, os princípios gerais de direito, a unidade 
do Direito e a teleologia da regra jurídica; esclareça-se que este modo de in-
terpretação de forma alguma implica uma (iv) autorização para o intérprete 
abandonar a lei, pois esta forma de interpretação tem (v) fundamento na Justi-
ça e na necessidade de que o Direito reconheça a realidade, para além da mera 
abstração. (MOREIRA, 2016)

Assim, considerando a omissão em se flexibilizar as regras tributárias de 
pagamento dos tributos, cabe a integração da legislação tributária por meio 
da equidade (BREYNER, 2020), até porque o contribuinte não tem buscado o 
Judiciário com intuito de se ver dispensado do pagamento de tributo devido, 
mas apenas sua alteração para acomodar os impactos do fato superveniente, 
qual seja, a pandemia que impactou a saúde econômica dos contribuintes.

A teoria da imprevisão tem fundamento direto na equidade, sendo cabí-
vel “para impedir a iniquidade a que poderia dar lugar a aplicação supersticio-
sa e inflexível do princípio, necessário em regra, da irretratabilidade das con-
venções”. (FONSECA, 1943, p. 234). Sendo assim, a regra do artigo 108, inciso 
IV do CTN é apta a acomodar, no plano tributário, a teoria da imprevisão, 
fundada que é na equidade, ainda que concebida para relações contratuais. A 
recepção da teoria da imprevisão pelo artigo 108, inciso IV do CTN comprova 
que este artigo oferece mecanismos de integração para toda a legislação tributá-
ria, não se restringindo a nenhuma de suas projeções. Logo, a prorrogação do 
pagamento da obrigação tributária em situações de crise grave, extraordinária, 
imprevista e irresistível, pode e deve se sujeitar à revisão judicial pela teoria da 
imprevisão, como forma de recompor a equidade na relação tributária.

E é medida de equidade oportunizar ao contribuinte mecanismos mais 
suaves de cumprimento de suas obrigações em tempos de crise provocada por 
hipótese de calamidade pública, impedindo que ele absorva de forma iníqua 
os impactos econômicos somados aos ônus dos parcelamentos assumidos em 
outras circunstâncias.

O julgador, ao apreciar os pedidos de prorrogação de pagamento dos 
tributos estaduais e mesmo municipais, ou seja, ao exercer o juízo de equidade 
ao caso, está atualizando o Direito diante de um novo cenário e nunca visto na 
esfera mundial. Sem contar que ele estará relacionando de maneira “calibrada” 
os interesses envolvidos. Esses são os dizeres de Moreira (2016):
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Isto posto, a equidade em sua acepção formal possui uma natureza pragmáti-
ca. Um “juízo relacional arbitral”, em que a decisão judicial assume uma na-
tureza legislativa ou indiretamente consuetudinária. Distingue-se de um juízo 
judicial, que observa a normativa predefinida. Em outras palavras, o juízo de 
equidade não está vinculado a um precedente, a um costume, nem a uma lei. 
Trata-se de um critério valorativo do discernimento e da discricionariedade do 
julgador. E assim, o juízo de equidade “atualiza o Direito”.
Com efeito, a equidade formal é uma modalidade jurídica de pensar, de argu-
mentar, de interpretar, de precisar e de determinar. Raciocinar juridicamente 
significa relacionar de maneira “calibrada” e equitativa os interesses. Admite-
-se a sua utilização no momento constitutivo, no momento autocrítico e no 
momento interpretativo do Direito. 

Em obediência ao disposto no artigo 108, §2º do CTN, a intervenção 
judicial não pode chegar ao ponto de dispensar ou reduzir o valor das par-
celas. Contudo, não há óbice para que se altere as datas de seus vencimentos, 
prorrogando-as para o momento em que cessar a circunstância que motivou 
o pedido (a pandemia). Essa possibilidade encontra resposta nos dizeres de 
Amaro (2007, p. 215-216):

A equidade não atua, portanto, somente no plano da integração da legislação 
tributária (art. 108, IV). O ideal do justo pode levar a ter se de mitigar o rigor 
da lei, ou a construir, para o caso concreto, uma norma que lhe dê tratamento 
justo. A equidade pode levar: a) a optar, entre as possíveis consequências legais 
de determinada situação concreta, por aquela que mais se ajuste ao conceito 
de justiça (interpretação benigna; in dubio pro reo, in dubio pro libertate); ou 
b) a criar, para o caso concreto, uma norma que, excepcionando a dura lex, 
ou preenchendo uma lacuna legal, dê àquela situação concreta uma disciplina 
jurídica justa, que seria aquela que, provavelmente, teria dado o legislador, se 
tivesse presentes, ao editar a lei, as características materiais ou pessoais especí-
ficas daquela situação concreta (integração por equidade).

Soma-se a isso a formulação de Moreira (2016):

Por assim dizer, fala-se, basicamente, na equidade com quatro funções: a equi-
dade (a) como método de interpretação da regra jurídica; a equidade como 
método de (b) integração da regra jurídica, na colmatação de lacunas; a equi-
dade como método de (c) controle de validade da regra jurídica; e a equidade 
como método de decisão, (d) independentemente da existência de qualquer 
regra jurídica.
[...]
Em face desta exposição, uma concepção resta clara: a equidade do art. 108, 
inciso IV, ainda que destinada a todas as classes de intérpretes, atua com uma 
finalidade específica: a integração da lei diante de uma lacuna. E se assim é, 
este preceito não constitui uma limitação à equidade interpretativa e contro-
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ladora de validade de uma regra jurídica, em face das circunstâncias do caso 
concreto. (MOREIRA, 2016)

Além da teoria da imprevisão e da equidade, a prorrogação do pagamen-
to dos tributos na esfera estadual e municipal também invoca a razoabilidade, 
uma vez que demonstrado o desequilíbrio, a relação tributária não se sustenta, 
pois, os contribuintes não conseguem arcar com as obrigações tributárias, se 
as próprias atividades estão em risco. 

Nesse caso a razoabilidade terá como finalidade exclusiva controlar o ato 
omissivo estatal, qual seja, de não regulamentar novos prazos para pagamento 
dos tributos estaduais e municipais em tempo de pandemia. É o que diz o 
autor Souza (2008):

Razoabilidade e proporcionalidade constituem instrumentos de controle de 
atos estatais abusivos, seja qual for a sua natureza. O princípio da razoabilida-
de representa, a rigor, uma dimensão concretizadora da supremacia do inte-
resse primário (da coletividade), verdadeiro interesse público, sobre o interesse 
secundário (Estado).

Nessa dimensão a razoabilidade assume o caráter de mandamento de 
equidade. Como afirma Ávila (2015, p.196), “a razoabilidade atua como ins-
trumento para determinar que as circunstâncias de fato devem ser considera-
das com a presunção de estarem dentro da normalidade”. Logo, as normas que 
dispõem sobre o vencimento de tributos foram concebidas para situações de 
normalidade, desconectando-se dessas situações diante da pandemia provoca-
dora do decretado estado de calamidade. Conclui-se, portanto, que a alteração 
da regra em caso de anormalidade, como a pandemia Covid-19, conduz a 
decisões pautadas também na razoabilidade. 

3. ANÁLISE DAS DECISÕES ATÉ AGORA PROFERIDAS NA 
MATÉRIA

Como dito, os contribuintes visando resguardar o direito de continuida-
de de sua atividade empresarial, tem buscado a tutela judicial, objetivando a 
concessão de medida liminar para prorrogar o pagamento dos tributos com 
base na Portaria MF n. 12/2012.

Com o intuito de demonstrar que a tese apresentada se trata de um 
forte argumento em favor dos contribuintes, necessário se faz apresentar os 
entendimentos de alguns magistrados que acataram o pleito e deferiram as 
liminares pleiteadas.

Para o juízo da 6ª Vara Federal de Campinas no Mandado de Segurança 
nº 5004087-09.2020.4.03.6105, “a prorrogação das datas de vencimento de 
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tributos federais administrados pela SRFB impõe ato administrativo vincu-
lado à RFB e/ou PGFN, conforme determinação do artigo 3º da Portaria MF 
n. 12/2012”. (BRASIL, 2020)

A fundamentação do juízo da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto no Manda-
do de Segurança nº 5002343-85.2020.4.03.6102, deixa clara a auto aplicabilidade 
da Portaria MF nº 12/2012 em caso de calamidades públicas posteriores à sua 
publicação, o que afasta a natureza moratória e dispensa a edição de atos especí-
ficos para se garantir o direito, que já é previsto diretamente na referida Portaria:

[...] o elemento nuclear do suporte fático do direito subjetivo à prorrogação 
das datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil não é uma específica calamidade pública pretérita, 
mas toda e qualquer calamidade pública futura. (...). Aqui, excepcionalmente, 
o estado de calamidade obedeceu a uma lógica de globalidade. Noutras pala-
vras, abrangeu todo o Estado de São Paulo. Nesse caso, não há qualquer senti-
do na especificação administrativo-tributária dos municípios abrangidos pela 
área sob estado de calamidade: todos os municípios paulistas se encontram 
sob esse estado. Daí por que – ao menos sob cognição sumária, própria às tute-
las de urgência – entendo que as impetrantes já são titulares do direito à pror-
rogação a que alude a Portaria MF 12, de 2012. Também diviso a presença de 
periculum in mora: como bem foi dito na petição inicial [...] (BRASIL, 2020)

No mesmo sentido, o juízo da 2ª Vara Federal de Barueri no Mandado 
de Segurança nº 5001503-46.2020.4.03.6144 afirmou que:

[...] o ato normativo acima não se limita a uma situação fática específica e 
isolada no tempo e espaço, tida como estado de calamidade pública, mas, 
sim, é aplicável genericamente a toda situação excepcional reconhecida como 
calamidade pública, tal qual a experimentada pelo Estado de São Paulo, nos 
termos do Decreto Estadual. Vale dizer que o único requisito para a prorroga-
ção do pagamento consiste na decretação de calamidade pública pelos Estados 
da Federação. (BRASIL, 2020)

Em análise as decisões acima citadas, verifica-se que todas reconheceram 
o periculum in mora diante da situação de pandemia causada pela Covid.

Contudo, é importante salientar que não há consenso entre os órgãos jul-
gadores quanto a possibilidade de prorrogação dos prazos para pagamento dos 
tributos. É o que se verifica na decisão do Ministro Dias Toffoli ao analisar a 
Extensão na Suspensão de Segurança n. 5.374 de São Paulo (SS 5374 EXTN/
SP) e deferir o pedido de concessão da ordem de extensão em matéria de direi-
to constitucional controvertida proferida no AI nº 2067266-72.2020.8.26.0000 
aos AI’s nºs 2081799-36.2020.8.26.0000, 2069703-86.2020.8.26.0000, 2083153-
96.2020.8.26.0000 e 2092784-64.2020.8.26.0000. 
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Em sua decisão o Ministro Dias Toffoli diz que o pedido “guarda per-
feita relação de identidade com a que foi debatida na decisão inauguralmente 
suspensa neste feito, reforçando o quanto já acolhido, em sede liminar, relati-
vamente ao efeito multiplicador”. (BRASIL, 2020)

O Ministro ainda citou o seu entendimento proferido no AI nº 2067266-
72.2020.8.26.0000, quanto a competência do Poder Judiciário em matéria de 
suspensão de pagamento de tributos em período de pandemia:

[...] não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, 
ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos 
gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente de-
vem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais 
– repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de 
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável 
pelo planejamento e execução dessas medidas. 
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a 
intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conve-
niência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, 
notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder 
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à 
tomada de uma decisão administrativa. 
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no 
município de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma 
isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está 
sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm 
demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas 
do município. (BRASIL, 2020)

O Ministro Dias Toffoli adotou o mesmo posicionamento ao apreciar 
idêntico pedido de Extensão na Suspensão de Segurança n. 5.363 de São Pau-
lo (SS 5363 EXTN/SP), onde acolheu o pedido de extensão, e o suspendeu 
os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça paulista, nos au-
tos dos Agravos de Instrumentos nºs 2071863- 84.2020.8.26.0000; 2075417-
27.2020.8.26.0000; 2071529-50.2020.8.26.0000; 2072076-90.2020.8.26.0000; 
2072873-66.2020.8.26.0000; 2065837- 70.2020.8.26.0000; 2078092-
60.2020.8.26.0000; 2077306-16.2020.8.26.0000 e 2076498-11.2020.8.26.0000. 

Para justificar o seu entendimento, o Ministro manifestou no seguinte sentido:

Assim, reitero o entendimento então esposado, de que a execução dessas deci-
sões poderá acarretar grave lesão à ordem público administrativa e econômica 
no âmbito do estado de São Paulo, pelas razões anteriormente expostas; de 
rigor, portanto, a extensão da liminar dantes deferida, aos casos arrolados no 
presente pleito. (BRASIL, 2020)
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A desembargadora federal Novély Vilanova da Silva Reis, do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, ao decidir o Agravo de Instrumento n. 1012564-
28.2020.4.01.0000 e deferir a suspensão da eficácia da decisão agravada que 
deferiu o pedido de prorrogação de prazo para pagamento de tributos federais, 
manifestou que não cabe ao Poder Judiciário a concessão de benefícios fiscais 
ao contribuinte, sob pena de ofensa a Separação dos Poderes:

Daí que somente o Ministro da Fazenda pode conceder outros benefícios fis-
cais, levando em conta as dificuldades orçamentárias para o Poder Executivo 
atender tantas demandas sociais decorrentes da pandemia que assola o País. 
Qualquer incursão judicial nessa matéria implica ofensa à separação constitu-
cional dos Poderes; à ordem, à segurança, e a economia públicas. 
Diante disso, o juiz não pode atuar como legislador positivo, substituindo 
a lei ou o Administrador relativamente à conveniência e oportunidade para 
deliberar sobre a prorrogação de prazo de pagamento de tributos, concedendo 
outros benefícios. (BRASIL, 2020)

Como salientado acima, não há consenso nas decisões por parte dos órgãos 
judiciais sobre a aplicação da Portaria MF nº 12/2012, mas há uma tendência 
de se rejeitar a intervenção judicial, baseada exclusivamente na equidade, para 
prorrogar o vencimento de créditos tributários sem expressa previsão legal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se pode dizer é que o mundo está vivendo um período de gran-
de instabilidade, onde a regra geral é determinada por um isolamento social 
como forma de evitar a disseminação de um vírus mortal.

Em contrapartida, a economia mundial tem vivenciado uma crise inigua-
lável com paralisação parcial/total de quase todas atividades e dos mais diversos 
setores, o que tem culminado no encerramento de atividades empresariais por 
impossibilidade de cumprimento das obrigações e desemprego generalizado.

A situação no Brasil não é diferente. Contudo, é unanime entre os em-
presários brasileiros que as medidas adotadas pelo governo são tímidas frente 
ao novo cenário provocado pela pandemia da Covid-19.

No caso especifico das obrigações tributárias, o qual é tema do presente 
trabalho, verifica-se que a União Federal resiste à aplicação da Portaria MF n. 
12/2012, a qual prevê a prorrogação em caso de calamidade pública. Os argu-
mentos utilizados, contudo, não nos parecem justificados, motivo pelo qual se 
concluiu que suas disposições devem ser aplicadas em favor dos contribuintes.

Já em outras esferas federativas nas quais não há norma expressa acerca 
da prorrogação do pagamento de tributos estaduais e municipais, os contri-
buintes buscam a tutela judicial para que seja deferida a prorrogação com base 
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na teoria da imprevisão (artigos 478 a 480 do Código Civil), equidade (artigo 
108, inciso IV do CTN) e princípio da razoabilidade, visando que se restabele-
ça a paridade na relação tributária entre Fisco e contribuinte.

Do exposto no texto deste artigo, conclui-se que existem fundamentos 
para sustentar a possibilidade de intervenção judicial para prorrogação do 
vencimento de tributos. Contudo, a análise das decisões mostra que há di-
vergência quanto à aplicação da Portaria MF 12/2012 no caso da pandemia 
de coronavírus. Contudo, a análise das decisões relativas a entes federativos 
nos quais inexiste norma semelhante parece pender para a incompetência do 
Poder Judiciário de, mediante integração da legislação tributária, estabelecer 
novo prazo de vencimento.
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Fábio Cruvinel
Paulo Henrique Borges Cruvinel

INTRODUÇÃO

A organização dos poderes, estabelecida no título IV da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), ao fixar as competên-
cias funcionais, o faz de modo categórico, no sentido de que somente aquilo 
que está previsto no texto constitucional possui o atributo da legitimidade de 
comando. Trata-se de limites impostos pela lei para o exercício do poder de 
modo racional, na tentativa de definir uma ordem a ser seguida.

O poder, em qualquer de suas formas, traz em sua essência um estado la-
tente de violência e tensão que demandam medidas de exercício rigorosamente 
estabelecidas. E, caso esses limites não sejam respeitados, sucederá ofensa ao 
princípio constitucional da separação de poderes, culminando com a subver-
são do ordenamento constitucional que se baseia justamente nesta indepen-
dência, nos direitos e nas garantias fundamentais.

De fato, a separação efetiva das competências institucionais somente é 
obtida com o cumprimento literal e estrito dos arts.  definidos no título IV 
e, mesmo assim, a despeito do preestabelecido, normalmente nos deparamos 
com a total desorganização desses pilares institucionais, violados que são 
em sua essência justamente por aqueles que em princípio teriam o dever de 
respeitá-los.

Diante desse fato, levantamos a seguinte questão: existiria solução viável 
para a relação conflituosa entre os Poderes, além do que já firmado pela sepa-
ração e independência constitucional?

Para responder a esta indagação, levantamos a hipótese  de que a 
maior participação da sociedade organizada nos centros de poder se revela 
de vital importância, para que se alcance o equilíbrio de suas esferas, para 

capítulo 15

as relações entre os poderes da  
repúBlIca e suas complexas Formas de exercícIo



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)230

garantir a solidificação de suas bases e, assim, seja concebida a real demo-
cracia tal como almejada pelo povo. Todo o poder emana do povo e está 
legitimado e garantido no art.  1º, par. único, da CRFB/1988, chamada, 
também, de  constituição cidadã.

 Durante as discussões que podem comprovar a hipótese levantada, e 
referente a esta ativa participação da sociedade no poder, buscamos respostas 
à pergunta formulada, com o intuito de levar ao esclarecimento amplo e a 
possíveis soluções práticas.

O marco teórico utilizado são os ensinamentos do eminente Professor de 
Direito Constitucional, José Afonso da Silva (2019), segundo o qual a partici-
pação popular está intrinsecamente atrelada à própria concepção de cidadania.

Como objetivo geral, o trabalho visa a tratar, criteriosa e detalhadamen-
te, a questão da sagacidade do poder, procurando demonstrar seu engenhoso 
funcionamento, através de códigos de conduta implícitos, princípios e valores 
de natureza escusa utilizados com a finalidade exclusiva de dominação.  Nessa 
direção, definimos dois objetivos específicos: relatar os modos como o poder 
atua sobre o indivíduo e sobre determinados grupos, e  sugerir formas de se 
relacionar com o poder, para que haja avanço das ações participativas do indi-
víduo e da sociedade no Estado Democrático de Direito.

A metodologia utilizada incluiu a pesquisa bibliográfica, com o levan-
tamento e a análise de diversos estudos sobre a relação entre os poderes e, 
também, o estudo de casos relevantes para investigar os diversos modos de se 
exercer o poder, seja individualmente, em grupo, através do aparato estatal ou 
mesmo das relações corporativas.

Iniciamos o artigo com a exposição sobre as origens do poder, como ele 
se constituiu e estruturou, e se estrutura, de modo a tornar-se instrumento de 
dominação capaz de nivelar os cidadãos em graus de hierarquia social subor-
dinativa, apesar de toda a resistência desses indivíduos e das garantias legais e 
constitucionais utilizadas para os igualarem como cidadãos.

Na sequência, investigamos as formas de dominação específicas, em es-
pecial o racismo e o preconceito vigorante como política de Estado, ou não, 
percorrendo outras formas de subjugação e o surgimento dos requintes de 
aperfeiçoamento cujo  intuito é a manutenção das relações hierarquizadas, 
sempre com finalidades espúrias que restringem o desenvolvimento do ho-
mem rumo à sua plenitude e às suas potencialidades. 

Exploramos, também, esta  questão sob o viés internacional, para pro-
cedermos a um estudo comparativo da situação em outros países, como os 
Estados Unidos, a França e a África do Sul, buscando obter informações 
relevantes para um conhecimento abrangente sobre o tema em tela aborda-
do sob todos os ângulos possíveis e em seus aspectos e suas circunstâncias 
mais remotos.
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1. O PODER E SUAS ORIGENS

O poder é um estado de natureza primitivo inerente ao homem. Desde a 
idade da pedra lascada  (o período  Paleolítico), que se iniciou há aproximada-
mente 2,5 milhões de anos, já  surgiam os primeiros agrupamentos humanos, 
ainda que de forma bastante rudimentar, portanto, não organizada. 

Todo poder se manifesta em relação ao outro. Decorre da nossa coexis-
tência no plano da intersubjetividade e desafia nossas habilidades cognitivas, 
a partir desse envolvimento. Sendo o poder uma entidade inata, as próprias 
relações interpessoais já revelam algum grau de expressão de poder.

A rigor, à medida que foram se desenvolvendo os grupos sociais, das hor-
das aos Estados politicamente organizados, também foram evoluindo formas 
sofisticadas de se praticar o poder em toda a sua multiplicidade. Táticas de 
poder e uso de recursos simbólicos interligam nossa individualidade a uma so-
ciedade de forças antagônicas cada vez mais plural e complexa, acrescentando 
novos desafios capazes de testar o nosso virtuosismo para afirmarmos nossa 
personalidade a ponto, até mesmo, de nos reinventarmos como seres dotados 
de racionalidade, de liberdade de pensamento e ação, tal como propugnado 
pelo Estado Democrático de Direito. 

Bem por isso, nos tornamos intérpretes originários da realidade circun-
dante, mas, como em toda atividade interpretativa, imbuídos do espírito de 
certa parcialidade que seja conveniente aos nossos anseios e interesses. O di-
reito de usar a força em defesa da liberdade deu lugar a procedimentos legais 
preestabelecidos e assegurados pelo Estado, e a diversidade das sanções sociais 
impostas ao transgressor das normas crescem na medida exata da complexida-
de da vida social, pois há um aumento das regras de condutas padronizadas 
que determinam o agir de seus membros. Essa padronização de comportamen-
tos intencionalmente selecionados visando a um tipo de estética ideal para 
nossa existência faz com que passemos a valorar determinadas atitudes e mes-
mo alguns simples gestos comunicativos, cuja validade dependerá do consenso 
implícito dos atores envolvidos.

O poder de dizer sim ou não assume papel crucial nas relações pes-
soais. Este simples ato comunicativo fixa as circunscrições de nossa esfera 
individual que sentimos carecerem  de maior resguardo. Um casal, ao dizer 
sim para oficializar a união matrimonial, acaba pactuando um modo de 
sociedade conjugal em que grande parte das regras vigentes estão implícitas 
que são cogentes e das quais os nubentes têm conhecimento e, por isso, há 
consenso e consentimento.

Com efeito, o mundo contemporâneo ordena nossa compatibilidade 
com seus imperativos de desenvolvimento, quando não nos relega a formas de 
segregação variadas e executadas quase sempre de maneira oblíqua. A sujeição 
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produz efeitos variados incapazes de aferição segura peculiar do autoritarismo 
sectário, seja proveniente da religião, da política ou das forças econômicas em 
que há o predomínio de interesses particulares indiferentes ao altruísmo.

Embora, nos dias atuais, seja possível questionarmos para empreender-
mos mudanças associadas ao conhecimento, à educação e ao preparo para 
lidarmos com as novas formas de reorganização social, permanecem os meios 
de dominação, sobretudo, entre as classes sociais. Pensamentos e ações são 
passíveis de crítica pelo grupo e as expectativas estabilizadas pelos costumes 
vigentes impostos unilateralmente pela força ameaçam, propositalmente, com 
o intuito intimidador de se ,fazer adequar. A partir dos ideais iluministas, as 
punições corporais, aos poucos, foram dando lugar a formas punitivas sofis-
ticadas e de natureza mais psicológica, e por isso, mais agressivas e perigosas. 

Por certo, a racionalidade do homem o torna um animal moral, com a 
pretensão de impor a sua verdade e torná-la legítima e, porque não, universal, 
de maneira a fazer com que ele se sobressaia e prevaleça sobre o grupo. Por 
isso, as manifestações em público, seja de apreço ou desapreço, detêm a poten-
cialidade de serem difundidas como exemplo a ser seguido. O ato de oprimir, 
rebaixar ou humilhar alguém vulnerável, quando cometido em ambientes pú-
blicos, concede permissão para que os outros adotem e utilizem tais condutas. 

Não é sem razão que, para Max Weber (1982, p. 47), “o poder racional 
ou legal cria em suas manifestações de legitimidade a noção de competência, o 
poder tradicional a de privilégio e o carismático dilata a legitimação até onde 
alcance a missão do chefe, na medida de seus atributos carismáticos pessoais”.  
O sociólogo alemão define dominação como o ato de aceitação do poder exer-
cido por outrem, fazendo antever certa passividade do dominado, diante da 
atitude unilateral do agente dominador, isto porque, por mais forte que seja o 
resignado, haveria sempre por parte dele certo grau de submissão.

O ato de poder, portanto, seria de natureza bilateral, e, ainda que hou-
vesse alguma resistência contra sua incidência, também haveria sempre certa 
permissividade caracterizadora da relação de autoridade que seria determina-
da, seja qual o meio de sua legitimação.

A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 
tendo surgido daí o constitucionalismo ocidental, o homem torna-se centro 
de onde emana todo o poder, justificando seu exercício e atribuindo-lhe legi-
timidade formal.

Trata-se no entanto, de valores abstratos que, como tais, necessitam de afir-
mação que os tornem efetivos, mas este asserto não se faz sem alguma compe-
tição, haja vista que mesmo os direitos mais fundamentais não se tornaram 
mandamentos legais, sem que houvesse conflitos horríveis ao longo da história. 

Um exemplo disso é Abraham Lincoln, o 16° Presidente dos Estados 
Unidos da América, que perdeu a vida em 1865 alvejado por um tiro na cabeça 
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(disparado por John Wilkes Booth, um ator segregacionista do sul do país), 
por defender a abolição da escravidão no país e o fim do regime segregacionis-
ta que vigorava nos estados sulistas da dos Estados Unidos. (GOMES, 2020). 
O posicionamento dele contrário `a escravidão provocou a ira dos Estados 
Confederados, cuja economia basicamente agrícola, dependia da mão de obra 
escrava que sofria todos os tipos de maus tratos e violência inerentes à sua 
condição social, pois, convenientemente, eram assemelhados ao próprio gado 
utilizado na atividade agropecuária. A despeito do fim da escravidão, perma-
neceu o forte ranço do racismo em todo o país, e também no mundo, até os 
dias atuais, monstruosas que foram a sua criação como artefato da “fina flor” 
da sociedade europeia e a  prática desumana utilizada em passado recente. 

O negro, em que pese ser cidadão como qualquer outra pessoa, continua 
limitado para  desenvolver sua personalidade e suas potencialidades, sem saber 
ao certo, muitas vezes, o porquê e até quando continuaria objeto de domina-
ção, ainda que os avanços rumo à libertação tenham sido significativos, e os 
retrocessos, apesar de existentes, menos relevantes, com o passar dos anos.

Sabemos que o poder desmedido geralmente se origina de causas políticas e 
econômicas propositalmente ocultadas, que se valem desses latentes subterfúgios 
rudimentares para atingirem seus fins. Tais assertivas encontram amparo no ma-
chismo praticado sob variadas formas, mas sempre com o mesmo intuito, o de do-
minação e submissão de outrem ao poder legitimado por um complexo e oculto 
código de ética criado justamente por estas elites política e econômica capazes de 
difundir seus valores e princípios como reitores do modo de vida do povo, a des-
peito da racionalidade exigir certo modo de agir menos direto, mais dissimulado 
mas, às vezes, até mesmo rigoroso e violento, de modo que decisões morais indivi-
duais que colidirem com a moral coletiva seriam fatalmente  castigadas. Estes são 
os mecanismos mais comumente utilizados pelo poder que, não sem motivo para 
alguns, não passa de mera dominação disfarçada em normas de conduta.

Além do racismo, e do subsequente preconceito, a misoginia e homofo-
bia, produtos do patriarcado, do Cristianismo e da medicina, não são mais 
que desdobramentos dessa tentativa de negociar com as diferenças para sub-
metê-las de algum modo, seja através da violência, da ameaça, da astúcia ou da 
dissimulação, todas usadas com o propósito de discriminação. Apesar dos re-
conhecidos avanços da causa feminista e dos direitos LGBTQ+ motivados pela 
revolução tecnológica do século XXI, que propiciou maior união de grupos 
até então muito dispersos e incapazes de lutar por seus direitos, a opressão das 
classes supostamente mais fortes e que, por isso mesmo, tornam-se também 
mais intolerantes ao que não é espelho, continua em vigor, sujeitando pessoas 
a passarem diariamente por apuros.

A própria opressão econômica feita através de signos presuntivos de ri-
queza e de poder retratam bem os códigos de ética vigentes, as vestes habituais 
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e os artigos de luxo passaram a ser instrumento de diferenciação de pessoas. 
A burocracia, da mesma forma, ao hierarquizar funções, estabelece novas for-
mas de poder que irão viger no interior de instituições públicas e privadas 
pelo mundo afora. Se observarmos os modos e as maneiras de proceder entre 
aquele que detém função graduada e os que lhes são subordinados, notaremos 
diferenças até mesmo de cunho linguístico, também sujeitas a preconceito e 
discriminação. 

2. RACISMO, PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO

A relação de poder associa diretamente a igualdade ao senso de justiça 
que tanto se almeja no âmbito formal, mas, por vezes, valores indeterminados 
encontram-se em conflito de difícil solução, especialmente quando se trata dos 
complexos interesses políticos e econômicos. 

Ademais, o próprio senso do que é justo para nós deriva de mera cons-
trução moral, motivo pelo qual mesmo o direito legislado já contém forte e 
inevitável viés de instrumento de dominação social. 

Nessa linha de raciocínio, remetemo-nos à liberdade que, para Rousseau 
(2003, p. 365), “[...]consiste na obediência à lei que prescrevemos a nós mes-
mos”., e ponderamos que o racismo representa uma das mais violentas formas 
de cerceamento da liberdade e de subsequente dominação do homem sobre 
seu semelhante equiparável, talvez, apenas ao genocídio dos indígenas pro-
vocado pelo forte choque cultural de sociedades distintas. Essa dominação, 
obviamente, tolhe a liberdade, aniquilando-a paulatinamente, até extingui-la.

Originada na segunda metade do século XIX, como uma pseudo teoria 
científica elaborada por médicos e antropólogos europeus, provavelmente im-
buídos do espírito de dominação reinante no velho continente, e com base em 
dados e informações das suas colônias na África, Ásia, e depois na América, os 
colonizadores elaboraram engenhosa tese sobre a superioridade racial, tendo 
fundamentado seus estudos na teoria darwinista da seleção natural, e na obser-
vação empírica e comparativa dos traços fisionômicos entre brancos e negros. 
Concluíram que determinadas características, meramente físicas, tornavam, 
forçosamente, a raça branca mais apta e dotada de maior inteligência, sendo 
ela, por isso, de inquestionável e superior qualidade. 

Uma vez referendada pela ciência, a aparente tese passou a justificar várias 
outras ações políticas de ordem racial, étnica e religiosa tais como o antissemitis-
mo, que redundaria no Holocausto e o regime de apartheid na África do Sul que 
se revestiu de violência, provocou inúmeras mortes e perseguições aos negros.

O regime de segregação racial denominado apartheid, que vigorou na 
África do Sul até o final do século passado, não foi capaz de resistir à forte 
oposição interna e internacional que vinha sofrendo, sobretudo, por meio 
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de embargos políticos e econômicos ordenados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Em 1994, o líder nacional antiapartheid, Nelson Mandela, 
preso anteriormente por um longo tempo, foi eleito Presidente do país e, ato 
contíguo, revogou as leis racistas em vigor e decretou o fim do apartheid. 

Realmente, o ser humano, depois de submetido ao poder dominante, 
de algum modo legitimado, tenta lutar opondo-se à dominação com uma 
resistência natural e instantânea, pois, criado o estigma, o dominador  passa a 
assumir um comportamento ofensivo e discriminatório contra a vítima que, 
por seu turno, tende, em que pese sua resistência, a se submeter  à discrimina-
ção como se ela fosse um dogma. 

Daí, o surgimento das diversas políticas e leis positivas para as minorias 
feitas com o intuito de tentar reverter, ou pelo menos minimizar, as conse-
quências negativas de uma cruel realidade imposta ao semelhante. Todavia, 
os procedimentos legais, em geral, até então desenvolvidos para assegurar os 
direitos fundamentais do homem, mostraram-se ineficazes para exercerem a 
desejada segurança jurídica em toda a sua concretude e extensão, como se es-
perava dos Estados Modernos.

No caso do Brasil, além do art.  140 do Código Penal (BRASIL, [2018]) 
prever a injúria racial, crime que poderia culminar com pena de até 05 anos de 
reclusão e multa, a lei ordinária n. 7.716/89 (BRASIL, [2010]) trata dos crimes 
de racismo de modo particularizado, posto ser lei especial de caráter afirmati-
vo das minorais raciais.  Curiosamente, o art.  20 desta Lei que também define 
crime de racismo, teve sua redação ampliada por julgados do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) proferidos nas ações ADO n. 26 e MI n. 4733, para inserir 
em seu espectro o crime de homofobia como assemelhado ao de racismo, isto, 
ante a inércia do Poder Legislativo em legislar sobre o assunto.

Nesta linha de raciocínio, em âmbito internacional, atualmente, são os 
chineses que parecem vir sofrendo com o preconceito racial e étnico (raça 
amarela, etnia chinesa). Isto estaria ocorrendo, por causa de uma nova cepa do 
coronavírus, ou o Covid-19, cujo aparecimento data de  dezembro de 2019, 
provavelmente, em um dos chamados “mercados molhados” (os wet markets),   
da cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, razão pela qual as doen-
ças causadas pelo vírus passaram a ser relacionadas aos hábitos alimentares 
chineses, já que naqueles mercados são vendidos para o consumo animais 
silvestres exóticos  abatidos no momento da compra, tais como o morcego, 
mamífero no qual, afirma-se, teria sido detectado o vírus, como também em 
grande quantidade de animais dessa espécie como, por exemplo, os quirópte-
ros conhecidos como  raposas voadoras, sendo o morcego, provavelmente, o 
principal  hospedeiro do vírus.

Em princípio, o novo coronavírus causaria uma doença infecciosa que, 
após o período de incubação, apresentaria um quadro clínico típico de uma 
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gripe que poderia evoluir para uma pneumonia grave e letal. Somado a isso, 
segundo os virologistas, o vírus teria uma grande capacidade de propagação 
por meio de gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro, dedos das mãos, enfim, 
o contato físico entre as pessoas e com as superfícies contaminadas. Por isto, 
teria se tornado uma pandemia. Essas circunstâncias e esses aspectos foram 
a causa do pânico generalizado que se instalou que, por sua vez, trouxe con-
sigo o preconceito e a discriminação contra a etnia chinesa. Daí, o uso de 
expressões como “perigo amarelo”, “gripe chinesa” e outros tipos de rótulos 
ofensivos e estereótipos segregantes inculcados através de violência simbólica. 

O mais lamentável é que tais atitudes reprováveis têm partido não apenas 
da sociedade amedrontada, mas de chefes de governo, autoridades públicas 
diversas e instituições privadas de ensino, onde o potencial de difusão e bana-
lização do bullying contra chineses, sobretudo no que tange à falta de higiene 
e modo de vida incivilizado, é bem maior.

Entretanto, e a bem da verdade, o Covid-19 não fez surgir um novo 
preconceito étnico contra os orientais, mas apenas reavivou o que já existia 
latente, basta lembrarmos da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS) surgida no início deste século no Oriente, que afetou diversos países 
em todos os continentes, dizimando centenas de vidas. Em período recente, 
os latinos sofreram com a discriminação racial decorrente da gripe A e os 
próprios africanos passaram por isso com o surgimento do ebola, em 2010. 

A tecnologia ajuda a disseminar e perpetuar o racismo e o preconceito, 
na medida em que as fake news engendram mais informações distorcidas com 
o propósito de alimentar atitudes indignas de ódio contra etnias e raças, como 
se pessoas formassem um conjunto estereotipado e fossem todas responsáveis 
pela nova doença que tem ceifado milhares de vidas ao redor do mundo. Dessa 
forma, são produzidas, diariamente, relações aflitivas, conflitivas, constran-
gimentos variados e assédio moral contra os asiáticos que vivem em outros 
países do globo. 

Embora abominável, o preconceito tem atingido até mesmo as atividades 
econômicas dos chineses. Medidas oficiais foram tomadas por diversas nações, 
com o intuito de restringir seus direitos fundamentais; a Rússia, por exemplo, 
fechou grande parte de sua fronteira com a China, e escolas, restaurantes e 
companhias aéreas de diversas nacionalidades limitaram suas atividades re-
lacionadas aos chineses, sendo que até registros de agressões físicas já foram 
apontados em alguns lugares. Essas ações vão ao encontro dos enunciados 
“o homem é o lobo do homem”, de autoria do filósofo inglês Thomas Hob-
bes, que significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. Esta 
afirmação aponta para a transfiguração do homem em um animal selvagem, 
metáfora que indica ser o ser humano capaz de grandes atrocidades e barba-
ridades contra os de sua própria espécie. O mesmo Hobbes dizia que o ser 
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humano é naturalmente egoísta e mau, e compete à sociedade, por via da lei, 
contornar isso. 

Por outro lado, no Brasil, diante de uma séria pandemia como a do coro-
navírus - Covid-19 -, em que medidas preventivas de saúde são vitais, como li-
dar com grupos hipossuficientes amontoados em presídios, favelas, moradores 
de rua e outras minorias, cujas condições de saúde são sabidamente mínimas? 
Além do mais, é justo que o mundo pague com inúmeras vidas por um vírus 
surgido no mês de dezembro em Wuhan na China, depois de se ter tornado 
público que o governo daquele país omitiu informações importantes sobre o 
início da pandemia, que foi divulgada apenas duas semanas após detectada? A 
resposta é não, porque esta conduta impediu que medidas profiláticas fossem 
tomadas a tempo de poupar vidas.

Enfim, todas essas questões colocam em discussão o novo papel das na-
ções em um mundo cada vez mais globalizado, porquanto no século XXI, 
pandemias, atentados terroristas, racismo, preconceito e discriminação contra 
grupos étnicos, raças, cor e religiões têm sido cada vez mais comuns e frequen-
tes, evidenciando o despreparo incomensurável e generalizado do homem para 
lidar com as desigualdades culturais sempre em choque. Acresça-se a isso que, 
nessa direção, as constituições democráticas impõem, de maneira rigorosa, os 
limites de sua atuação. 

Isso posto, retomamos a questão do poder. 
Ao fixar direitos e garantias fundamentais e a separação dos poderes, 

objetiva o legislador originário demarcar essas lindes, finalidade que, porém, 
vai se cumprir somente com a estrita obediência ao sistema de freios e contra-
pesos1 que visa exatamente a garantir a fundamental harmonia entre os pode-
res, impedindo que uns se sobreponham aos outros, tal como idealizado por 
Montesquieu na sua clássica obra O Espírito das Leis (2002) na qual o filósofo 
iluminista, político e escritor francês2, afirma que “a história demonstra que 
todo homem que tem poder é tentado a dele abusar; vai até onde encontra 
limites”. Contudo, a dimensão de todos esses limites, positivos e axiológicos 
não é a mesma de outrora e, por isso, tem demandado novos raciocínios. 

A pluralidade cultural de um mundo globalizado deixa dúvidas sobre 
qual direção estamos seguindo e devemos seguir, e quais serão os benefícios, a 
que custo os obteremos e em que determinado espaço de tempo.

Nesse sentido, em se falando de poder e de preconceito, há que se fazer 
um recorte para abordar a questão da mulher, que, graças ao desenvolvimento 
tecnológico, passou a ter maior visibilidade e inserção no mercado de traba-
lho, para atender a demandas por atividades variadas, e até intelectualizadas,  

1 Check and balances
2 Nascido Charles-Louis de Secondat.
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anteriormente desempenhadas apenas por homens. Tal fato culminou com 
sua ascensão social e em maior independência em relação ao homem, antes 
visto como seu subjugador.

Um outro aspecto assustador permeia o século XXI: o abismo que separa 
ricos e pobres, e que   aumenta, paulatinamente, cada vez mais. Um por cento 
(1%) da população mundial atual detém metade de toda a riqueza existente, as 
10 (dez) maiores empresas multinacionais constituem o mesmo Produto Inter-
no Bruto (PIB) de 60 (sessenta) países juntos, num total de 193 (cento e noven-
ta e três) países. Além disso, as 26 (vinte e seis) pessoas mais ricas do mundo 
constituem a riqueza total de quase 4 bilhões (quatro) de pessoas reunidas.

Com efeito, os diversos princípios econômicos em vigor, tradutores de 
valores reguladores da livre competição de mercado, bem como o direito le-
gislado, conquanto reciprocamente reconhecidos e legitimados pelos Estados 
soberanos, não têm sido capazes de promover, de modo satisfatório, o bem 
estar do homem e uma integração que sejam ao mesmo tempo social e interna-
cional, ainda que a revolução da tecnologia e todos os seus reflexos demande, 
cada vez mais, a rápida inserção nesses novos meios de comunicação.

Do mesmo modo, as leis antitruste editadas pelos Estados soberanos para 
regulamentar a atividade empresarial e possibilitar que a livre concorrência, típi-
ca do mercado, ocorra de forma leal, proibindo atos abusivos e ilegais em detri-
mento do trabalho e do consumo de bens, na prática, não são capazes de inibir 
tais condutas. Exemplo disso é que, recentemente, a indústria de alimentos JBS 
se envolveu em diversos crimes contra a ordem econômica e financeira, através 
da realização de negócios ilegais que culminaram, inclusive, com a prisão de seus 
sócios-proprietários. Uma das muitas acusações, nos processos judiciais ajuiza-
dos contra a referida empresa, trata da relação promíscua entre a empresa e a 
União que, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), estaria financiando a juros subsidiados, e mediante propina, a aquisi-
ção e o fomento de empresas estrangeiras adquiridas por aquele grupo brasileiro.

Por outro lado, as Constituições democráticas também passaram a pre-
ver, pelo menos em sua maioria, os limites de coexistência entre os Estados 
soberanos no plano internacional. Assim, a CRFB/1988, em seu art.  4º, fixou 
dez princípios reitores da forma de relacionamento do Brasil com os demais 
países do globo; são normas de conduta de cunho político que o país deve 
seguir ao se relacionar internacionalmente, de modo a buscar o desenvolvi-
mento harmônico das nações.

Deveras, o convívio internacional impõe certos direitos e certas obriga-
ções aos países, em âmbito global, pois, a melhor regulamentação, por exem-
plo, dos “mercados molhados” nas cidades chineses são de interesse geral do 
planeta. Destarte, o intercâmbio passou a ser cada vez mais intenso neste sécu-
lo e novas normas de convivência vêm sendo reivindicadas. 
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Como já mencionado anteriormente, no caso do novo coronavírus,  su-
postamente proveniente de animais em um mercado em Wuhan, certamente 
devem ter ocorrido falhas várias, seja quanto à inspeção e fiscalização, à in-
formação, ou mesmo quanto às políticas públicas internacionais regulamenta-
doras do convívio harmônico entre as nações, mesmo porque, casos similares 
já haviam acontecido na China no passado3. Assim sendo, urge que se cuide 
desses eventos, porque num mundo dito civilizado e em permanente globaliza-
ção, o grau de responsabilidade dos Estados soberanos tem se tornado maior, 
haja vista a extensão e a abrangência mundiais dos reflexos de seus atos.

Poderíamos afirmar que todas essas ocorrências apontam para a dificul-
dade do poder público de se relacionar com o ser humano, na medida em 
que decisões são tomadas verticalmente, sem prévia consulta aos cidadãos, 
ou às autoridades médicas, em face do desespero dos donos do poder para 
resolver os problemas, garantir seu lucro e manter a dominação. Acrescente-
-se a isso que os Três Poderes nem sempre corroboram a mesma opinião para 
decidir. No caso do Brasil, atualmente, eles vêm discordando frontalmente, 
deixando a população à mercê do “achismo” e das fake news, e da discor-
dância de opiniões entre outros órgãos públicos e autoridades constituídas 
voltadas aos seus próprios interesses políticos e pessoais, e cuja função não 
é a de opinar sobre certas matérias, nem de intervir em outro poder. Por 
isso, a pandemia acabou criando um pandemônio no país. Nessa linha de 
raciocínio, teriam sido falhas as relações entre os poderes da república e seu 
exercício nas interações sociais.

3. DOS PODERES CONSTITUÍDOS

A Carta Magna (Magna Carta Libertatum, do latim medieval, Grande Car-
ta de Liberdades) é um documento (de 15 junho, de 1215) que estipula direi-
tos e com cujos termos o então Rei João Sem Terra da Inglaterra concordou. 
Originalmente, a Carta objetivava reestabelecer a paz entre este Rei, bastante 
impopular, e um grupo de barões rebeldes. Ela prometia garantir direitos 
aos barões contra a prisão ilegal, um rápido acesso à justiça e a isenção para 
o pagamento de impostos à Coroa. Porém, como nem os barões, nem o Rei 
cumpriram o que determinara, a Carta foi anulada, mas reescrita posterior-
mente (1216) por Henry III, filho caçula do Rei John que sucedeu a seu pai.  
(GONTIJO, 2004; QUALITY PETITION RIGHTS, 2020).

3 1. H5N6, gripe aviária, ou gripe do frango, foi registrada em Hong Kong, China, em 1997.   2. SARS, 
2003 - O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) surge no sul da China depois de ser 
transmitido por morcego, seu “reservatório natural”, para o homem pelo civet asiático de palma, um 
mamífero selvagem que é vendido nos mercados do sul da China por causa de sua carne. 3. E mais gripe 
asiática, gripe de Hong Kong etc. (AS GRANDES..., 2020).
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Esta Carta constitui o primeiro documento escrito de um longo processo 
histórico do qual se originou o constitucionalismo. Realmente, ela, ao colocar 
limites ao poder e a tirania dos monarcas, inaugurou um novo período do 
direito legislado e serviu de inspiração às constituições posteriores.

Alguns séculos depois, em 1628, foi editada a Petição de Direitos,4  elabo-
rada pelo Parlamento britânico e enviada ao Rei Carlos I. Ela previa proteção e 
direitos aos cidadãos, a exemplo da prisão sem comprovação de ato ilícito, ou 
motivo justificado. A Petição de Direitos, considerada como uma declaração 
de liberdade civil e a primeira dimensão dos direitos humanos,  foi um impor-
tante marco, pois protegia direitos e liberdades civis que careciam de proteção. 
Ela determinava que “ninguém seria chamado a responder ou prestar jura-
mento, ou a executar algum serviço, [...] ou, de qualquer forma, ser molestado 
ou inquietado por causa destes tributos [impostos à Coroa] ou da recusa em 
pagá-los”. (GONTIJO, 2004;  QUALITY PETITION RIGHTS, 2020).

Posteriormente, surge a Declaração de Direitos (1689) do Reino Unido, 
também elaborada pelo Parlamento inglês formado após a fuga do Rei Jaime 
II, devido à chegada das tropas de Guilherme III da Holanda “convidado” 
que fora a invadir o território britânico, em um momento histórico conheci-
do como a Revolução Gloriosa.5 Conforme Gontijo (2004), em sua essência, 
a Declaração propõe limitações às ações da monarquia perante o Parlamento 
e a definição da sucessão da Coroa. Entre as limitações, podemos destacar a 
não cobrança de impostos sem o consentimento parlamentar, a não interfe-
rência nas eleições parlamentares e a suspensão de leis sem a anuência parla-
mentar. Após sua elaboração, o documento foi entregue a Guilherme III e à 
Maria II que aceitaram os termos da declaração, sendo por isso coroados rei 
e rainha da Inglaterra. 

Este documento é considerado um dos pilares do sistema constitucio-
nal do Reino Unido; estabelece mais limites aos poderes do monarca e de-
clara os direitos do Parlamento, incluindo a regular deliberação parlamen-
tar, eleições livres e liberdade de expressão no Parlamento. O Bill of Rights 
é o primeiro documento oficial que garante a participação popular, por 
meio de representantes parlamentares, na criação e cobrança de tributos, 
sob pena de ilegalidade, vetando, ainda, a instituição de impostos excessivos 
e de punições cruéis e incomuns.  A Revolução Gloriosa marcou o fim do 

4 A Lei previa, ainda, que ninguém seria obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou be-
nevolência e a pagar qualquer taxa ou imposto, sem o consentimento de todos, manifestado por ato do 
Parlamento [...] (GONTIJO, 2004). 

5 Período, entre 1688 e 1689, em que houve a substituição do absolutismo monárquico pela monarquia 
parlamentar na Inglaterra, tendo ficado conhecido como a Segunda Revolução Inglesa, devido ao seu 
caráter revolucionário, ainda que pacífico, porque, mesmo mediante a invasão de Guilherme de Orange, 
em 1689, houve poucos registros de conflitos armados ou derramamento de sangue. (SAIBA..., 2020). 
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Absolutismo na Inglaterra, além de fortaleceu o poder do parlamento no 
país. (QUALITY PETITION RIGHTS, 2020).

Um século depois, o XVIII, em 1789, irrompe a Revolução Francesa que 
resulta na elaboração e publicação da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão inspirada nos ideais iluministas liderados por grandes pensadores 
da época, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot e Adam Smith. 
Neste diploma legal, são estabelecidos, com base no direito natural e universal, 
diversos direitos individuais e coletivos fundamentais que, aos poucos, tam-
bém foram sendo difundidos para todos os outros Estados democráticos do 
mundo. Efetivamente, a França se situa dentro de um contexto histórico de 
firme defesa dos direitos humanos no mundo moderno, exemplo que deveria 
ser seguido por todos os demais países. 

Ainda no século XVIII, com a Declaração da independência dos Estados 
Unidos (4 de julho de 1776), cujo primeiro rascunho foi redigido por Thomas 
Jefferson, surge a primeira Constituição escrita do mundo moderno, docu-
mento precursor, ao definir a separação e independência dos três poderes. 

Na sequência dos eventos, surge a Declaração dos Direitos dos Estados 
Unidos (Bill of Rights), tão somente o conjunto das dez primeiras emendas à 
Constituição norte-americana ratificada em 1791, mas o “verdadeiro decálo-
go de direitos individuais contra o poder público”, reunião dos “principais 
direitos, franquias e garantias que singularizam a Civilização Ocidental”, 
entre muitas outras. Hoje, é “ modelo para todas as constituições democrá-
ticas do mundo”, influenciando o direito constitucional de diversos países, 
inclusive o do Brasil. 

O documento trazia em seu bojo um dos pilares, uma das sentenças mais 
conhecidas e ditas que reúne tudo que garante a dignidade do ser humano: 
“consideramos estas verdades [do texto] como auto evidentes, que todos os 
homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Entrou 
em vigor em 15 de dezembro de 1791. (RESENDE, 2016).

Neste mesmo período, o Brasil ainda se regia pela sua primeira Cons-
tituição outorgada por D. Pedro I em 1824, e inserida no contexto de pós 
independência do Brasil. Foi a Constituição que teve maior vigência no Brasil: 
mais de 65 anos. Estabelecia a Monarquia hereditária e a constituição de qua-
tro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador, este exercido pelo 
imperador (D. Pedro I). (BRASIL, [1839]).

Ainda no século XVIII, o surgimento das já citadas Constituições Norte-
-americana (1787) e Francesa (1791), proporcionaram o nascimento do Cons-
titucionalismo Moderno, movimento político- jurídico cujos princípios in-
cluíam a soberania popular, os direitos humanos, os princípios universais, 
governo representativo e a separação dos poderes, entre outros. 
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A partir deste momento, os Estados democráticos soberanos passariam a 
ser governados por constituições escritas, nas quais se faz imperativa a previsão 
da separação dos poderes e a manutenção de direitos e garantias fundamentais 
do cidadão. E, em que pese serem valores propugnados pelos burgueses para 
vigorar nos Estados liberais, tal e qual a garantia da propriedade privada e o 
livre comércio dentre outros, o constitucionalismo enaltece direitos que con-
dizem, consensualmente, com a condição de universais, próprios da natureza 
humana, como o são os direitos à vida e à liberdade. 

Todavia e, apesar de todas as previsões constitucionais, ainda não se atingiu 
o nível de relacionamento harmônico que se almeja dos poderes da república, 
nem a eficácia de seu exercício nas relações sociais. Pelo contrário, permanecem 
infindáveis as disputas sobre os limites das competências, das prerrogativas ins-
titucionais, e mesmo da altivez de determinados cargos hierárquicos.

Mais grave do que isso é o fato de que, comumente, tais embates têm 
dificultado o avanço das políticas públicas, o desenvolvimento econômico do 
país e o próprio funcionamento do Estado, que se dá, principalmente, com 
o desempenho satisfatório de suas instituições. O regime de cooperação entre 
os poderes, que deve ser perseguido e aprimorado constantemente, não tem 
revelado efeitos práticos em grande parte dos casos, culminando com longos 
períodos de verdadeiro caos da nossa República. Exemplo emblemático dessas 
assertivas ocorreu com o impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff, cujo 
mandato presidencial foi cassado em 2016, sob a acusação de crime de respon-
sabilidade fiscal, após um longo processo legislativo que se arrastou por quase 
01 (um) ano, período em que o país se viu mergulhado em grave crise em seus 
mais diversos setores econômicos e sociais.

Por seu turno, o Poder Judiciário vem, há tempos, sofrendo severas críti-
cas de estar atuando como legislador positivo, fato que a doutrina denomina 
interpretativismo jurídico. 

Deveras, o Direito contemporâneo se baseia fortemente em princípios, 
possibilitando, com isso, a ampliação da atividade interpretativa das cortes de 
Justiça. Deste modo, os Tribunais, quando decidem com base em princípios 
legais e constitucionais, a fim de formar seu senso de justiça para aplicá-lo aos 
casos concretos, muitas das vezes, decidem de maneira contrária aos preceden-
tes judiciais, aos interesses corporativos e institucionais de momento, e até 
mesmo, aos da própria sociedade, sendo-lhes, assim, imputada a eiva de esta-
rem atuando como legislador positivo, em detrimento da elementar separação 
e independência dos poderes.

No entanto, o interpretativismo do Poder Judiciário ocorre quando ele 
toma decisões de cunho eminentemente político, seja a favor de, ou contra 
quem quer que seja, ou mesmo em benefício deste alguém, conduta que, aliás, 
tem sido corriqueira e muitas vezes merecedora de forte repulsa da sociedade.
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Certamente, o poder de julgar os casos concretos deve ser exercido de 
modo técnico, com base na lei, cujo conteúdo abstrato e genérico tem a pre-
tensão de prever o maior número possível de situações fáticas em seu espectro, 
hipótese, todavia, impossível de acontecer em virtude da riqueza de detalhes 
que a vida humana oferece em seu dia a dia.

É nesse instante que nasce a competência interpretativa, para suprir as 
lacunas deixadas na lei pelo legislador ordinário. Esta atividade há que ser feita 
com o recurso dos princípios e das fontes do direito, como a analogia, os usos 
e costumes e a equidade, entre outras. Nesse sentido, o art.  5º, inciso XXXV 
da CRFB/1988 dispõe que [...]: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Ju-
diciário lesão ou ameaça a direito”; (BRASIL, [2019]).

Por outro lado, a garantia de acesso à justiça possui natureza constitucio-
nal, sendo dever do Poder Judiciário a prestação jurisdicional a todo cidadão 
que comprove, no processo, a existência dos pressupostos processuais e das 
condições da ação.

Eventuais decisões de caráter eminentemente político devem ser impug-
nadas pelos instrumentos legais já existentes, pela manifestação dos demais 
poderes, consentânea com o sistema  de freios e contrapesos, já mencionados 
neste texto, bem como também pela essencial participação da sociedade enga-
jada nos mais diversos setores, através de seus micropoderes hierarquicamente 
organizados, legitimados e habilitados a interferir nas atividades estatais, desde 
que aptos, organizados e contidos dentro da legalidade estrita.

Ademais, o cidadão individualmente considerado conta com inúmeras 
formas de controle social do exercício dos poderes, podendo acompanhar atos 
públicos como audiências, julgamentos, discussões e votações, utilizar os ser-
viços das ouvidorias, os portais de transparência colocados à sua disposição e 
ferramentas digitais variadas, atuar em mobilizações sociais, exercer o ativismo 
político, bem como participar de fóruns de discussões e de campanhas sociais, 
ou seja, os modos de ingerência são diversos, embora os efeitos práticos não 
sejam tão satisfatórios como deveriam.

Curiosamente, nos anos 1980, surge em alguns países latino-americanos, 
um movimento denominado neoconstitucionalismo, que nasce de uma pers-
pectiva visando exatamente a propiciar maior inclusão popular nos processos 
decisórios do Estado. Este movimento também objetiva a afirmação de um 
Estado pluricultural, onde toda a diversidade de raças e classes sociais teriam 
mais acesso e ascendência ao aparelho estatal e, consequentemente, à distribui-
ção mais justa de seu poder entre grupos até então colocados à margem dos 
processos decisórios.

Tais ideais vêm contrapor o tradicionalismo das constituições contemporâ-
neas uniformizadas segundo padrões europeus e que, por isso, são incapazes de 
traduzir os anseios sociais de forma a distinguir a diversidade latino-americana.
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Esta compreensão, ainda que um tanto utópica, tem a capacidade, ao 
menos, de construir um espírito mais crítico sobre o poder constituinte ori-
ginário. A crítica salutar sobre esses temas propicia aprimoramentos que, pari 
passu, vão trazendo maior amadurecimento às instituições e ao próprio Direito 
Constitucional, e ele que seja, assim, capaz de trazer como fruto, mais inclusão 
e menos segregação, independentemente da sua natureza e das formas utiliza-
das para seu exercício, já que, como mencionado, quase sempre se valem da 
dissimulação, da ameaça e da violência enviesada.

Aliás, as constantes crises políticas enfrentadas pelo Brasil, neste começo 
de século, têm sinalizado para a necessidade de se conceder maior autonomia 
a órgãos públicos que são de extrema importância para o país, como a Polícia 
Federal e a Defensoria Pública. Este aceno revela que a maior divisão do poder, 
feita de forma legal e sistematizada, pode ser de mais utilidade para que se atin-
ja o bem comum da coletividade, em um período de tempo não muito longo.

Cabe salientar que qualquer forma de participação no aparelho estatal 
não pode desconsiderar o direito comparado, porquanto, verdadeiramente, é 
através do método comparativo que buscamos respostas cabais para proble-
mas locais, de modo que, em um mundo cada vez mais globalizado, uns irão 
aprendendo com os outros, obtendo soluções que podem servir para outros 
povos, numa interação contínua e permanente que deve ser buscada por todas 
as áreas do conhecimento. A disseminação de técnicas e conhecimentos evolu-
tivos é imperiosa para se alcançar maior integração social e internacional entre 
os Estados soberanos, caminho sem volta que deve ser perseguido sem rom-
pantes de nacionalismos retrógrados e de políticas xenófobas tão corriqueiras 
no passado recente, mas antiquadas em um universo rico de potencialidades 
variadas e transformadoras de vidas ao redor de todo o mundo civilizado, 
notadamente, no século XXI, em que fronteiras estão sendo ultrapassadas o 
tempo todo, graças às poucas personalidades de valor inegável como  Bill 
Gates e Steve Jobs.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O poder como construção da moral é um produto essencialmente cul-
tural. Por essa razão, revela na sua essência grande viés de dominação social, 
quando “convenientemente” e competentemente utilizado, mas, normalmen-
te, de modo disfarçado para atingir fins pessoais.

De fato, os Estados politicamente organizados forçosamente precisam 
justificar suas ações que devem estar conformadas à lei vigente. Essa obrigação, 
todavia, normalmente é burlada, mediante a utilização, principalmente, de 
normas implícitas de se proceder em relação ao poder que, exercido institucio-
nalmente, ou através das relações pessoais, utiliza-se de um complexo código 
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de ética oculto e construído pelas classes mais abastadas. Mas, sua finalidade, 
quase sempre disfarçada, não passa do desejo de submeter terceiros ao domí-
nio e  à sujeição.

Assim, em se tratando do poder estatal, a Constituição Federal faz ex-
pressa previsão da separação e independência dos três poderes que devem 
ser exercidos de maneira harmônica, tal como preconizado pelo art.  2º da 
CRFB/1988 Contudo, está harmonia desejada precisa se valer do sistema dou-
trinário freios e contrapesos, segundo o qual, cada poder, além de atuar com 
independência, deve também fiscalizar a atuação dos demais poderes, de modo 
que não sejam ultrapassadas as suas competências constitucionais, sob pena de 
ofensa ao princípio da separação de poderes.

Neste contexto, o efetivo exercício da cidadania se faz essencial, já que 
é através dela que a pessoa participa do poder institucionalizado pelo Estado 
Democrático de Direito, de modo a ser capaz de influir nas decisões políticas 
e econômicas de âmbito nacional ou mesmo global. É mediante a cidadania 
que o sujeito de direitos confere efetividade às normas fundamentais apenas 
formalmente previstas na CRFB/1988 e carecem de concretização pelos indi-
víduos e pela sociedade.

No entanto, não se exercita a cidadania tão somente em face do Estado, 
porque as relações sociais e interpessoais permeadas por normas de poder 
demandam, da mesma maneira, que este exercício seja feito cotidianamente. 
Realmente, a vida em sociedade obriga seus membros, a todo tempo, a assu-
mirem uma postura mais ativa e uma participação atuante e crítica em relação 
à realidade circundante e positiva, no que se refere aos modos de se praticar 
atos da vida civil.

Há que se reiterar que cidadania não passa de mera construção legal, bem 
por isso, necessita de desenvolvimento e aprimoramento que transcendam o 
aspecto meramente conceitual. Quer dizer, trata-se de um valor que precisa ser 
erigido através, e, acima de tudo, da educação, mas, também, do conhecimento 
sobre os direitos sociais básicos estabelecidos no art.  6º da CRFB/1988, basila-
res para a construção da cidadania, sendo, por isso, direito de todos e dever do 
Estado. Resta tão somente aos três poderes da República, em plena harmonia, 
mas atuando independentemente um do outro, promover a melhoria de suas 
complexas formas de exercício com o cidadão.
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Mariana Horta Petrillo

INTRODUÇÃO

O estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo n. 
06, de 2020, do Senado Federal, como decorrência da pandemia causada 
pelo COVID-19, obrigou diversos atores da sociedade a alterarem suas ro-
tinas de trabalho. Toda a população teve que se reorganizar para continuar 
trabalhando em regime de home office, escolas tendo que se reinventar para 
continuar a prestação de serviços educacionais a seus alunos em casa; comér-
cio intensificando o e-commerce ou sistema de delivery, etc. Enfim, todos bus-
cando um objetivo comum que é manutenção de suas atividades da forma 
menos impactante possível. 

Com o Poder Judiciário não foi diferente. Servidores em regime de plan-
tão extraordinário, revezamento em escala mínima, assim como adequações 
das atuações de magistrados. A prestação jurisdicional também não pode parar 
principalmente neste momento de grandes demandas com o cancelamento de 
viagens, reserva de hotéis, passeios já contratados, dívidas que não conseguirão 
ser adimplidas, dentre várias outras consequências econômicas que a pande-
mia tem causado. 

Os impactos sociais e nas atividades empresariais são fortes com possível 
efeito de judicialização em massa das disputas envolvendo contratos empre-
sariais, de consumo e outras demandas relacionadas diretamente à pandemia. 
Neste cenário, questiona-se a possibilidade de utilização dos sistemas de so-
lução de conflitos online, chamados de Online Dispute Resolution ODR’s, para 
resolver os conflitos por meio da mediação.

Através do presente artigo, procura-se demonstrar as vantagens da utili-
zação de ferramentas online e sua utilidade não só para uma resolução mais 

capítulo 16

onlIne dIspute resolutIons- oDR’s-  
como alternatIva de solução de  

conFlItos em momento de pandemIa



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)250

célere e econômica, mas, também, como forma preventiva de um esperado 
colapso no Judiciário após a pandemia.

É intuitivo pensar que a solução desses conflitos de maneira pré-processual 
e online conduzirá a uma economia significativa e aumento da celeridade no 
resultado esperado. Por isso, revela-se oportuno compreender os mecanismos 
eletrônicos e como a mediação se encaixa nesse contexto. 

Sabendo-se que a mediação é uma forma eficiente de se garantir os prin-
cípios constitucionais do acesso à justiça e da celeridade (RICARDO, 2020), 
impõe-se ainda refletir sobre o seu uso pré-processual obrigatório à semelhan-
ça do que ocorre nas demandas de família (art. 694 do CPC/20151).

1. BREVE HISTORICO DOS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS

Conflitos e disputas são inerentes às relações interpessoais. Os métodos 
autocompositivos são utilizados como forma de se buscar uma solução ade-
quada de tais conflitos de maneira consensual, autônoma e que atenda melhor 
os interesses dos atores envolvidos.

Cabe destacar os principais métodos autocompositvos utilizados para 
solução adequada dos conflitos de interesses, quais sejam a mediação, a conci-
liação e a negociação. 

A negociação, segundo Cássio Filgueiras (2019), é um dos métodos auto-
compositivos onde as partes conflitantes conversam em busca de encontrarem 
uma solução para satisfazer seus interesses. Enquanto negociação é a busca 
da solução diretamente entre as partes, sem qualquer terceiro envolvido, nos 
demais métodos há participação do terceiro.

A mediação é mais utilizada quando as partes tem uma relação que deve 
ser mantida, tendo o terceiro o papel de um facilitador imparcial, que não vai 
impor a solução, mas ajudar que as partes restabeleçam o diálogo e construam 
a solução do conflito. São utilizadas técnicas interdisciplinares considerando 
as emoções e a análise das questões subjacentes ao conflito. 

Já a conciliação é mais recomendada para conflitos pontuais nos quais o 
terceiro facilitador pode sugerir soluções que atendam às partes, ressaltando 
a autonomia delas para a composição do acordo. Ainda segundo o autor Fil-
gueiras o objeto da conciliação é exclusivamente material, não sendo foco os 
eventuais aspectos relacionais do problema. O alvo principal da conciliação é 
o acordo que cessará o conflito.

1 Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 
controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 
mediação e conciliação.

 Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto 
os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.
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Importante observar que estes meios adequados de solução de controvér-
sias não são tão modernos já sendo percebidos há algum tempo atrás, como 
será destacado a seguir.

As Ordenações Afonsinas promulgadas em Portugal durante o reinado 
de Dom Afonso V, segundo Hertha Olveira (2019), já tratavam do instituto 
da mediação em 1446, ao estabelecer expressamente que “o juiz deve muito 
trabalhar para trazer as partes à concórdia” (Livro 3º, Título XX, § 5º).

Ainda em Portugal, continua a autora, foi criada com a lei de 20 de janei-
ro de 1519 a figura dos avindores ou concertadores que tinham o objetivo de 
restabelecer a paz entre os desavindos.

No Brasil, a primeira Constituição brasileira, Constituição Imperial de 
1824, estabelecia que a tentativa de “reconciliação” era condição obrigatória 
para o início de qualquer demanda (art. 1612). 

A mediação, bem como os demais métodos autocompositivos, encontra-
-se interligada com o acesso à justiça e a celeridade. Todavia, nem sempre estes 
dois princípios constitucionais foram por ela garantidos.

Nas constituições mais autoritárias, como foi o caso da Constituição 
Imperial, só se buscava a redução da burocracia e os custos dos serviços.

A função conciliatória cabia ao juiz de paz3, eleito para este objetivo e 
por prazo determinado, que era remunerado por produção, o que afastava os 
custos dos serviços do Estado. Não havia real preocupação com a qualidade da 
medição ocorrida ou efetivação ao acesso à justiça do cidadão à época.

Em 1889, com a proclamação da República, o Decreto 359, de abril de 
1890, afastou a conciliação prévia obrigatória ao argumento de ser uma tutela 
inútil do Estado sobre o interesse privado que só onerava e adiava a proposi-
tura da demanda judicial.

Ao longo das demais constituições brasileiras a conciliação não foi mais 
expressamente tratada, não obstante ainda conterem eventuais princípios nor-
teadores da autocomposição.

A competência processual, não tratada pelas constituições, passou a ser 
facultada aos Estados-Membros que quisessem legislar sobre a matéria, muito 
se assemelhando ao modelo norte americano de grande influência no período.

A matéria só voltou a ser tratada expressamente, segundo relata Hertha 
Olveira (2019), no Código de Processo Penal, em 1941, com relação aos cri-
mes de calúnia e injúria, na Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, ao 
prever as juntas de conciliação e julgamento com atividade conciliatória, e na 

2 Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará 
Processo algum.

3 Art. 162. Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por 
que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei.
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Lei 968/49 que tratava do Desquite e dos Alimentos, em1949, ao estabelecer a 
conciliação prévia obrigatória antes de despachar a inicial.

Somente com a Constituição de 1988 é que voltou a ser expressamente in-
centivada a utilização de métodos autocompositivos para solução de conflitos.

Primeiramente, procurou atribuir novamente ao juiz de paz o exercício 
de atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, na forma da lei, nos 
termos do seu artigo 98, inciso II. Até a presente data, contudo, a matéria não 
foi objeto de lei ordinária que a regulamente.

Trouxe, também, a referência à conciliação presente em seu preâmbulo, 
que ressalta como valor fundamental a harmonia social por meio da solução 
pacífica das controvérsias. Ainda, seu artigo 4º, inciso VII, prevê a solução 
pacífica dos conflitos como princípio das relações internacionais.

Todavia, foi na década de 1990 que se pode perceber uma utilização 
mais efetiva do instituto, com a reforma legislativa que adotou a conciliação 
no processo comum, bem como no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 
dispôs a Lei. 9099/95.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 2010, com o advento da Reso-
lução n. 125, trouxe disposições específicas sobre a Política Judiciária Nacional 
de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Público. 

Foram regulamentados os serviços que envolvam os métodos adequados 
de solução de conflitos, especialmente mediação e a conciliação, a fim de 
proporcionar à sociedade acesso à justiça em seu conceito mais amplo, como 
acesso à ordem jurídica justa. 

A referida Resolução criou os Núcleos Permanentes de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC de cada Tribunal de Justiça 
que são responsáveis pela implementação e centralização da política além de 
outras atividades como instalação dos Centros Judiciários de Solução de Con-
flitos e Cidadania - CEJUSCs, sua fiscalização, capacitação dos conciliadores, 
mediadores e demais atores em métodos autocompositivos.

Aos CEJUSCs foi atribuída a competência para realização das sessões de 
conciliação e mediação, homologação de acordos extrajudiciais. além de serem 
responsáveis por prestar serviços de cidadania à população que o procura.

Mais recentemente, as alterações do Código de Processo Civil, Lei 13.105 
de 2015, deram primordial importância para a resolução de conflitos de forma 
adequada na medida que determinou que os métodos consensuais de resolu-
ção de conflitos (“sistema multiportas”4) deverão ser estimulados pelos opera-
dores do Direito sempre, seja por meio da conciliação ou da mediação. 

4 “Deve-se ainda anotar que o novo Código [refere-se ao CPC/2015] adotou o chamado sistema multi-
portas para a resolução de conflitos (CREMASCO, BENTO, PEIXOTO, 2017, p. 131), reconhecendo 
que o processo civil – isso é, método heterocompositivo estatal – não é o único meio para resolver uma 
controvérsia e, em alguns casos, não é o melhor método.”
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O CPC/2015, em seus artigos 165 e seguintes, definiu os deveres do con-
ciliador e mediador, realizando uma comparação de objetivos destes meios ao 
destacar que enquanto o conciliador deve atuar nos casos em que não houve 
vínculo anterior entre as partes, o mediador atuará preferencialmente nos ca-
sos em que este vínculo estiver presente.

Determinou o CPC que o conciliador poderá atuar mais ativamente suge-
rindo soluções para a resolução do conflito, ao passo que ao mediador caberá 
restabelecer uma comunicação entre os envolvidos para eles mesmo construam 
uma solução adequada ao conflito por eles vivido.

No mesmo ano, foi promulgada a Lei da Mediação, Lei 13.140 de 2015, 
que na mesma esteira do Código Processual Brasileiro, veio dispor sobre os 
métodos autocompositivos, porém, desta vez, dando maior ênfase à mediação 
entre particulares como solução de conflitos e à autocomposição de conflitos 
no âmbito da administração pública. 

A referida lei, além de detalhar a forma do procedimento extraproces-
sual5, também deu tratamento à conciliação e a mediação judicial (inclusive, 
pré-processual) e a atuação dos facilitadores.

Segundo o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.140/20156, a mediação 
é definida como “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 
decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identifi-
car ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.

2. PANORAMA MUNDIAL DE UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS 
AUTOCOMPOSITIVOS

Os Estados Unidos, nas últimas quatro décadas, buscaram a expansão 
da mediação utilizando-a, inicialmente, nas questões de família e trabalhistas, 

 (LOPES, Christian Sahb Batista. Avanços implementados no Novo Código de Processo Civil no Tratamen-
to da Arbitragem. In: PERRUCI, Felipe Falcone; MAIA, Felipe Fernandes Ribeiro; LEROY, Guilherme 
Costa. Os impactos do novo CPC no Direito Empresarial. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 409).

5 Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução 
de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. A mediação 
extrajudicial é tratada especialmente pelos artigos 21 e seguintes da lei. O mediador extrajudicial pode ser 
qualquer pessoa capaz e de confiança das partes. A mediação extrajudicial se inicia após convite formulado 
a outra parte, de comparecimento não obrigatório, mas cuja ausência acarretará a assunção de cinquenta 
por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou 
judicial posterior, que envolva o mesmo escopo da mediação para a qual foi convidada.. Pode ser objeto 
de previsão contratual com condições pré estabelecidas. Não havendo previsão contratual deve ocorrer no 
prazo mínimo de 10 dias uteis e máximo de 3 meses a contar do recebimento do convite, em local adequado. 
Caberá a parte convidada a escolha do mediador dentre uma lista. 5 nomes, sendo seu silêncio entendido 
como escolha do primeiro. Demais regras e princípios aplicáveis semelhantes a mediação judicial. 

6 Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em 26 de abril de 2020.
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e passando, em seguida, às relações comerciais, imobiliárias, de consumo e 
escolares.

Para muitos autores, o Programa de Negociação da Universidade de Har-
vard7, de 1983, é considerado como um marco para a mediação por consistir 
no primeiro núcleo interdisciplinar de negociação do mundo que realizou 
estudos científicos acerca do instituto, passando a tratá-la como método de 
negociação dessa escola.

No Canadá e Europa, a utilização dos métodos autocompositivos tam-
bém teve um impulso extraordinário a partir da década de 90. 

No Canadá, segundo Allan Stitt (2010), por volta de 1995 a participação 
na mediação era facultativa, assim como em outros países. Segundo o autor, 
foi feito um estudo onde foram selecionados milhares de casos e submetidos 
a mediação obrigatória, enquanto outros milhares foram submetidos a media-
ção voluntária. O resultado a que se chegou foi um percentual de acordo de 
40% nas mediações prévias obrigatórias. Os 60% restantes acabaram também 
por fazer acordos em outras fases processuais posteriormente, mas ainda assim 
antes daqueles que não foram submetidos a mediação obrigatória. Concluiu-
-se, no país, que a mediação obrigatória em fase inicial era benéfica a todos e 
desta forma foi instituída.

Hoje, segundo relata Valéria Lagrasta (2019), em Quebec,há um atendi-
mento de pré-mediação obrigatória nos casos de família, no qual as partes 
devem comparecer para uma entrevista, quando são informadas sobre a me-
diação e seu procedimento, as obrigações do mediador e dos advogados. Só 
após determinado prazo as partes devem optar pela tentativa de mediação ou 
pelo julgamento da causa. Não é permitido o acesso direto ao judiciário sem 
a mediação prévia.

Na China, segundo Cachapuz e Carello (2016) “cabe a cada indivíduo 
responsabilizar-se pela solução de seus conflitos através de uma concepção 
moral extrajurídica e não baseada apenas na legalidade. É a ética social que 
influência o cotidiano, cabendo a cada um a resolução de seus conflitos”. 
Ainda, segundo os autores, a mediação chinesa se viabiliza por meio do 
estímulo cultural ao diálogo entre os indivíduos. A mediação é amplamente 
utilizada no pais, com a existência de mais de duzentas mil  Comissões Po-
pulares de Mediação.

A Lei da República Popular da China sobre mediação entrou em vigor em 
1º de janeiro de 2011. Segundo Hélène Piquet (2011) “a mudança da mediação 
visa também ao sistema judiciário, e os juízes estão, até o presente, obrigados 
a recorrer prioritariamente a ela.” A mediação é definida pela lei como “(...) o 
processo pelo qual as comissões populares de mediação vão persuadir as partes 

7 Sugere-se conferir em https://www.pon.harvard.edu/, acesso em 06 jun. 2020. 
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de um conflito a concluírem um acordo de mediação fundado nos princípios 
de igualdade entre as partes na negociação e no seu consentimento livre”.

As partes, na China, podem aceitar ou recusar submeter-se á mediação, 
e, caso aceitem, podem a qualquer tempo desistir. Os tribunais judiciários, 
chamados de tribunais populares de base, podem confirmar a efetividade do 
acordo em até 30 dias de sua entrada em vigor.

No Chile a mediação prévia é obrigatória para algumas matérias, como do 
direito de família ligadas a manutenção, cuidados pessoais e direito dos pais de 
manter um relacionamento direto e regular com os filhos, restando voluntária 
para os demais, conforme asseveram Riveiros e Coester-Waltjen (2019).

Na Europa, há a Diretiva Mediação da União Europeia8 que dispõe sobre 
normas gerais da mediação em assuntos cíveis e comerciais e possui como 
principal objetivo o incentivo da mediação nos Estados-Membros..  É impor-
tante destacar que as diretivas são instrumentos jurídicos responsáveis por 
fixar um objetivo geral a ser alcançado pelos países membros, mas cabe a cada 
um destes a regulamentação interna para cumprir este objetivo.

A diretiva estabelece cinco regras a serem observadas pelos Estados-Mem-
bros da União Européia, quais sejam: determina que os membros incentivem 
a formação de mediadores para garantir uma mediação de elevada qualidade; 
faculta ao juiz o direito de convidar as partes para recorrerem a mediação 
prévia; prevê executoriedade dos acordos firmados se ambas as partes assim o 
solicitarem perante um tribunal ou um notário público; assegura a confiden-
cialidade do procedimento, e; garante a suspensão dos prazos judiciais durante 
a mediação9. 

Em alguns Estados-Membros,  como França, Inglaterra e País de Gales, 
a participação em reunião prévia de informação e avaliação da mediação é 
exigência legal, conforme destacado por  como destacam Riveiros e Coester-
-Waltjen (2019).. 

Ainda segundo estes autores, naEspanha, os serviços de mediação no 
âmbito familiar variam entre as diferentes comunidades autônomas, po-
dendo ocorrer na comunidade, perante uma autoridade local ou oferecida 
por organizações privadas. Na Austria e em Portugal há um órgão gover-
namental centralizado responsável pela regulamentação das atividades de 
mediação. Na Alemanha, na primeira submissão ao judiciário, as partes 
devem declarar o porquê de não considerarem a mediação para selecionar 
o conflito judicializado.

8 Disponível para consulta em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qi-
d=1434958925154&uri=CELEX:32011L0083. Acesso em 10/06/2020.

9 Sugere-se visitar site https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-pt.do. Acesso 
em 10/06/2020.
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Merece destaque a Itália, onde a mediação é requisito obrigatório desde 
2013. O modelo utilizado pelo país tem mostrado resultados expressivos 
de crescimento de 150.000 mediações ao ano, considerando que somente é 
aplicado a menos de 10% dos processos cíveis do país, segundo informações 
do Ministério da Justiça relatadas pelo professor Giuseppe de Palo (2018). 
Relata ainda o autor que desde a implementação da obrigatoriedade para al-
guns casos especificados, a mediação voluntária também sofreu crescimento 
de forma constante.

Assim, a experiência italiana assim como a canadense são  exemplos de 
que a medição instituída como obrigatória e prévia à judicialização, constitui 
considerável incentivo, crescimento e consolidação do mecanismo. 

3. ONLINE DISPUTE RESOLUTIONS -ODRS

Com o surgimento e a disseminação da Word Wide Web, no início dos 
anos 90, a Internet ganhou enorme popularidade com consequente expansão 
dos serviços comerciais, segundo Marcelo Carvalho (2006). 

Segundo Ethan Katsh (2012), a previsão era de que a Internet não seria 
um lugar harmonioso à medida que evoluísse e mais pessoas a utilizassem. Era 
preciso buscar evitar que os conflitos ocorridos no mundo físico, no comér-
cio, educação e entretenimento, não ocorressem também no novo ambiente 
online. Para o autor se a internet estava processando informações e facilitando 
a comunicação, também deveria ser utilizada para as ODR´s que se mostra-
vam necessárias.

Foi nesse contexto que em 1996, de acordo com Ethan Katsh (2012), que 
ocorreu a primeira conferência relativa a OnLine Dispute Resolutions – ODRs, 
realizada pela National Center for Automated Information Research- NCAIR, mo-
mento em que os primeiros artigos sobre ODRs apareceramna legislação. Foi 
criado na Universidade de Massachusetts o Online Ombuds, programa piloto de 
ODR, além de um projeto de ODR familiar na Universidade de Maryland, o 
projeto Maryand Family Mediation, ambas nos Estados Unidos.

Um ano após a supramencionada conferência, a Universidade de Massa-
chusetts criou o Centro de Informação Tecnológica e Resolução de Disputa10 

10 “The National Center for Technology and Dispute Resolution supports and sustains the development of 
information technology applications, institutional resources, and theoretical and applied knowledge for 
better understanding and managing conflict. This organization believes  in using networked information 
technology to leverage, expand and improve conflict management resources and expertise.

 NCTDR was founded in 1998 by University of Massachusetts professors of legal studies Ethan Katsh 
and Janet Rifkin with a grant from the Hewlett Foundation. Shortly after it was founded, the Center was 
asked by eBay to conduct a pilot involving online mediation. Ebay established ODR (online dispute 
resolution)  as a feature of its site and by 2010, it was handling over sixty million disputes each year. 
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com o objetivo de suportar o desenvolvimento no campo das resoluções de 
disputas online11. 

Segundo Noam Ebner (2012), outros dois casos experimentais foram 
considerados notáveis à questão em tela. Cybertribunal Project da Universidade 
de Direito de Montreal, que objetivou, mais tarde, a resolução de conflitos 
relacionados a nomes de domínio por meio da mediação online e da arbitra-
gem. E por fim o SquareTrade12, que utilizou do projeto de mediação do eBay, 
por meio do qual inicialmente as partes tentavam a negociação direta e, caso 
frustrada, era oferecido a elas um mediador. Entre 1999 e 2002, de acordo com 
o presidente da instituição, cerca de 80% dos casos resultaram em acordos.

As ODR´s podem ter múltiplas aplicações, segundo Diego Falleck (2018), 
sendo instrumentos capazes de facilitar diversas modalidades de disputas por 
meio dos diferentes mecanismos processuais como mediação, conciliação, art-
bitragem e negociação..

Ainda segundo Diego Falleck (2018) o caso de maior destaque mundial 
foi o eBay Dispute Resolution Center, desenhado para a resolução de disputas 
entre compradores e vendedores em sua plataforma de comércio eletrônico13. 
Ainda segundo Falleck, há outros marketplaces, ou plataformas online que cria-
ram seus próprios e criativos centros de resolução de disputas, para garantir a 
satisfação de seus usuários, como o AirBnB.

O investimento em plataformas próprias de solução de conflitos muitas 
vezes se mostra dispendioso, mas ao mesmo tempo muito eficiente e impor-
tante para satisfação dos clientes. 

Há estruturas organizacionais para ODRs que podem ser divididos em 
duas categorias, segundo Noam Ebner (2012), as regionais ou globais e as pres-
tadoras de serviços institucionais ou profissionais individuais. 

Assevera ainda o autor que alguns provedores prestam seus serviços de 
forma global, não se limitando apenas a uma região. A exemplo a SquareTrade 

This success led to efforts to use online resources to help resolve more traditional offline disputes.” 
(Disponível em https://www.thecenter.org/the-national-center-for-technology-and-dispute-resolution/, 
acesso em 06 jun. 2020). 

11 Disponível em http://odr.info/. Acesso em 10/06/2020
12 Disponível em https://www.squaretrade.com/claim, acesso em 06 jun. 2020.
13 Diego Faleck (2018) traz alguns modelos que foram desenvolvidos em busca da solução online de con-

flitos. Primeiro é o “blind bidding” online. “Por esse mecanismo, as partes, em negociação online para 
um acordo, separada e confidencialmente, informam a máquina sobre quanto estão dispostas a aceitar 
no máximo/mínimo para pagar/receber pelo acordo.” As partes concordam dentro de qual limite aceitam 
dividir a diferença e fazer o acrodo, ou se fora dele, que não haverá acordo, sem revelar suas propostas. 
Assim se repete até a obtenção do acordo.

 Outro mecanismo é o “mediation room”, “que fornece um software que facilita as discussões online 
das partes.”. Este se assemelha a uma videoconferência, vez que as medições são realizadas em sítios 
eletrônicos seguros, com gerenciamento pelo mediador do fluxo de informação. 
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que desde 2003 relatou participantes de mais de 120 países, realizando media-
ções em cinco idiomas diferentes. Todavia, há outros que limitam a prestação 
de seus serviços a determinados países ou áreas específicas.

Ao longo dos anos se investiu mais em plataformas institucionais dis-
ponibilizadas com o objetivo de proporcionar mecanismos processuais de 
solução de disputas online a todos. Todavia, tem se percebido o aumento do 
movimento de alguns mediadores de disponibilizarem seu trabalho de forma 
individual no mesmo formato, seja pela facilidade atual de manuseio com a 
tecnologia, baixa do custo para se desenvolver uma plataforma de maneira 
individual ou pelo mercado cada vez mais competitivo e globalizado. 

Importante destacar que a União Europeia possui uma plataforma de 
ODR14 provida pela Comissão Europeia que possibilita aos cidadãos europeus, 
que estejam em qualquer país da U.E., Noruega, Islândia ou Liechtenstein, sua 
utilização. O consumidor tem um canal em que pode tratar diretamente com 
o vendedor eventual reclamação ou devolução de mercadoria dentro de um 
prazo de 90 (noventa) dias estimado para o término das negociações. Há a 
possibilidade de se utilizar, ainda, de um facilitador ou mediador para ajuda 
na solução do conflito em questão. É possível também que o vendedor utilize 
a ODR para registrar reclamação contra um de seus consumidores e iniciar 
uma negociação.No Brasil, cumpre observar que algumas empresas fizeram 
investimento em próprias plataformas, como por exemplo, o como Mercado 
Livre15, outras não.

No que tange as relações de consumo, cumpre ressaltar a plataforma conhe-
cida como Reclame Aqui, muito utilizada atualmente, e a consumdor.gov.br. 

Destaca-se, especialmente, a plataforma consumidor.gov.br pelo alto ín-
dice de satisfação do usuário. Através da plataforma criada pelo Ministério 
da Justiça, os consumidores podem buscar solucionar seus conflitos de forma 
online. Basta acesso na plataforma, busca pela empresa pré-cadastrada e expo-
sição de fatos e fundamentos que se pretendem ver solucionados. O serviço 
é gratuito e a média de tempo para resposta das empresas tem sido de até 7 
(sete) dias úteis.

14 Disponível em https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. Acesso em 15 
de maio de 2020.

15 O Mercado Livre utiliza-se de uma resolução de disputas online. Caso o comprador se utilize do 
Mercado Pago, que é uma forma de pagamento a disposição no ato da compra, cumprir os requi-
sitos e fizer a reclamação dentro do prazo pré-estipulado, poderá se utilizar da “Compra Garanti-
da”, reavendo seu dinheiro de volta sem se questionar a responsabilidade ou não do vendedor.

 Ainda que o conflito não possa ser resolvido nessa primeira etapa, o Mercado Livre proporciona 
uma resolução por chat entre comprador e vendedor, dentro do seu site. Se o acordo não é feito 
diretamente, há que se contar com a intermediação de um funcionário como mediador do confli-
to. Disponível em https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-
conflito. Acesso em 11 de junho de 2020.
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Cumpre ressaltar que recentemente a Secretaria Nacional do Consumi-
dor (SENACON), por meio de sua Portaria nº 1516, determinou que empresas 
prestadoras de serviços essenciais, transporte entre outras listadas como liti-
gantes frequentes, efetuem imediatamente seu cadastro na referida plataforma 
de modo a viabilizar que que mais usuários possam ser atendidos.

Com a COVID-19, as empresas, públicas ou privadas, tem buscado a tec-
nologia para atender às suas demandas em diversas áreas, seja para reuniões, 
negócios, vendas, aulas e até atendimentos médicos.

O trabalho remoto de seus empregados é orientado e repassado por meio 
de salas de “bate papo” online, e-mails, chats ou plataformas online de vi-
deoconferência. As vendas são, na medida do possível, realizadas através do 
e-commerce que ganhou essencial importância e parcela de investimento. As 
aulas são transmitidas de forma online ou os trabalhos escolares repassados 
pelas plataformas das instituições de ensino.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já apresentou como sugestão ao 
Judiciário a realização de atos virtuais por meio da plataforma para Cisco We-
bex nos termos do parágrafo segundo do artigo 6º da Resolução nº 31417, de 20 
de abril de 2020 com início de vigência para 01º de maio de 2020:

§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está asse-
gurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco We-
bex18, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu 
sítio eletrônico na internet, nos termos do Termo de Cooperação Técnica no 
007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser ime-
diatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e 
procuradores habilitados.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Provimento CG nº 
11/20, criou o projeto piloto de conciliação e mediação pré-processuais para 
disputas empresariais decorrentes dos efeitos do Covid-19, com objetivo de 
realizar sessões online, ressalvada a possibilidade de se recorrer ao procedimen-
to judicial ou outros meios para solução de conflito caso frustrada a tentativa 
de conciliação.  

Em Minas Gerais, a utilização de plataformas digitais para realização de 
audiências de conciliação e medição se efetivaram com o advento da Portaria 
Conjunta nº 963/PR/2020 do Tribunal de Justiça. 

16 Portaria nº15 de 27 de março de 2020. Disponível em http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
15-de-27-de-marco-de-2020-250710160. Acesso em 05 de abril de 2020.

17 Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, Prorroga, no âmbito do Poder Judiciário, o regime instituído 
pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, modifica as regras de suspensão de prazos processuais 
e dá outras providências. Disponível em www.cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacional 

18 Acessível em www.cisco.com.
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A referida portaria autoriza a realização de atos processuais virtuais por 
videoconferência, por meio da plataforma Cisco Webex ou outra equivalente. 
Ressalta a possibilidade, ainda, de sessões virtuais de julgamento incluindo a 
realização de sustentações orais por videoconferência. Especialmente. em seu 
Anexo II, traz a possibilidade de sessões de conciliação e mediação por video-
conferência através da plataforma ou mesmo pelo aplicativo do WhatsApp, 
sejam pré-processuais ou processuais.

Enfim, os meios eletrônicos já vinham conquistando espaço considerá-
vel entre os meios de resolução de disputadas, inclusive com plataformas já 
criadas totalmente eletrônicas (como é o caso da Arbitranet19 e da CAMES 
Brasil20). Com a pandemia do COVID-19, entretanto, os métodos online se 
tornaram verdadeiros protagonistas, incluindo, até mesmo, o Poder Público 
(Poder Judiciário) nessa seara, e não apenas as iniciativas privadas, como 
vinham antes ocorrendo. 

4. VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS 
AUTOCOMPOSITIVOS NA PADEMIA

A escolha pela utilização dos métodos autocompositivos, tais como me-
diação, conciliação ou negociação direta, apresenta como vantagens a confi-
dencialidade do procedimento e a preservação das relações entre as partes par-
ticipantes, o que seria provavelmente rompida em caso de demanda judicial 
ou mesmo arbitral.

É de se ressaltar ainda o baixo custo, se comparado com a judicialização 
ou arbitragem, além de ser um método de resolução mais prático, informal e 
rápido que os demais.

As partes podem a qualquer momento desistir do procedimento, o que o 
proporciona ausência de riscos aos participantes. O controle do andamento da 
mediação ou conciliação, bem como de seus efeitos, é restrito as partes, e não 
imposto por um terceiro alheio e não conhecedor das especificidades do con-
flito. As partes podem se vincular à resolução através de um acordo, evitando 
que as questões sejam judicializadas.

A solução é construída essencialmente pelos interessados que o fazem de 
maneira a se adequar a realidade vivida por eles e dentro de suas possibilidades 
e desejos.A utilização dos métodos autocompositivos por meio das Online Dis-
pute Resolutions se mostra ainda mais vantajosa visto que pode diminuir ainda 
mais os custos dos procedimentos se comparados com as sessões presenciais, 
segundo Goodman (2003). 

19 Acessível em https://arbitranet.com.br/. 
20 Acessível em https://www.camesbrasil.com.br/. 
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Outra vantagem destacada pelo referido autor é não ter que viajar grandes 
distâncias para negociar, podendo ser utilizada para solução de conflitos existen-
tes até entre pessoas de diferentes países. Ressalta que é meio eficaz, por contar 
com mecanismos cibernéticos eficientes que, em tempo real, proporcionam o 
olho-no-olho dos envolvidos, diferente das negociações por chat ou email. 

Em momentos como o de pandemia, quando as pessoas estão privadas 
de suas rotinas tradicionais e do uso físico de espaços , a facilitação por um 
terceiro pode ser muita efetiva para reestabelecer a comunicação entre as partes 
em conflito.

É um momento de exercitar ainda mais a empatia já que todos estão em 
posições desconfortáveis. Em Portugal, segundo Martins (2016) há o dever de 
negociar de boa-fé. Seria um dever geral das partes de atuação segundo a boa-
-fé, não somente nas preliminares, como na formação dos contratos e após sua 
celebração. Tal dever implicaria a obrigatoriedade de se tentar uma negociação 
entre as partes a fim de que seja perpetuado o contratado, ainda que não obri-
gue a efetiva celebração do acordo.

Semelhante ocorre no Brasil. Com efeito, em toda relação contratual 
devem ser observados deveres principais, acessórios (limitações subjetivas ao 
exercício de direitos21) e anexos (deveres colaterais de colaboração, lealdade, 
cooperação e informação22), decorrentes da cláusula geral de boa-fé, nos ter-
mos do art. 422 do Código Civil. 

As partes contratantes devem agir em conformidade com seus deveres 
acessórios e o princípio da boa-fé, sendo-lhes imposta a uma visão ampla das 
relações jurídicas firmadas de fora a não prejudicar os envolvidos. “O agente 

21 (...) 4. O princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) instrumento hermenêutico, (ii) fonte de 
direitos e deveres jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A essa última função aplica-
se a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever 
a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí derivando os seguintes intitutos: tu quoque, venire 
contra factum proprium, surrectio e supressio.(...) (STJ – Resp: 1202514 RS 2010/0123990-7, Relator: 
Ministra Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 21/06/2011, T3 – Terceira Turma, Data da Publicação: 
DJe 30/06/2011)

 Nesse sentido também destacam-se na doutrina as lições de Nelson Rosenvald que observa que a boa-fé 
objetiva, localizada no direito das obrigações, é a verdadeira “confiança adjetivada”, isto é, “uma crença 
no comportamento alheio”. O princípio – prossegue – constitui “um modelo de eticização de conduta so-
cial, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo 
com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima 
confiança da outra parte.” (FARIAS, ROSENVALD, 2013).

22 Ainda Nelson Rosenvald, no que tange aos deveres colaterais, destaca que são por natureza rebeldes a 
qualquer enumeração ou descrição definitivas. Com conteúdo diversificado podem abranger deveres 
de informação e conselho, de cooperação, de segredo e não concorrência, de custódia e vigilância, de 
lealdade, etc. Podendo ser agrupados em: a) deveres de finalidade positiva, esses objetivam coadjuvar 
as partes para que se alcance o interesse perseguido pelo credor, e b) deveres de finalidade negativa, 
buscam defender as partes de ingerências prejudiciais na sua esfera de vida pessoal e patrimonial. 
(FARIAS, ROSENVALD, 2012)
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deve fazer o que estiver ao seu alcance para colaborar para que a outra parte 
obtenha o resultado previsto no contrato” (PEREIRA, 2004). 

Segundo destaca o professor André Machado (2020), aos contratantes 
cumpre o “Dever de Renegociar”, que pode ser percebido como dever e con-
duta em prol da conservação do negócio jurídico tendo em vista fatos su-
pervenientes que tenham alterado, substancialmente, as circunstâncias, sejam 
objetivas ou subjetivas, sobre as quais se assentou a base da contratação. 

Assim como no direito português, não se trata de um dever de resultado, 
mas de se tentar a manutenção da relação contratual por meio de uma nego-
ciação, buscando-se evitar a resolução contratual. Assemelha-se ou mesmo se 
caracteriza como uma cláusula de melhores esforços, decorrente da conjuga-
ção dos artigos 422 e 479 do Código Civil.

Segundo bem assevera Culumbano Feijó (2020), com a pandemia e mes-
mo após, será momento de renegociação, seja e tempo, de produção, entrega, 
pagamento, multa, juros, etc, devendo os prejuízos efetivos serem comparti-
lhados entre as partes. É o que se espera de todos sob pena do Judiciário vir a 
sofrer acréscimo exponencial de demandas.

Inequívoca a imprevisibilidade da pandemia do Covid-19. Importante, 
então, observar os princípios da boa-fé objetiva e demais acessórios durante 
este período, e mesmo após seu fim. Eventual recusa da renegociação diante 
do desequilíbrio contratual que resulte em favorecimento econômico a um 
dos contratantes, além de ensejar pleito indenizatório em favor do prejudi-
cado enseja uma espécie e ato ilícito, segundo os ensinamentos do professor 
Anderson Schireiber (2018).

Ressalta-se, a título exemplificativo, a questão das escolas. É importante 
a manutenção dos contratos de prestação de serviços escolares para ambas as 
partes da relação.

De um lado, estão os pais com dificuldades tanto financeiras como em cui-
dar das tarefas escolares dos filhos em casa em tempo integral. De outro, as escolas, 
que foram também surpreendidas e precisam se adequar de forma rápida e eficien-
te a este novo cenário que lhes foi imposto, tentando cumprir seu papel mesmo 
que a distância. A realidade é ruim e as partes tem dificuldades de fazer concessões.

O Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, publicou 
uma Nota Técnica 23 instruindo, dentre outros pontos, os consumidores a 
negociarem com as instituições de ensino revisão contratual e sugerindo que 
fossem concedidos descontos nas mensalidades, ao argumento de que não está 
havendo a prestação de serviços da forma contratada.

23 Nota Técnica nº01/2020 de 13/04/2020 do PROCON- MG Disponível em https://www.mpmg.mp.br/
comunicacao/noticias/procon-mg-orienta-como-ficam-os-contratos-escolares-durante-a-pandemia.htm. 
Acesso em 20 de abril de 2020.



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 263

De forma imediata, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais 
– SINEPMG também emitiu carta24 se posicionando contra a Nota Técnica 
do Procon com ponderações de que os contratos educacionais são anuais e 
serão adimplidos mesmo que em outra época ou modalidade. Ressaltaram 
que o impacto financeiro das instituições de ensino foi grande para capacitar 
seus professores e disponibilizar uma nova forma de ensino online/remoto, 
durante a pandemia.

Mostra-se extremamente importante no caso em tela a atuação da figura 
de um mediador para favorecer o espaço de diálogo criativo e trazer de volta o 
estabelecimento da comunicação entre as partes, emponderá-las com discursos 
de vitória para que possam construir uma solução autocompositiva. 

Segundo Diego Falleck (2018), os negociadores têm dificuldade de ceder 
diante de situações de risco. Se a parte entender que aquele acordo será um 
ganho de alguma forma, ela tende a dispensar a judicialização mesmo abrindo 
mão da possibilidade de resultado maiores. Uma mesma situação pode ser 
mostrada por um mediador eficiente com uma moldura de ganho ou perda.

Uma mediação coletiva com representantes das escolas e dos pais, por 
exemplo, poderia ser um bom caminho na medida que delineasse critérios 
macros a serem observados por cada escola ou cidadão quando de suas nego-
ciações particulares. Tratamentos mais estruturados, coletivos, fortalecem as 
partes e favorecem a autocomposição.

Outra vantagem que pode ser ressaltada é evitar um colapso do sistema 
jurisdicional em um futuro após o período de calamidade pública. 

Segundo relatório mais recente do Justiça em Números de 201925 (ano 
base 2018), ao final de 2018 existiam 64,6 milhões de ações judiciais em tra-
mitação, já excluídas as 14,1 milhões de processos sobrestados, em arquivo 
provisório ou aguardando alguma situação futura.

O ano de 2017 foi o primeiro ano que se constatou estabilização do 
acervo total da justiça que vinha crescendo desde 2009. Em 2018 o acervo re-
duziu de volume pela primeira vez na última década, o que pode estar ligado 
a reforma trabalhista de 2017.

Todavia no que tange exclusivamente às Justiças Estadual e Federal, não 
obstante os magistrados terem aumentado em 3% suas sentenças e decisões 
terminativas, o índice de acervo mesmo assim permanece constante já há 
dois anos.

A taxa de congestionamento da Justiça Estadual brasileira chega a 71%.

24 Disponível em https://www.itatiaia.com.br/noticia/desconto-recomendado-pelo-procon-e-inconstitu. 
Acesso em 19 de abril de 2020.

25 Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_nu-
meros20190919.pdf. Acesso em 11 de junho de 2020.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)264

As ODR´S, utilizando de métodos adequados de solução de conflitos, po-
dem se mostram uma solução efetiva e possível para a melhora deste cenário.

É preciso estar atento para se garantir ao jurisdicionado a tutela de seus 
direitos de forma efetiva, ressaltando-se que um alto índice de composição 
extrajudicial poderá ter o condão de diminuir as demandas judiciais e isso é 
uma grande vantagem para a situção judiciária brasileira.

Negociações e mediações são processos humanos, assim como econômicos.
Tem-se clara a interface do direito e da economia neste ponto, especial-

mente no que tange aos custos envolvidos com a diminuição dos litígios no 
judiciário. Como bem assevera a magistrada Priscilla Pereira Costa Corrêa 
(2014), as duas ciências são interdisciplinares, “de forma que se possa comu-
nicá-las e confrontá-las reciprocamente para análise de um mesmo objetivo”.

No caso em tela, pode-se dizer que a utilização do pré processual, es-
pecialmente por meio de plataformas digitais, atingiria um objetivo tanto 
econômico, clara redução dos custos para as partes e para o Judiciário, como 
jurídico, vez que a judicialização diminuirá não somente neste período, como 
evitará uma avalanche de processos represados quando esta pandemia passar.

Mesmo antes da pandemia, o Judiciário já vinha sofrendo com o número 
de demandas crescente. Ainda segundo Priscila Corrêa, o aumento exponen-
cial de novas demandas vem abarrotando o Judiciário brasileiro que enfrenta 
um grave problema de acesso à Justiça. A taxa de congestionamento do Judi-
ciário brasileiro estadual atinge o percentual de 80,7%, o que é altíssimo se 
comparado com os outros países do mundo.

Cumpre ressaltar que ao utilizar as ODRs as partes tem a grande vanta-
gem de serem capazes de decidir quando participar da composição do acordo 
e fazerem a escolha do facilitador que melhor as convém, tendo acesso a me-
diadores experientes de qualquer região.

Temos várias portas disponíveis ao cidadão que pretende resolver seu 
conflito no pré-processual de maneira célere e eficiente, senão vejamos.

O acordo pode ocorrer totalmente fora do Judiciário, como é o caso da 
negociação direta entre as partes envolvidas. No momento do surgimento de 
um conflito uma parte procura a outra, expõe o ocorrido e tentam juntos a 
busca de uma solução que seja satisfatória a todos. Nesta seara as plataformas 
digitais próprias de cada empresa ou mesmo as disponibilizadas para o pú-
blico em geral, através das câmaras privadas de medição online, são propícias 
para o uso.

Como segunda alternativa temos a situação de um acordo feito total-
mente fora do judiciário, mas que pode ser levado para homologação por um 
magistrado, neste caso, um juiz coordenador de CEJUSC.

Qualquer acordo extrajudicial pode ser encaminhado para a homologa-
ção judicial. O juiz coordenador do Centro tem a autonomia para analisar o 
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termo autocompositivo e homologá-lo26 caso entenda presentes todos os requisi-
tos legais necessários. Caso entenda que merece alguma reparação, o juiz poderá 
designar uma sessão de mediação ou conciliação entre as partes para correção ou 
inclusão de alguma clausula necessária, para posterior homologação.

Ressalta-se que em Minas Gerais a Ordem dos Advogados do Brasil- Secção 
Minas Gerais firmou em 2017 um Termo de Cooperação Técnica, Cv. 317/2017, 
publicado no DJE em 04 de agosto de 2017, com o TJMG para implantação do 
Posto de Atendimento Pré-Processual – PAPRE nas comarcas do estado, bem 
como efetivar a expansão da capacidade de atendimento ds CEJUSCs.

A terceira hipótese seria uma das partes procurar o CEJUSC diretamente, 
fazer a atermação no local e convidar a outra parte para uma sessão de conci-
liação ou mediação que ocorrerá no Centro. Para isso, os CEJUSCS em Minas 
Gerias, por diretriz do CNJ e autorização do respectivo Tribunal de Justiça, 
vêm efetivando as sessões de forma totalmente online, visto que a prestação de 
serviços presenciais está temporariamente suspensa.

A Portaria Conjunta nº 963/PR/2020 do TJMG, especialmente em seu 
Anexo II, trouxe diretrizes para a realização das sessões de mediação e conci-
liação de forma on line por videconferência. 

Elas podem ocorrer a requerimento das partes interessadas ou seus advo-
gados. Procura-se utilizar a plataforma sugerida pelo CNJ, CISCO WEBEX. 
Todavia, como é sabido, a realidade das partes que procuram atendimento é 
diversa. Assim, foi autorizado também o uso do Whatsapp para realização das 
sessões, por ser de mais fácil acesso a população em geral. 

A parte deverá informar e-mail ou telefone da outra parte, que deverá 
aceitar expressamente a participação em 5 dias, sob pena de seu silêncio ser 
considerado recusa. Caso realizada, sempre o será por mediador ou concilia-
dor judicial capacitado, não sendo gravada, exceto a parte final da aceitação 
do termo do acordo. Desta forma permanece garantido o princípio da confi-
dencialidade. Não sendo possível a anuência dos termos do acordo deverá ser 
feita por WhatsApp ou e-mail de forma expressa.

Cabe ressaltar que, não obstante esta hipótese ocorra no âmbito do Po-
der Judiciário, ainda assim há grande economia por se tratar de pré proces-
sual. Não há qualquer custo para as partes visto que não há cobrança de 
custas. O trâmite é simplificado e célere, podendo acontecer sem obrigatória 
participação de um advogado27, apesar de recomendável, e o acordo sempre é 

26 Resolução 12/2010, Art. 9° “Os Centros contarão com 1 (um) juiz coordenador e, se necessário, com 1 
(um) adjunto, aos quais caberão a sua administração e a homologação de acordos, bem como a supervi-
são do serviço de conciliadores e mediadores. (...)”

27 Resolução 125/2010 - Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores 
públicos, procuradores e/ou advogados.
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construído pelas próprias partes com o auxílio ou assistência de um concilia-
dor ou mediador judicial.

O cidadão pode procurar, ainda as Câmaras Privadas, que são entidades 
públicas ou privadas que estão aptas a utilizar métodos consensuais de confli-
tos. Muitas já possuem plataformas online disponíveis ao cidadão, a exemplo 
da Mol Mediação online28, Vamos Conciliar29ou da Concilie online.30

No que tange as plataformas privadas o que tem que se ponderar é o cus-
to da mediação. Este é o grande desafio especialmente nas questões de consu-
mo nas quais a grande maioria dos conflitos/disputas tem valores baixos que 
não cobririam os honorários de um mediador, quiçá de advogados.

É de se ressaltar a economia com locomoção e tempo dispendido para 
uma mediação presencial, que também são fatores importantes, vez que os 
participantes podem estar geograficamente distantes um do outro. 

O uso dos meios consensuais de solução de conflitos apresenta o bene-
fício da celeridade e do baixo custo financeiro, que é elevado nos processos 
judiciais. (RICARDO, 2020). 

Falleck (2018) destaca que a mediação deve ser utilizada como método 
padrão para a solução de disputas por ser o que se mostra mais capaz de supe-
rar os impedimentos para o acordo. Por isso, deve-se primeiro tentar resolver 
a disputa com o uso das técnicas de mediação. Caso falhar, a mediação pode 
conduzir os atores a outras rotas, direcionando a outros métodos eficazes.

Destaca-se, a propósito, a iniciativa da emenda n. 06 ao Projeto de Lei 
1.179 de 2020. O PL em questão é de autoria do Senador Antônio Anas-
tasia e foi sancionado, com vetos, em 12/06/2020 pela Presidência da Re-
pública31. A nova Lei (Lei n. 14.010/2020), dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do Covid-19. A Emenda nº 6 referida – e que não 
foi acolhida durante o processo legislativo – trazia a obrigação de o autor, 
de uma disputa comprovar, antes do ajuizamento de demanda, a tentativa 
de conciliação prévia32. 

Merece destaque, ainda, a Lei n.º 13.994, de 24/04/2020, que alterou 
a Lei 9.099/95 pra instituir a possibilidade de conciliação não presencial e 

 Lei 13.140/2015 – Subseção II Dos Mediadores Extrajudiciais, Art. 10. As partes poderão ser assistidas 
por advogados ou defensores públicos.

28 Mol Mediação on line. Site disponível em  https://www.mediacaonline.com/ Acesso em 20 de abril de 2020.
29 Vamos Conciliar. Site disponível em https://www.vamosconciliar.com/ Acesso em 11 de junho de 2020.
30 Concile on line. Site disponível em https://concilie.com.br/. Acesso em 20 de abril de 2020.
31 Disp0nível em  https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141306. Acesso em 11 

de junho de 2020.
32 “Art. . Nos processos judiciais que tenham como causa de pedir a pandemia do Coronavírus (Covid-19), 

o autor deverá comprovar que, antes da propositura de ação, tentou obter uma conciliação amigável com 
o réu, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.” 
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permitindo sentença se o requerido não comparecer ou recusar a participar 
da referida audiência.

Importante observar que também na União Européia, varios Estados-Mem-
bros tem utilizado de recursos eletrônicos de forma mais intensa, especialmente 
durante a crise causada pelo coronavírus33. Na França, por exemplo, além de ter sido 
autorizada a transferência de competências entre tribunais, estes foram autorizados a 
realizar audiências por videoconferência. A utilização de videoconferências também 
foi permitida na Itália, Países Baixos, Suécia, Irlanda, República Checa e Bulgária.

Como se pode perceber, é de grande importância o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de todas as formas disponíveis que facilitem o instituto da 
autocomposição à distância, com segurança, sigilo, baixo custo e eficiência. 
Acima de tudo, é vital – para o desenvolvimento da sociedade civil – que a 
cultura da sentença seja superada e que as partes envolvidas sejam os reais pro-
tagonistas da solução de seus conflitos, através da autocomposição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em época de pandemia, a resolução de conflitos de forma autocomposi-
tiva, sem a judicialização, e por meio de plataformas digitais é a maneira mais 
simples, rápida e com menor custo a ser adotado. 

Percebe-se que ainda se deve buscar um plano de trabalho específico para 
que os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Conflitos- NUPE-
MECs e respectivos Tribunais se mobilizem para divulgar ao público sobre 
os meios disponíveis e cumprir seu papel, especialmente na função cidadania 
que os CEJUSCs possuem, seja de forma direta ou por meio de parcerias com 
instituições privadas ou Ordem dos Advogados do Brasil.

As autoridades públicas tem um papel forte em época de pandemia que é 
de legitimar e validar as iniciativas disponíveis de forma com que a população 
acredite e confie em utilizá-las. 

É essencial buscar a mudança de cultura da sentença para um realidade 
mais consensual, capaz de desafogar o judiciário com questões que podem ser 
resolvidas no pré-processual, de modo privado ou mesmo nas dependências 
(virtuais/digitais) do Poder Judicário, especialmente no momento atual.

Ressalta-se que acordos feitos pelos autores de forma empoderada são 
muito mais eficazes e insuscetíveis a eventual execução.

A utilização de plataformas online para resolução adequadas de disputas 
é uma forma eficaz de se garantir os princípios do acesso à justiça e a celerida-
de constitucional e legalmente garantidos.

33 Maiores detalhes disponíveis em file:///C:/Users/LG/AppData/Local/Packages/Microsoft.Microsof-
tEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Digital%20tools%20in%20Member%20States_CO-
VID19_1_EU_EU_pt%20(1).pdf. Acesso em 10/06/2020.
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Felipe Lécio Oliveira Cattoni Diniz

INTRODUÇÃO

Ab initio, cumpre esclarecer que há preocupação geral com o denomi-
nado novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, que, 
em virtude da intensa disseminação, em 11/03/2020, fez com que a Orga-
nização Mundial da Saúde - OMS declarasse pandemia (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020) - um alerta para que todos os países, 
sem exceção, adotem ações para conter a disseminação do vírus e cuidar dos 
pacientes adequadamente.

Quando do referido anúncio pelo Diretor-geral da OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, já se estimava mais de 118 mil casos em 114 países, com a 
perda da vida de cerca de 4,2 mil pessoas. Outras milhares já estariam lutando 
por suas vidas em leitos dos mais variados hospitais.

Em 17/04/2020, conforme dados extraídos do sítio eletrônico da Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE, 2020), em âmbito mundial registrou-se 2.074.529 casos confir-
mados da COVID-19 (82.967 novos em relação ao dia anterior) e 139.378 
mortes (8.493 novas em relação ao dia anterior). Já, no Brasil, diante do 
levantamento realizado na mesma data, havia 33.682 casos confirmados e 
2.141 mortes (isso, após o horário de fechamento do relatório de situação 
da OMS nº. 88). 

Sabe-se que o momento é excepcional e que, como tal, se exige medidas 
extraordinárias, a fim de se garantir a preservação da vida, saúde e segurança, 
e, ainda, que se evite que todo o sistema de saúde entre em colapso. 

Uníssona é a orientação das autoridades públicas afeitas à matéria, bem 
como da própria OMS, no cenário internacional, de isolamento social (in-

capítulo 17

portarIa nº. 639/2020, do mInIstérIo da  
saúde - enFrentamento da covId-19  

pelos proFIssIonaIs da saúde



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)272

clusive, com tomada de medidas enérgicas por alguns países), para que se 
viabilize o chamado “achatamento da curva”1.

Há que se frisar que recentemente (07/02/2020) foi publicada no Diário 
Oficial da União a Lei nº. 13.979/2020, que “Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019” (BRASIL, 2020). 

Em 17/03/2020, os Ministros de Estado da Justiça e Segurança e da Saú-
de, através da Portaria Interministerial nº. 5 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, 2020), determinaram que todos aqueles que con-
trariarem normas da vigilância epidemiológica cometem crimes, sendo que, 
nesta mesma portaria, restou autorizada a autoexecutoriedade do poder de 
polícia - podendo as autoridades públicas constituídas, inclusive, mediante 
força, interceder na liberdade dos cidadãos. 

E, dentre várias outras normativas que tratam da matéria, em 20/03/2020 
houve a decretação de calamidade pública no Brasil, através do Decreto Le-
gislativo nº 06/2020 e definição dos serviços públicos e atividades essenciais, 
através do Decreto do Governo Federal de nº. 10.282/2020, prevendo em seu 
art. 3º, inciso I, a “assistência à saúde, incluídos os serviços médicos” como 
“(...) indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunida-
de (...)” (BRASIL, 2020).

Nesse contexto, impõe-se à população que siga rigorosamente as orien-
tações de tais autoridades, sobretudo dos profissionais da saúde - estes que se 
mostram ainda mais indispensáveis, por estarem na linha de frente no com-
bate à pandemia. 

O momento se presta à união entre sociedade civil, agentes políticos, so-
ciedades científicas, profissionais da saúde e do próprio Poder Judiciário, para 
que soluções viáveis e concretas sejam buscadas. 

Trata-se, pois, de uma espécie de chamamento de todos os cidadãos bra-
sileiros, extensivo a todos os países (quando do envolvimento da OMS), para 
que ativem e intensifiquem mecanismos emergenciais de resposta, buscando 
casos suspeitos, para que sejam isolados, testados e que todos os episódios de 
COVID-19 sejam tratados.

Diante disso, o Ministério da Saúde, no Brasil, vem anunciando dife-
rentes medidas para intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento 
do novo coronavírus. Além de toda movimentação nas mídias televisivas, de 
rádio e impressas, promovendo real conscientização social, determinou-se que 
instituições de ensino e estabelecimentos comerciais fossem fechados, compe-

1 O termo tem a ver com reduzir ao máximo o ritmo de transmissão do vírus, fazendo com que o número de 
casos ativos que necessitem de hospitalizações não supere o número de leitos hospitalares disponíveis, 
garantindo que todos que precisem tenham o atendimento adequado, minimizando o número de mortes.
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tições esportivas profissionais suspensas, shows cancelados, fomentada a im-
plementação do sistema home office, dentre outras, sem descartar medidas mais 
enérgicas para o futuro. 

Dentre as medidas tomadas, o então Ministro da Saúde, Dr. Luiz Henri-
que Mandetta, publicou a PORTARIA Nº. 639, DE 31 DE MARÇO DE 2020, 
que “dispõe sobre a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo - Profissionais 
da Saúde”, voltada à capacitação e ao cadastramento de profissionais da área 
de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19)” 
(BRASIL, 2020) que ganhará especial atenção no deslinde do presente artigo.

É que, com a publicação, no Diário Oficial da União, da referida Porta-
ria, que convoca todo profissional da saúde para «realizar o preenchimento 
dos formulários eletrônicos de cadastramento e manter as informações atuali-
zadas» (BRASIL, 2020), muitas dúvidas pairaram, sem que tenham sido devi-
damente esclarecidas por quem de direito. 

Em que pese o Conselho Federal de Medicina - CFM (CONSELHO FE-
DERAL DE MEDICINA, 2020) ter se manifestado sobre o tema, ainda não se 
sabe: Qual é o prazo para cadastramento? Os profissionais da saúde que não 
realizarem o cadastro ou não terminarem os cursos a serem disponibilizados 
poderão ser punidos? Esses profissionais serão convocados compulsoriamente 
a trabalhar? A convocação poderá se estender aos profissionais que não pos-
suem correlata especialização registrada em seu conselho? Constatada a ausên-
cia do devido fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, 
poderão se escusar em caso de eventual convocação? 

Pois bem, inúmeros são os questionamentos até então sem respostas sa-
tisfatórias. Realizar-se-á, portanto, por meio do presente estudo, um cotejo 
analítico da questão jurídica apresentada. Assim, em uma só cadeia de fun-
damentação, restará analisada a normativa de regência, bem como eventuais 
competências, pois a construção de um Estado justo e solidário é de responsa-
bilidade não só dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, igualmente, do Po-
der Judiciário - guardião dos direitos fundamentais previstos na Constituição 
da República Federativa do Brasil.

1. A QUE SE PROPÕE A PORTARIA Nº. 639/20, DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Em 02 de abril do ano corrente (2020), foi publicada no Diário Oficial da 
União (Edição: 64 | Seção: 1 | Página: 76) a Portaria do Ministério da Saúde, 
de nº. 639, de 31 de março de 2020, que, conforme se verifica de seu art. 1º, ins-
tituiu “a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde””.

Para a criação da norma, consubstanciada em 10 (dez) artigos, consi-
derou-se a “Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância In-
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ternacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020”; 
a Portaria nº. 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020 que declara “Emer-
gência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN)”; a Portaria nº. 
356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que “dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 20202”; 
bem como “a necessidade de mobilização da força de trabalho em saúde 
para a atuação serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS para responder 
à situação emergencial”. 

Voltada “à capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de 
saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19)”, refe-
rida Ação Estratégica implementar-se-á por meio (art. 2º): “I - da criação de 
um cadastro geral de profissionais da área da saúde habilitados para atuar em 
território nacional, que poderá ser consultado pelos entes federados, em caso 
de necessidade, para orientar suas ações de enfrentamento à COVID-19”; e “II 
- da capacitação dos profissionais da área de saúde nos protocolos oficiais de 
enfrentamento à COVID-19, aprovados pelo Centro de Operações de Emer-
gências em Saúde Pública (COE-nCoV).” (BRASIL, 2020).

É de se consignar que, com tais medidas e informações, «O Ministério da 
Saúde criará cadastro geral de profissionais da área de saúde, de caráter instru-
mental e consultivo, visando auxiliar os gestores federais, estaduais, distritais 
e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) nas ações de enfrentamento à 
COVID-19.» (BRASIL, 2020) - é o que se depreende do art. 3º, da Portaria -, que 
será gerenciado (art. 6º) pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES/MS), por meio do Departamento de Gestão do Trabalho em 
Saúde (DEGTS/SGTES/MS).

E, para tanto, os Conselhos profissionais nas áreas da saúde deverão (nor-
ma imperativa do art. 4º): “I - enviar ao Ministério da Saúde os dados dos 
profissionais das áreas de saúde”; e “II - comunicar aos seus profissionais 
registrados que realizem o preenchimento dos formulários eletrônicos de ca-
dastramento disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio do endereço 
eletrônico: https://registrarh-saude.dataprev.gov.br”  (BRASIL,2020).

Há que se lembrar que o CFM, entidade de fiscalização profissional insti-
tuída pela Lei nº. 3.268/57 e regulamentada pelo Decreto nº. 44.045/58, trata-se 
de uma autarquia pública federal, portanto, pessoa jurídica de direito público, 
integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar fun-
ções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado.

O que se busca esclarecer é que o CFM, vinculado ao Governo Federal, 
no caso, por seu Ministério da Saúde, está sob controle do Estado, portanto, 

2 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
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passível da determinação contida pela Portaria nº. 639/20, sobretudo, para agir 
conforme previsto em seu art. 4.

Diante de detida análise, pode-se afirmar que, no momento, o principal co-
mando que advém da Portaria, destinado ao profissional da saúde (aqueles elen-
cados no art. 1º, § 1º, incisos I a XIV, todos da referida norma)3, conforme se 
depreende de seu art. 5º, é a obrigatoriedade destes em “realizar o preenchimento 
dos formulários eletrônicos de cadastramento e manter as informações atualiza-
das”, através de formulário eletrônico disponibilizado pelo Ministério da Saúde4. 

Cumpre frisar que do referido artigo consta expressamente o termo “de-
verá”, portanto, aqui não está a atribuir uma faculdade ao profissional da 
saúde na realização de seu cadastramento. Ainda, acaso tal medida não fosse 
obrigatória, injustificada seria a previsão constante do parágrafo único, do 
art. 4º, que prevê que “O Ministério da Saúde deverá identificar e informar 
aos conselhos profissionais os respectivos profissionais que não atenderam à 
comunicação (...)” (BRASIL, 2020).

Depreende-se, ainda, da Portaria (art. 7º) que o Ministério da Saúde pro-
moverá cursos à distância, a fim de capacitar os profissionais da área de saúde 
cadastrados, quanto aos protocolos oficiais de enfrentamento à COVID-19, 
aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-
-nCoV), fazendo jus, inclusive, a um certificado de conclusão dos cursos (art. 
8º), cabendo, contudo, ao Ministério da Saúde identificar e informar aos con-
selhos profissionais da saúde o respectivo profissional que não concluir os 
cursos de que trata a Portaria (parágrafo único do art. 8º).

Em tempo, vale ressaltar que tendo entrado em vigor na data de sua pu-
blicação (art. 10º), a garantia da oferta dos cursos de capacitação à distância aos 
profissionais da área de saúde cadastrados competirá à SGTES/MS (art. 9º).

A bem da verdade, em que pese a relevância das circunstâncias causadoras 
da criação da Portaria nº. 639/20, do Ministério da Saúde, esta se consubstan-
cia em sucintas previsões legais, se limitando, em tese, “(...) à capacitação e ao 
cadastramento de profissionais da área de saúde (...)».

Tem-se, portanto, que muitas das perguntas apresentadas quedaram-se 
sem respostas em seu texto normativo, o que pressupõe que, para se evitar 
transtornos, angústia ou ansiedade do povo brasileiro, gradativamente (em eta-
pas), outras normas provavelmente serão publicadas em momento posterior, a 
fim de superar questões específicas e inerentes ao enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (COVID-19).

3 “I - serviço social; II - biologia; III - biomedicina; IV - educação física; V - enfermagem; VI - farmácia; 
VII - fisioterapia e terapia ocupacional; VIII - fonoaudiologia; IX - medicina; X - medicina veterinária; 
XI - nutrição; XII - odontologia; XIII - psicologia; e XIV - técnicos em radiologia.”

4 Constante do seguinte endereço eletrônico https://registrarh-saude.dataprev.gov.br.
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Todavia, por ora, tem-se que a adesão pelo profissional da saúde à ação 
de combate ao COVID-19, ainda que recomendável, não é obrigatória. É que, 
além de não constar tal previsão na Portaria, extrai-se do respectivo formulário 
de cadastramento a seguinte pergunta: “Você quer fazer parte da ação O Brasil 
Conta Comigo - Profissionais da Saúde para enfrentamento à COVID-19?”

Em outras palavras, o cadastro deve ser preenchido pelo profissional da 
saúde enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente 
da COVID-19 (art. 1º, § 2º, da Portaria), mas, a esse é facultada a adesão à Ação 
Estratégica. E, aderindo ou não, o Ministério da Saúde promoverá capacitação 
de todos os profissionais cadastrados, por meio de cursos à distância.

Os cursos objetivam apresentar 03 (três) módulos comuns a todas as 
áreas, com recomendações sobre o manejo clínico e processos de trabalho 
para pessoas sintomáticas respiratórias, concernentes à COVID-19, consubs-
tanciados em cenários distintos: i) unidades básicas de saúde - APS, de atenção 
primária; ii) unidades de urgência e emergência (UPAS e Hospitais); e iii) 
unidades de terapia intensiva.

Acredita-se que, com o cadastro e respectiva capacitação, os profissionais 
da saúde que se voluntariaram e não estiverem no grupo de risco5 serão con-
vocados, conforme planejamento de ações a ser elaborado pelos gestores, com 
base no cadastro geral (que se propõe como instrumento de consulta - art. 2º, 
I, da Portaria) e mapeamento de casos, para o combate do COVID-19. Aí sim, 
se os recursos humanos quedarem-se insuficientes, por ato próprio (nova nor-
mativa), poderia haver a convocação dos ora denominados “não voluntários”, 
conforme restará evidenciado adiante.

Assim, ainda que neste primeiro momento não haja qualquer evidência 
de uma convocação voluntária ou compulsória de profissionais da saúde, é de 
suma importância que todos estejam devidamente cadastrados e capacitados.

2. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA MEDICINA E 
POSSÍVEL REQUISIÇÃO

Hoje, o profissional autorizado pelo Estado ao exercício da Medicina é o 
médico, podendo ele atuar e disponibilizar seus préstimos em qualquer campo 
da atividade médica, independentemente da realização de cursos de educação 
continuada, como se propõe a Portaria nº. 639/20, do Ministério da Saúde.

A exigência legal para aptidão ao exercício da profissão, em qualquer 
área, é a inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina sob a jurisdição do 

5 Consta do formulário de cadastramento do Ministério de Saúde questionário sobre questões pessoais do 
profissional da saúde, a fim de se realizar uma espécie de triagem para verificar eventuais profissionais 
que estariam no grupo de risco.
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local de sua atividade. Portanto, após a comprovação de sua capacitação, com 
a conclusão da respectiva graduação e conseguinte habilitação junto ao conse-
lho de classe, o médico está apto a atuar em qualquer área ou especialidade da 
medicina (BRASIL, 1957).

A Lei nº. 3.268/57, que “dispõe sobre os Conselhos de Medicina”, dá ple-
nitude ao disposto no preceito constitucional pétreo firmado no art. 6º, no pa-
tamar de direito social, bem como sua destinação reflexa que é a qualificação 
para o trabalho na intelecção expressa da Carta Magna, mais especificamente 
no art. 2056.

Diante disso, é de se consignar a Lei nº. 12.842/13, que dispõe sobre o 
exercício da Medicina, mais especificamente em seu art. 2º, que atesta que “O 
objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em 
benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade 
profissional e sem discriminação de qualquer natureza (BRASIL, 2013).

Como se não bastasse, o art. 5º, inciso XIII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil prevê que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” 
(BRASIL, 1988).

Os cursos de especialização, como se propõe, por exemplo, o consubs-
tanciado pela Portaria nº. 639/20, do Ministério da Saúde, que abordará pro-
tocolos oficiais de enfrentamento à COVID-19, aprovados pelo Centro de 
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), servem para, num 
primeiro momento, adaptar os egressos de cursos superiores de graduação 
às funções exigidas pela estrutura do cenário corporativo da Administração 
Pública e empresas, além das próprias instituições de educação no aspecto 
acadêmico. Logo, objetivam atender demandas reais e dirigidas do mercado 
de trabalho e literatura acadêmica, assumindo contornos de pós-graduação 
profissionalizante. 

Ademais, os cursos de especialização também assumem a função de edu-
cação continuada, capacitação pedagógica, objetivando a inclusão de profissio-
nais nas inovações dos métodos e técnicas mesmo que não estejam diretamente 
envolvidos nos processos de desenvolvimento de tais avanços. A especialização 
que mais qualifica o graduado traduz-se na pós-graduação que revigora conhe-
cimentos e constrói, portanto, a competência técnica.

6 Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 
2015) (BRASIL, 1957, grifou-se)

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, grifou-se)



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)278

Todavia, ainda que o profissional da saúde, no caso, o médico, não se 
submeta ao cadastro ou à capacitação a ser disponibilizada pelo Ministério da 
Saúde para o enfrentamento da COVID-19, estará ele legalmente apto a dispo-
nibilizar seus préstimos na área. 

Em outras palavras, eventual ato de convocação, compulsória ou não, para 
o enfrentamento da pandemia do coronavírus, poderá se estender aos profissio-
nais médicos que não tenham realizado os cursos de capacitação ou possuem 
correlata especialização médica (infectologia) registrada em seu conselho - o que 
se daria mediante requisição, nos moldes das Leis nºs. 13.979/2020 ou 8080/90.

É que a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no Diário 
Oficial da União em 07/02/2020, que «Dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do coronavírus responsável pelo surto de 2019» (BRASIL, 2020), dispõe 
expressamente, com a nova redação dada pela Medida Provisória nº. 926/20, 
em seu artigo 3º, inciso VII, que “Para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autori-
dades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras (...)» a 
«requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 
será garantido o pagamento posterior de indenização justa;” (BRASIL, 2020).

Trata-se, pois, de uma regulamentação clara que possibilita a requisição 
de pessoas naturais e jurídicas, garantido respectivo pagamento, para enfrenta-
mento da COVID-19. Ocorre que, em que pese tal legislação ter ganhado holo-
fotes, a previsão de requisição em casos de necessidades coletivas, em situações 
emergenciais, não é recente. 

A Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, também 
prevê, em seu art. 15, XIII, que 

para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorren-
tes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de 
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente 
poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, 
sendo-lhes assegurada justa indenização; (BRASIL, 1990)

Em outras palavras, a Lei nº. 13.979/2020 praticamente reproduziu a 
norma constante da Lei nº. 8080/90, ambas possibilitando a requisição pela 
Autoridade Pública competente do profissional médico para o enfrentamen-
to da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), 
independentemente da adesão da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo 
- Profissionais da Saúde”.
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3. EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DO 
DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA Nº. 639/20, DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Restou evidenciado que da Portaria nº. 639/20, do Ministério da Saúde, 
se extrai o comando normativo para que os profissionais da saúde, dentre eles, 
os médicos, realizem o preenchimento dos formulários eletrônicos de cadas-
tramento, mantendo respectivas informações atualizadas. E, por conseguinte, 
haverá capacitação de tais profissionais por meio de cursos à distância. 

Imperioso salientar que na Portaria, especificamente, não há qualquer 
previsão expressa de potencial sanção ou penalidade, acaso o médico deixe de 
realizar o cadastro, não inicie ou termine os cursos a serem disponibilizados.

Como visto, há, tão somente, previsão de o Ministério da Saúde informar 
ao Conselho de classe eventuais profissionais “que não atenderam à comunica-
ção (...)”, com o respectivo cadastramento (art. 4º, parágrafo único), bem como 
aquele que “não concluir os cursos” de que trata a Portaria (art. 8º, parágrafo 
único).

Ainda, em que pese se extrair das próprias orientações do CFM que o 
médico que não se cadastrar na estratégia estaria sujeito, tão somente, à desa-
tualização quanto aos protocolos clínicos do Ministério da Saúde para enfren-
tamento da COVID-19, “(...) ficando sujeito a riscos decorrentes do desconhe-
cimento do manejo clinico adequado da doença.” (CONSELHO FEDERAL 
DE MEDICINA, 2020), é sabido que no âmbito ético-profissional, o não 
atendimento às determinações das autoridades competentes e dos respectivos 
conselhos de classe podem acarretar penalidades - é o que dispõe o art. 21, da 
Resolução CFM nº. 2.217/18 (Código de Ética Médica).

E, como se sabe, o CFM, através de seus regionais, possui o poder legal 
de polícia, de disciplinar e aplicar penalidades, conforme se depreende da Lei 
nº. 3.268/57, em seus arts. 15, “c” e 21, que, respectivamente, estabelecem que 
é sua atribuição “fiscalizar o exercício da profissão de médico”, e lhe compete 
“disciplinar e aplicar penalidades aos médicos (...) que estavam inscritos ao 
tempo do fato punível.” (BRASIL, 1957).

Consigna-se que as possíveis penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 
Regionais aos seus membros, consubstanciam-se em: a) advertência confidencial 
em aviso reservado; b) censura confidencial em aviso reservado; c) censura pú-
blica em publicação oficial; d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) 
dias; e) cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal, 
conforme se depreende do art. 22, alíneas “a” a “e”, da Lei nº. 3.268/57.

É de se consignar que tais penalidades poderão ser aplicadas pelos con-
selhos de classe, por óbvio, observando os princípios constitucionais da de-
fesa ampla e do contraditório, através do devido processo legal do respectivo 
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procedimento administrativo - o denominado Processo Ético-Profissional, 
instaurado após parecer conclusivo em Sindicância que tenha apurado even-
tual cometimento de infração ética pelo profissional.

Isso, sem desconsiderar eventuais e possíveis implicações sob a perspecti-
va da mencionada Portaria Interministerial nº. 5, dos Ministérios da Justiça e 
Segurança e da Saúde, que determina que todos devem observar as normas da 
vigilância epidemiológica, sob pena de cometimento de ilícito penal, e, ainda, 
sem prejuízo de responder no âmbito criminal por resultado da omissão deli-
tiva, vez que, como sabido, o médico tem o dever legal de agir.

Portanto, recomenda-se que todos os profissionais da saúde realizem 
seus cadastros, conforme determinado na Portaria objeto do presente arti-
go, mantendo-os atualizados, bem como, se capacitem através dos cursos 
a serem disponibilizados pelo Ministério da Saúde, cabendo, entretanto, 
por ora, a cada profissional manifestar seu interesse na adesão da Ação 
Estratégica.

E àqueles que já disponibilizam seus préstimos no combate da COVID-19, 
independentemente de eventual convocação, ante a intensa disseminação, bem 
como ao declarado quadro de pandemia pela OMS, a especial atenção na de-
vida utilização e manuseio dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s é 
medida que se impõe.

4. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO AOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE NECESSÁRIO AO DESEMPENHO 
DAS FUNÇÕES PARA O COMBATE À COVID-19.

Na Carta Magna restou consagrado como um dos objetivos fundamen-
tais, a promoção do bem de todos, nos termos do seu art. 3°, inciso IV7. As-
segura, ainda, a inviolabilidade do direito à vida, nos termos do caput do art. 
5°8. E aqui, não há que se falar em garantia da vida, sem, igualmente, garantir 
a saúde - que torna a vida viável. Em razão disto, inseriu o direito à saúde no 
capítulo relativo aos direitos sociais (art. 6° da CR/88)9, dedicando artigo espe-

7 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
 (...)
 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.” ( BRASIL, 1988).
8 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” (BRASIL, 1988)

9 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.” (BRASIL, 1988)
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cífico, a fim de implementá-lo, conforme se depreende do art. 19610, também 
da Constituição Federal.

Torna-se, então, importante a análise da normativa de regência, e, se ne-
cessário, até de eventual intervenção do Poder Judiciário, que deve assumir 
sua função de agente de transformação social, até porque a Constituição da 
República assim o definiu.

Aliás, justamente por assumir o Poder Judiciário sua função de agente 
de transformação social, o Supremo Tribunal Federal - STF, além de já ter se 
posicionado pontualmente em algumas questões que fora provocado, recen-
temente determinou a imediata destinação de R$1,6 bilhão ao Ministério da 
Saúde11, para custeio de ações de combate ao coronavírus (COVID-19).

Viu-se que a intensa disseminação da COVID-19 implicou medidas ur-
gentes da OMS, que, por sua vez, declarou pandemia. É sabido que os profis-
sionais da saúde, verdadeiros heróis, têm se apresentado na linha de frente ao 
combate do vírus, o que tem gerado exposição excessiva, culminado em con-
taminação de número substancial de médicos e demais profissionais da saúde.

Diante disso, não se pode desconsiderar que o atual cenário vivenciado 
com a pandemia impõe rigoroso critério de prevenção, sobretudo com o 
adequado e oportuno fornecimento de material de trabalho necessário ao 
desempenho das funções dos profissionais de saúde como forma de cumprir 
as normas de segurança, higiene e saúde, cabendo, inclusive, apurar se apenas 
o fornecimento dos EPI’s comumente utilizados (máscara tipo N95 ou PFF2; 
óculos ou Face Shield; luvas; gorro; capote impermeável e álcool Gel 70%) 
seria suficiente para a eliminação dos riscos de contaminação e propagação 
da COVID-19.

Trata-se de uma doença com grau de disseminação e letalidade que causa 
espanto, estando qualquer perfil etário suscetível ao risco de morte, pois, além 
da COVID-19 não escolher idade, hora nem o corpo para se instalar, hoje, o 
número de infectados ou dos que vieram a óbito, consubstancia-se nos mais 
variados grupos, seja o denominado de risco ou não.

Portanto, é de suma importância toda cautela e prudência, impondo-se 
aos estabelecimentos de serviços de saúde que sigam fielmente as determi-
nações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e da OMS, 
assim como de outros órgãos que disciplinam a matéria, visando a proteção 

10 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988)

11 O ministro Alexandre de Moraes homologou proposta de ajuste apresentada pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 568, 
em que foi firmado, em 2019, acordo sobre destinação de valores oriundos da Operação Lava-Jato. 
(MINISTRO, 2020)
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não apenas dos profissionais da saúde, mas, também, dos pacientes e de seus 
acompanhantes.

A Organização Interacional do Trabalho - OIT, por seu Diretor Geral, 
Guy Ryder, classificou a pandemia atualmente vivenciada como “a pior crise 
desde a 2ª Guerra Mundial”, especialmente no que diz respeito ao acirramento 
do desemprego e da precariedade do trabalho, conforme se verifica no origi-
nal, em inglês:

During the past two weeks, the COVID-19 pandemic has intensified and expanded in 
terms of its global reach, with huge impacts on public health and unprecedented shocks 
to economies and labour markets. It is the worst global crisis since the Second World 
War. (ORGANIZATION, 2020). 

Tem-se, portanto, que além de cursos, estrutura hospitalar e material hu-
mano, é imprescindível o fornecimento de EPI’s indispensáveis à realização 
das atribuições de forma segura e eficaz, reduzindo os riscos inerentes ao tra-
balho, posto que os profissionais de saúde estão muito mais propícios ao con-
tágio, não sendo crível aceitar que o descumprimento de normativos possam 
implicar na perda de vidas humanas, sobretudo dos profissionais da saúde que 
se arriscam para salvar outras vidas.

Sem prejuízo de outras normativas que visam a melhoria da condição 
social no trabalho, o art. 7º, da Carta Magna, elenca um rol dos mais variados 
direitos, em especial, em seu inciso XXII, o de “redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;” (BRASIL, 1988). 

Em momentos graves de crises sanitárias e em calamidade pública, como 
a que ora vive, a vida humana deve ser o bem maior tutelado, in casu, a vida 
de trabalhadores que atuam na linha de frente do combate à COVID-19, de 
modo que o exercício da iniciativa pública ou privada, não pode se sobrepor 
ao direito fundamental à vida, inserido no rol dos Direitos Humanos, em 
consonância com os fins sociais, na busca pela efetividade da justiça social.

Em outras palavras, em que pese a escassez de material de trabalho, dentre 
eles EPI’s, até mesmo para aquisição pelos estabelecimentos de saúde, vez que, 
sabidamente, trata-se de comum necessidade de todo o território terrestre, sem 
o seu devido fornecimento, pode implicar em legítima recusa do exercício 
profissional do médico ou, até mesmo, suspensão das respectivas atividades, 
enquanto persistir o risco.

É que da Resolução CFM nº. 2.217/18, consubstanciada pelo Código 
de Ética Médica (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2018), em seu 
Capítulo II, que trata dos “Direitos dos Médicos”, há previsão expressa em 
seus incisos IV e V, respectivamente, que o médico pode “Recusar-se a exercer 
sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho 
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não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem 
como a dos demais profissionais” ou “Suspender suas atividades, individual-
mente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual 
trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional (...) 
ressalvadas as situações de urgência e emergência”, devendo, em ambos os ca-
sos, comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

Portanto, aqueles que já disponibilizam seus préstimos no combate da 
COVID-19, independentemente de eventual convocação, ante a intensa disse-
minação, bem como ao declarado quadro de pandemia pela OMS, recomen-
da-se especial atenção na devida utilização e manuseio dos EPI’s, para que 
efetivamente elidam o risco quando do exercício do mister, que, conforme 
preceitua a própria Constituição da República Federativa do Brasil, é direito 
do trabalhador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável que a preocupação de âmbito mundial inerente à COVID-19 
tem substancial razão, justificando-se, sobretudo, quando da análise diária dos 
respectivos números de infectados e óbitos registrados.

Como se viu, quando da declaração do estado de pandemia pela OMS, 
estimava-se, à época (11/03/2020), mais de 118 mil casos, com cerca de 4,2 
mil perdas de vidas humanas. Em pouco mais de um mês (17/04/2020), além 
de a doença ter se alastrado para outros variados países, chegou-se à casa de 
2.074.529 casos confirmados, com registro de 139.378 mortes. 

No Brasil, em 17/04/2020, já se tem registro de 33.682 casos con-
firmados e 2.141 mortes - isso, porque o Ministério da Saúde noticiou o 
primeiro caso da doença no país em 26/02/2020: um homem de 61 anos 
teria dado entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia anterior 
(25/02/2020), com histórico de viagem para Itália, região da Lombardia 
(AQUINO; MONTEIRO, 2020).

Os números, além de alarmantes, suficientes, por si só, à geração de trans-
tornos, angústia e ansiedade no povo brasileiro, deixaram de se consubstanciar 
em algarismos, tornando-se, fatalmente, em nomes de pessoas próximas - pa-
rentes, amigos, colegas de trabalho e vizinhos.

Vale ressaltar que o Governo Federal, Estaduais e Municipais, de todo o 
país (pelo menos, em sua maioria), no gozo de suas respectivas competências 
e atribuições12, em observância aos posicionamentos da OMS e do Ministério 

12 Os direitos sociais, dentre eles, o direito à saúde, devem ser implementados e efetivados pelo Poder 
Público, que, nos termos dos arts. 21, 23, inciso II e 196, todos da Constituição Federal, são de 
responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios.
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da Saúde, têm tomado medidas de prudência, a fim de conter a disseminação 
e garantir o denominado achatamento da curva.

Concomitantemente a tais medidas, e, ao que parece, antecipando even-
tual necessidade de ações de enfrentamento à COVID-19, editou-se a norma 
consubstanciada pela Portaria nº. 639/2020, do Ministério da Saúde, que trata 
da “Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde””, e, 
conforme restou evidenciado, em tese, se propõe “(...) à capacitação e ao cadas-
tramento de profissionais da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (COVID-19)”.

Ocorre que ante a sinteticidade da norma, pois, dela se depreende tão 
somente 10 (dez) artigos, e desses nada se extrai de eventuais pretensões conse-
guintes, dúvidas das mais variadas pairaram sobre o tema, pelos profissionais 
da saúde. Então, o presente artigo se presta a buscar responder, fundamenta-
damente, sob a perspectiva jurídica, algumas que se colocam como principais.

Assim, quanto ao prazo para cadastramento e preenchimento dos for-
mulários eletrônicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio do 
endereço eletrônico: https://registrarh-saude.dataprev.gov.br, tem-se que os 
profissionais de saúde (aqueles elencados no art. 1º, § 1º, incisos I a XIV, todos 
da Portaria) possuem tal obrigação enquanto perdurar o estado de emergência 
de saúde pública decorrente da COVID-19 (art. 1º, § 2º, da Portaria), facultada 
a adesão à Ação Estratégica. Todavia, aderindo ou não, o Ministério da Saúde 
promoverá capacitação de todos os profissionais cadastrados, por meio de 
cursos à distância.

Daí advém o questionamento se profissionais da saúde que não realiza-
rem o cadastro ou não terminarem os cursos a serem disponibilizados pode-
rão ser punidos?

Pois bem, viu-se que o CFM - autarquia federal vinculada ao Governo 
Federal, por seu Ministério da Saúde -, com poder de fiscalizar, disciplinar e 
aplicar penalidades, se posicionou sobre o tema, não abordando, contudo, se 
tal omissão implicaria em apuração de cometimento de conduta antiética, sob 
a ótica do Código de Ética Médica.

Ocorre que, como sabido, no caso dos médicos, o não atendimento às 
determinações das autoridades competentes e dos respectivos conselhos de 
classe podem acarretar penalidades, conforme expressa disposição do art. 21, 
do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº. 2.217/18) - estas, consubstan-
ciadas desde uma simples “advertência confidencial em aviso reservado” até 
“cassação do exercício profissional”, conforme se depreende do art. 22, alíneas 
“a” a “e”, da Lei nº. 3.268/57.

A norma objeto de estudo trata de forma bem específica e objetiva que 
sua finalidade se limita a capacitar e cadastrar os profissionais da área da saú-
de, “(...) para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19)”. Que 
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com tais informações “O Ministério da Saúde criará cadastro geral de profis-
sionais da área de saúde, de caráter instrumental e consultivo, visando auxiliar 
os gestores federais, estaduais, distritais e municipais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) nas ações de enfrentamento à COVID-19”.

Diante das premissas apresentadas, pressupõe-se que, no caso de necessi-
dade, os profissionais da saúde (indicados no art. 1º, § 1º, incisos I a XIV, da 
Portaria nº. 639/20, do Ministério da Saúde), detentores do saber na respectiva 
segmentação, por óbvio, cada um dentro de sua capacitação profissional, po-
derá, por ato próprio (em princípio, do Poder Executivo), ser convocado ao 
enfrentamento da pandemia.

O natural seria, com o cadastro e respectiva capacitação, os profissionais 
da saúde que se voluntariaram e não estiverem no grupo de risco serem con-
vocados, conforme planejamento de ações e mapeamento de casos. Contudo, 
não sendo suficiente o número de profissionais voluntários, caberão outras 
medidas suficientes à resolução do grave problema.

Mais uma vez, é de se salientar que a Lei n.º 3.268/57 não exige nada mais 
do que o registro dos títulos, diplomas ou certificados no Ministério da Edu-
cação, bem como a respectiva inscrição no Conselho Regional de Medicina 
de atuação profissional, para que o médico possa exercer seu mister de forma 
plena. Atendendo tais requisitos, estaria o profissional apto à prática da medi-
cina, independentemente de novos cursos de capacitação.

Em outras palavras, o médico está apto ao exercício pleno da profissão, 
independentemente da determinada realização do cadastro ou cursos à dis-
tância disponibilizados pelo Ministério da Saúde, podendo, ainda que não 
tenha aderido a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo - Profissionais da 
Saúde”, ser requisitado pela Autoridade Pública competente, nos moldes do 
artigo 3º, inciso VII, da Lei nº. 13.979/2020, que praticamente reproduziu 
a norma constante do artigo 15, inciso XIII, da Lei nº. 8080/90 - claras pre-
visões no sentido de possibilitar a requisição de pessoas naturais e jurídicas 
para enfrentamento da epidemia. 

É sabido, entretanto, que inúmeros são os heróis da saúde que já dispo-
nibilizam seus préstimos à população que clama por socorro, mesmo que em 
ciente assunção de riscos que podem levar ao próprio óbito.

A escassez mundial de material de trabalho ao combate da COVID-19, 
dentre eles os EPI’s necessários para efetivamente elidir eventuais riscos, até 
mesmo para respectiva aquisição, é fato público e notório, vez que se trata de 
comum necessidade global.

Em que pese o momento ser excepcional, rogando por união entre socie-
dade civil, agentes políticos, sociedades científicas, profissionais da saúde e do 
próprio Poder Judiciário, para que soluções viáveis e concretas sejam buscadas, 
o não fornecimento de EPI’s pode implicar em legítima recusa do exercício 
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profissional médico ou, até mesmo, suspensão das respectivas atividades, en-
quanto persistir o risco.

Fato é que a COVID-19 é letal e possui extrema facilidade de dissemi-
nação, estando todos sujeitos a serem infectados, sobretudo, aqueles que se 
encontram na linha de frente do respectivo combate. 

Nesse sentido, a prevenção é medida que se impõe, e, por conseguinte, 
o devido fornecimento de EPI’s aos profissionais da saúde, além de ser um 
direito constitucional, seria um passo básico para se manter o material huma-
no capacitado ativo junto ao tratamento daqueles que padecem do necessário 
tratamento, evitando novas baixas e, ainda, que se tornem vetores da doença.

A sociedade está acometida de um mal sem precedentes e esforços não po-
dem ser medidos a fim de se garantir a preservação da vida, saúde e segurança, 
para que, assim, com o devido atendimento das orientações das autoridades 
competentes, seja enfim superada a epidemia, com a conseguinte valorização 
da humanidade.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ano de 2020 começou com o mundo assistindo às notícias sobre a 
epidemia do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, na província de 
Wuhan, na China. Por mais assustadoras que fossem as notícias sobre a doen-
ça causada pelo novo vírus, denominada COVID-19 (sigla decorrente da ex-
pressão Coronavirus Disease 2019), poucos imaginavam como a vida mudaria, 
em todo o mundo, ainda no primeiro trimestre do ano.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a 
pandemia do novo coronavírus. Em decorrência do fato, foi necessário que go-
vernantes e administradores começassem a planejar como iriam se posicionar 
ante a pandemia, e que medidas seria possível tomar.

No caso do setor de educação superior, a decisão de suspender as ativi-
dades presenciais, para evitar a contaminação de membros da comunidade 
acadêmica no ambiente físico, tornou-se necessária.

No caso da Faculdade de Direito Milton Campos, a decisão foi tomada 
em reunião extraordinária da Diretoria Acadêmica com a Diretoria da Mante-
nedora ainda no dia 15 de março de 2020, domingo.

No dia 16 de março de 2020, com as atividades suspensas, a Administra-
ção Acadêmica imediatamente começou o planejamento de um protocolo para 
as atividades acadêmicas remotas, a ser implementado durante todo o período 
da suspensão das atividades presenciais, para que não houvesse prejuízo do 
andamento do semestre. 

O resultado foi a elaboração de um projeto de resolução contendo as 
normas para a migração para o ensino remoto emergencial, a qual foi aprovada 

capítulo 18

do ensIno presencIal ao ensIno remoto  
durante a pandemIa:  
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pelo órgão colegiado – o Conselho Superior – ainda em 17 de março de 2020, 
coincidentemente mesma data de publicação da primeira portaria do Ministé-
rio da Educação acerca do assunto.

Considerando-se a importância histórica do momento, cujas repercus-
sões para o futuro sequer é possível ainda imaginar, o objetivo deste trabalho 
é descrever a trajetória da adoção, em caráter de urgência, em uma Faculdade 
em que o ensino era 100% presencial, do ensino remoto emergencial, em tempo 
recorde, contando, inclusive, com normatização aprovada pelo órgão cole-
giado, mais alta esfera da Administração Acadêmica, seguida da adoção do 
ensino remoto planejado, também em tempo recorde, e também contando com 
normatização aprovada pelo órgão colegiado, contando, inclusive, com trei-
namento on-line da comunidade acadêmica, sem que houvesse necessidade 
de descumprir a recomendação do distanciamento social.

Para tanto, o texto se encontra dividido em quatro seções de conteúdo, 
para além das considerações iniciais e finais: (1) o contexto anterior à suspen-
são das aulas presenciais; (2) a criação do protocolo para o ensino remoto 
emergencial; (3) do ensino remoto emergencial ao ensino remoto planejado; 
(4) ferramentas adotadas.

Cabe frisar que este trabalho não se baseia em fontes bibliográficas, justa-
mente em razão da excepcionalidade nele envolvida: muito pouco havia sido 
escrito, antes do momento atual, que se aproximasse, ainda que remotamente, 
à situação ora vivida. Mesmo sabendo que se espera do trabalho acadêmico-
-científico a fundamentação em fontes, o que não foi possível no presente 
caso, os autores não desanimaram, vez que acreditam que sempre tem que haver 
um primeiro trabalho sobre assunto novo, sob pena de este nunca poder ser objeto 
de pesquisas científicas. Este artigo pretende, pois, cumprir o papel de iniciar 
o exame acadêmico da temática.  

1. O CONTEXTO ANTERIOR À SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS

A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC) é uma Instituição de 
Ensino Superior mantida pelo Centro Educacional de Formação Superior 
Ltda. (CEFOS Ltda), Pessoa Jurídica de Direito Privado, situada na cidade de 
Nova Lima, fazendo parte da chamada Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, também conhecida por “Grande BH”.

A FDMC foi constituída em 1972 por um grupo de professores e profis-
sionais do Direito que sonhavam formar uma faculdade para buscar o resgate 
do ensino teórico tradicional, aliado a um conjunto de habilidades que permi-
tisse a seus bacharéis se destacarem em qualquer área de atuação. 
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A implantação do curso de Direito da FDMC foi autorizada pelo Decre-
to no 75.867, de 13 de junho de 1975 e, desde então, vem se destacando como 
um dos mais bem avaliados cursos em Minas Gerais e em todo o país.

A qualidade educacional oferecida pela Faculdade de Direito Milton 
Campos coincide com sua experiência de quase 45 anos no ensino de 
Graduação, ostentando uma trajetória com sucessivos destaques, dentre os 
quais pode-se mencionar o recente estudo feito pela FGV e pelo Conselho 
Federal da OAB, apresentando o panorama geral do Exame de Ordem 
Unificado, nos últimos dez anos: entre as IES privadas com mais de cem 
alunos inscritos a FDMC ficou em 5º lugar no país e em 1º lugar em Minas 
Gerais.

Dentre os princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da 
FDMC estão a busca pelo conhecimento científico e empírico, as experiências 
profissionais, as tecnologias de aprendizagem, as atividades culturais e de lazer, 
de extensão e de iniciação científica e pesquisa, considerando que representam 
um potencial educativo que se soma à base educacional oferecida pela socie-
dade em espaços não formais. Tais práticas são direcionadas à expansão de 
oportunidades educacionais ligadas à profissionalização, ao desenvolvimento 
da cidadania, da qualidade de vida e da cultura.

Para a consecução de seus objetivos, a Faculdade constitui-se em uma 
comunidade acadêmica, integrada por dirigentes, professores, alunos, egressos, 
pessoal técnico-administrativo e de apoio, e de órgãos e núcleos de admi-
nistração, produção e acompanhamento acadêmicos, conforme resumido no 
organograma seguinte.
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Todos os órgãos acima são regidos por regulamentos próprios, sendo que 
a CPA é um órgão autônomo, regido por legislação específica. 

E todos estavam em pleno funcionamento antes da pandemia...

2. CRIAÇÃO DO PROTOCOLO PARA O ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL

No dia 15 de março de 2020, domingo, após intensas conversas telefôni-
cas, os membros da Diretoria Acadêmica e da Diretoria do CEFOS (mantene-
dora) se reuniram e decidiram: (1) suspender todas as atividades acadêmicas 
até novo comunicado; (2) suspender todos os atendimentos presenciais; (3) 
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determinar que requerimentos, informações e outros serviços deveriam ser 
realizados pelo e-mail institucional.

Em 16 de março de 2020, a Diretoria Acadêmica e a Diretoria do CEFOS 
expediram novo comunicado à comunidade acadêmica, informando que esta-
va sendo construído protocolo, em decorrência da pandemia, e, ainda, que na 
mesma semana seriam divulgadas as medidas a serem adotadas para todas as 
atividades acadêmicas e administrativas.

No dia 17 de março de 2020, após convocação em caráter de urgên-
cia, o Conselho Superior1 instituiu o protocolo para atividades acadêmicas 
durante a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, mediante a aprovação da 
Resolução 01/2020.

Coincidentemente, na mesma data, o MEC autorizou, pela Portaria nº 
343, que as Instituições de Ensino Superior optassem pela “substituição das 
disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecno-
logias de informação e comunicação” (art. 1º, caput), pelo prazo de trinta dias, 
prorrogável (art. 1º, § 1º).

A partir desse momento, devem ser destacados alguns aspectos relevantes.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o MEC, por meio da Portaria 

nº 343, não autorizou a substituição das aulas por ensino à distância. 
O MEC autorizou a substituição das aulas presenciais por “aulas que 

utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação”, desde que sejam 
cumpridas as exigências legais relativas à carga-horária, conteúdo, frequência, 
registros acadêmicos etc. 

Daí se depreendem dois pontos de grande relevância: a) foi autorizado o 
ensino remoto, com todas as exigências registrais e acadêmicas, não se tratan-
do de meras conferências on-line, e; b) ensino remoto emergencial (ERE) não 
é ensino à distância (EAD).

A expressão ensino remoto emergencial, segundo Charles Hodges et alii 
(2020, sem paginação), diversamente das experiências planejadas e projetadas 
para serem on-line, cuida de uma mudança temporária da entrega de um mo-
delo de ensino para outro alternativo, devido a circunstâncias de crise ou 
emergência, e envolve o uso de soluções de ensino remotas em lugar daquelas 
que seriam ministradas presencialmente. 

Observam, ainda, os autores, que “o objetivo principal nessas circunstân-
cias não é recriar um ecossistema educacional robusto, mas fornecer acesso 
temporário a instruções e apoio instrucional de uma maneira que seja rápida 

1 Art. 9º O Conselho Superior, órgão deliberativo e consultivo, de natureza acadêmica, no âmbito do curso 
de graduação, é constituído pelos seguintes membros: I. Diretor; II. Vice-Diretor; III. Coordenador Geral 
do Curso; IV. Coordenadores de Área; V. Representante do Corpo Discente, escolhido por seus pares. 
(Regimento Interno da Faculdade de Direito Milton Campos.)
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de configurar e esteja disponível de maneira confiável durante uma emergên-
cia ou crise” (HODGES et alii., 2020, sem paginação). 

Prosseguem, ainda, os autores: “[o] que se torna aparente quando exami-
namos exemplos de planejamento educacional em crises é que essas situações 
requerem solução criativa de problemas. Precisamos pensar fora das caixas 
padrão para gerar várias soluções possíveis que ajudam a atender às novas 
necessidades de nossos alunos e comunidades” (HODGES et alii., 2020, sem 
paginação). 

Uma vez que o ensino remoto emergencial (ERE) surge em uma situação 
excepcional, não planejada, daí advém sua principal diferença em relação ao 
ensino à distância (EAD).

O ERE é aplicado, por exemplo, como na situação atual de pandemia 
decorrente do coronavírus, no Brasil autorizado pelo MEC, em princípio, 
temporariamente, por conta das determinações de distanciamento social pres-
critas pelas autoridades sanitárias.

Ao contrário, o EAD surge a partir de um planejamento, mediante a 
apresentação e aprovação de um projeto pedagógico, para durar por todo 
o curso e possui características próprias, consoante resumido no quadro 
abaixo.
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FIGURA 2
Diferenças entre ensino à distância e ensino remoto

Fonte: PUC Goiás.  
Disponível em: http://www.crub.org.br/blog/diferencas-entre-ead-e-regime-remoto/
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Nesse sentido, o protocolo definido pela FDMC foi cuidadosamente ela-
borado; tudo foi detalhadamente analisado, e se escolheu um modelo que, ao 
mesmo tempo, (1) atende às exigências do MEC, (2) não discrimina quem não 
tem o melhor acesso à internet, (3) evita as sobrecargas da sincronização, (4) 
permite registrar atividades e frequência. 

Daí a padronização, que foi feita em tempo recorde, com a Resolução 
do Conselho Superior, com tutoriais para alunos e professores, e com regula-
mentação de todas as atividades acadêmicas, de modo a permitir acesso pleno 
e imediato a todos os alunos e professores.

3. DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL AO ENSINO 
REMOTO PLANEJADO

Logo após a implementação do ensino remoto emergencial conforme 
o protocolo definido pela Resolução nº 01/2020, a FDMC passou ao estudo 
da criação de um plano de ensino remoto, para a hipótese de a suspensão 
das atividades presenciais perdurar mais do que, em um primeiro momento, 
imaginou-se que poderia ocorrer.

Nessa fase, foram colhidas as impressões dos estudantes, dos professores 
e dos demais membros da comunidade acadêmica sobre o modelo de ensino 
remoto emergencial adotado; foram estudadas as iniciativas de outras institui-
ções quanto ao ensino remoto; ademais, foram estudadas as ferramentas dispo-
níveis no mercado, sobretudo as já contratadas pela Mantenedora, integrantes 
do pacote Google G Suite for Education.

Verificou-se, nesse momento, que os alunos e professores dispunham de 
dispositivos eletrônicos – computadores, smartphone e/ou tablets –, bem como 
de acesso à internet banda larga, que permitiam a realização de atividades on-
-line síncronas. Ademais, para a hipótese em que houvesse dificuldade com 
relação a tal acesso, concluiu-se que seria possível ou o trancamento – para os 
casos de impossibilidade absoluta ou substancial – ou a eventual substituição 
das atividades pelas anteriormente definidas pela Resolução nº 01/2020. 

Elaborou-se, então, a proposta da Resolução nº 02/2020, substituindo 
o ensino remoto emergencial pelo ensino remoto planejado, substituindo as 
aulas por meio de estudos dirigidos e de plantões de soluções de dúvidas por 
aulas on-line síncronas, por meio da ferramenta Google Hangouts Meet.

Para tanto, foram criadas as salas de aula virtuais no Meet, uma para cada 
turma, de cada disciplina ofertada no primeiro semestre de 2020. 

A proposta foi apresentada ao Conselho Superior na reunião extraordi-
nária do dia 1º de abril de 2020, e foi aprovada por unanimidade. 

Posteriormente, em 15 de abril de 2020, foi publicada a Portaria nº 395, 
a qual prorrogou por mais trinta dias o prazo a que se refere a Portaria nº 
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343. A providência do MEC acabou confirmando o acerto da FDMC em 
avançar no estabelecimento do ensino remoto planejado. Àquela altura, nem 
os mais otimistas acreditavam mais que as aulas presenciais retornariam no 
primeiro semestre.

O próximo passo na implementação do ensino remoto planejado foi a 
criação das regras acerca das provas de segunda chamada e das atividades de 
estágio real. A Administração Acadêmica estava preocupada em não restringir 
o exercício de direitos garantidos aos estudantes pelo Regimento da FDMC. A 
despeito do período de excepcionalidade, o compromisso era com a definição 
de um protocolo completo que permitisse, tanto quanto possível, a normali-
dade das atividades acadêmicas. 

Sobre as atividades de estágio real, especificamente, a Faculdade formu-
lou consulta formal à Ordem dos Advogados do Brasil, e aguardou, enquanto 
pode, a resposta da instituição.

Foi elaborada, então, a Resolução nº 03/2020, a qual incluiu ao proto-
colo para as atividades acadêmicas remotas normas que regulamentaram o 
direito à segunda chamada de prova, e que adiaram até junho o prazo para 
entrega dos relatórios de estágio real realizados pelos alunos, devendo, quan-
to a essa atividade, serem observadas as regras definidas pelas autoridades 
competentes. 

Tal resolução foi apresentada ao Conselho Superior na reunião extraordi-
nária do dia 13 de abril de 2020, e aprovada por unanimidade.

Para complementação do ensino remoto planejado, naquele momento, 
faltavam apenas as regras sobre as provas finais, os exames especiais, as defesas 
e dos depósitos de TCCs. 

Após reuniões com o Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso, de-
finiu-se o protocolo para o depósito on-line e para a defesa pelo Google Meet 
dos TCCs. As regras respectivas, juntamente com as normas acerca das provas 
finais e dos exames especiais, constaram na Resolução nº 04/2020, aprovada 
por unanimidade pelo Conselho Superior em 13 de maio de 2020.

Estava, assim, concluída a implementação do ensino remoto planejado 
na Faculdade de Direito Milton Campos, com regras sobre todos os assuntos 
pertinentes, cuidadosamente pensadas e discutidas, e aprovadas pelo órgão 
máximo colegiado.

Com isso, garantiu-se à comunidade da FDMC a necessária segurança 
para o prosseguimento e conclusão das atividades acadêmicas do primeiro 
semestre de 2020.

Coincidentemente, na véspera da reunião do Conselho Superior em que 
foi aprovada a Resolução nº 04/2020, foi publicada a Portaria nº 473, do 
MEC, a qual prorrogou por mais trinta dias o prazo definido pela Portaria nº 
343, de autorização para o ensino remoto no país.
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4. FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES REMOTAS

No momento de ingresso dos alunos na instituição é preenchido um 
questionário contendo perguntas sobre o acesso a celulares, computadores e 
tablets. Quase a totalidade dos ingressantes possuem equipamentos que pos-
sibilitam o acesso à internet. Diante dessas informações, foi possível optar de 
forma consciente e com segurança pela utilização do ensino remoto programa-
do, com aulas on-line síncronas.

A Faculdade de Direito Milton Campos é assinante da plataforma digital 
Minha Biblioteca (www.minhabiblioteca.com.br), e todos os alunos têm acesso, 
em formato digital, aos principais livros jurídicos em suas versões mais atua-
lizadas, sendo desnecessário o deslocamento à biblioteca física da instituição.

Diante do necessário distanciamento social e da necessidade de conti-
nuidade do ensino de qualidade, a Diretoria da Faculdade e a Coordenação 
Geral do Curso pesquisaram dentre as plataformas educacionais virtuais e 
aplicativos disponíveis no mercado quais poderiam melhor atender os alunos, 
considerando a segurança dos dados e facilidade de acesso.

Foi considerada, ainda, a necessidade de padronização de ferramentas e 
procedimentos para os alunos e professores acessarem as aulas on-line, que estão 
ocorrendo, de forma síncrona, no mesmo horário que eram as aulas presenciais. 
Não seria adequado cada professor indicar um aplicativo ou plataforma diferen-
te para os alunos, o que certamente acarretaria dificuldade de acesso.

Dentre as plataformas de ensino disponíveis, optamos pela Google for 
Education (https://edu.google.com), da qual a Faculdade de Direito Milton 
Campos já era assinante. Trata-se de uma plataforma bastante completa e segu-
ra, contendo diversos aplicativos específicos para instituições de ensino, como: 
Google Classroom, Google Meet, Google Forms, dentre outros.

Por meio do Google Classroom foi possível aos professores criarem o “Am-
biente Virtual de Aprendizagem” (AVA), com a inclusão dos alunos na sala de 
aula. Essa ferramenta facilita a interação com os discentes, disponibilização de 
materiais, vídeos, podcasts, links de sites e atividades avaliativas. 

O Google Meet permite a realização de aulas on-line síncronas, videoconfe-
rências, reuniões e palestras. Foi a principal ferramenta adotada pela institui-
ção e a sua utilização será detalhada a seguir. Por fim, o Google Forms permite 
a criação de formulários, pesquisas on-line e enquetes, sendo os resultados 
facilmente apurados e apresentados de forma resumida.

Para possibilitar a realização das aulas integralmente on-line, síncronas e 
acontecendo no mesmo dia e horário que eram as presenciais, foram criados 
para cada disciplina/turma um link de acesso à aula na ferramenta Google Meet. 
Esses links foram amplamente divulgados para todos os alunos e professores, 
bem como foi elaborado um tutorial de acesso para os docentes e discentes.
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No processo de implementação e mudança para a metodologia de aulas 
on-line síncronas, foram realizadas de forma experimental reuniões na plata-
forma Google Meet com todos os docentes da instituição. Importante registrar 
que 98% (noventa e oito) por cento dos docentes compareceram à reunião e 
utilizaram a plataforma sem maiores dificuldades. 

Por se tratar de ferramentas do Google, a utilização é bastante simplificada 
e intuitiva, não requerendo maiores conhecimentos técnicos. Isso permitiu 
que os alunos e professores, não familiarizados com tecnologia, facilmente se 
adaptassem à nova realidade das aulas on-line.

Para as aulas ficarem mais interativas e estimular a participação dos alu-
nos, foi incentivado pela instituição a utilização de duas ferramentas educa-
cionais, o Kahoot (www.kahoot.com) e o Socrative (www.socrative.com). Essas 
ferramentas possibilitam a realização de jogos de perguntas sobre o conteúdo 
da disciplina e competição entre os alunos para resposta. Isso auxilia no pro-
cesso de aprendizagem e de fixação do conteúdo. 

Para elucidar, a plataforma Socrative, permite a criação de questionários 
com perguntas de escolha múltipla, verdadeiro ou falso e de resposta curta. 
A plataforma corrige automaticamente as respostas dos alunos. O professor 
acompanha em tempo real as respostas dos alunos e consegue verificar em 
quais questões os participantes estão enfrentando maiores dificuldades e o 
percentual de erro.

Com a migração para o ensino remoto foi necessário manter o registro 
das atividades, aulas ministradas e o controle da frequência dos alunos. A 
plataforma Google Meet permite que o professor grave a aulas e o arquivo é 
armazenado automaticamente no Google Drive. A gravação da aula é o controle 
de aula ministrada pelo docente. A frequência do aluno é aferida pelo registro 
do seu nome completo e código do aluno no chat da sala de aula.

Os funcionários da secretaria acadêmica realizam o controle do lança-
mento das aulas ministradas e da frequência dos alunos no sistema TOTVS 
(sistema de solução de gestão acadêmica adotado pela faculdade) pela confe-
rência da gravação no Google Drive.

Os requerimentos dos alunos são realizados todos on-line por meio do 
envio da mensagem para o endereço eletrônico da secretaria acadêmica, em 
seguida, é encaminhado à Coordenação do Curso para análise e emissão de pa-
recer e por fim, a Diretoria aprecia o pedido, proferindo a respectiva decisão. 
O aluno acompanha a tramitação do requerimento no sistema acadêmico do 
aluno (TOTVS) e recebe o retorno da decisão da Diretoria por e-mail.

Todas as atividades avaliativas estão sendo realizadas de forma remota 
e on-line. Os professores disponibilizam o arquivo da atividade no sistema 
acadêmico e no Google Classroom. Após a realização da atividade, o aluno 
envia por e-mail as respostas e pode também postar na sala de aula do Google 
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Classroom, caso o professor tenha optado pela utilização desta plataforma 
para a resolução das atividades.

As notas das atividades são lançadas pelo próprio professor da disciplina 
no sistema acadêmico.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito para a conclusão do 
curso, será defendido remotamente pelos alunos. A defesa pública do trabalho 
ocorrerá em sala do Google Meet, com a presença do aluno, orientador e dois 
professores avaliadores. Os convidados poderão ingressar livremente na sala 
do Google Meet, por meio do link previamente disponibilizado.

Importante mencionar que os documentos acadêmicos, podem ser solici-
tados pelos alunos via e-mail da secretaria. A certidão de matrícula, declarações 
acadêmicas, histórico escolar e outros estão sendo assinados remotamente pela 
direção da faculdade, por meio da utilização de certificado digital, que garante a 
validade jurídica da assinatura. A assinatura é digital é realizada pelo site Portal 
de Assinaturas do Conselho Federal da OAB (oab.portaldeassinaturas.com.br). 

Por fim, apesar da grande modificação acadêmica ocorrida em função da 
pandemia de COVID-19, não houve prejuízo para a comunidade acadêmica. 
Relevante destacar que todas as atividades permitidas pelas resoluções do Mi-
nistério da Educação foram perfeitamente adaptadas à modalidade remota, le-
vando em consideração a segurança das informações, a manutenção do padrão 
de qualidade e a padronização de procedimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não resta dúvida de que o momento atual é de incerteza. Não se sabe 
o que ocorrerá no próximo semestre, nem nos próximos anos. Não se sabe 
quando as atividades acadêmicas presenciais poderão voltar a ocorrer com 
segurança, nem se o ensino remoto será abandonado, ou se conviverá com o 
ensino presencial e com o ensino à distância.

No entanto, o que a experiência já nos ensinou é que a força, a união e 
a organização podem superar as adversidades, mesmo nos casos imprevisíveis.

Quando do início do semestre letivo, em fevereiro, provavelmente ninguém 
jamais havia pensado na possibilidade de, em caráter de urgência, substituir as 
atividades acadêmicas presenciais por atividades remotas, com o semestre em curso...

A suspensão das atividades acadêmicas presenciais em virtude dos fatos 
decorrentes da pandemia do novo coronavírus se amolda perfeitamente ao 
que o Código Civil brasileiro considera, no parágrafo único do art. 393, caso 
fortuito ou de força maior: “fato necessário, cujos efeitos não era possível 
evitar ou impedir”. Ou seja, não havia como não suspender as atividades pre-
senciais, fosse por prudência, fosse pela recomendação da Organização Mun-
dial da Saúde e das autoridades de saúde brasileiras, fosse pela proibição, pelo 
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Estado de Minas Gerais e pelo Município de Nova Lima do funcionamento 
de escolas. Ademais, os efeitos da suspensão das atividades presenciais não era 
possível impedir ou evitar.

Mas, como a trajetória descrita neste trabalho demonstrou, tais efeitos 
foi possível contornar, por meio da ação organizada de migração para o ensino 
remoto emergencial – cujo protocolo foi criado e aprovado em tempo recorde 
–, bem como da posterior adoção do ensino remoto planejado, com a criação de 
normas para que todas as demais atividades acadêmicas ainda não regulamen-
tadas pudessem acontecer remotamente, e que para que se adotasse o modelo 
de aulas on-line síncronas. 

Graças à cooperação de toda a comunidade acadêmica, todo o procedi-
mento de adoção do protocolo para atividades acadêmicas remotas pode ser 
realizado à distância, sem que fosse necessário descumprir a recomendação do 
distanciamento social. 

Ademais, graças à cooperação e empenho de todos o protocolo chegou ao 
último mês letivo do semestre com tranquilidade, segurança e com a qualidade 
que constitui a maior tradição da Faculdade de Direito Milton Campos.2
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INTRODUÇÃO

Em tempos de pandemia, como vivida em 2020, pelo chamado CO-
VID-19, fica fragrante a preocupação com os atos de ultima vontade de pa-
cientes, o acesso a toda a legislação civil.

A evolução da ciência médica tem trazido à existência remédios cada 
vez mais poderosos e o desenvolvimento de máquinas que cumprem a 
função de órgãos lesados, com respiradores, coração artificial, circulação 
extracorpórea, dentre outros. O que contribui para prolongar o estado ter-
minal de uma pessoa, que não posssui mais chances de cura ou até mesmo 
de uma melhora. 

Pereira (2018 p. 38) afirma que, “[...] no cotidiano dos hospitais, o recur-
so às novas tecnologias terapêuticas pode transformar a morte em um proces-
so lento, triste e alienante” (apud Maria Claudia Crespo Brauner, 2012, p. 11). 
Ato considerado como Distanásia.

Em nome da autonomia concedida ao ser humano, capacidade inerente 
ao fato de ser pessoa racional, é lhe dado o poder de atuar com autodetermi-
nação. E incorporado ao poder de decidir está o direito (prévio) de ser infor-
mado, princípio da boa-fé objetiva no direito privado. 

Daí emerge o sentido do Consetimento Informado, expressão de maior 
autonomia atribuída ao paciente para aceitar ou recusar tratamentos, com 
base em esclarecimentos prestados pelo médico.

E um dos institutos criados para garantir a dignidade da pessoa hu-
mana, no final da vida, mesmo quando a capacidade de comunicação já 
estiver afetada é o Testamento Vital, documento que contém as diretivas 
antecipadas de vontade, indicando a que tipo de tratamento a pessoa deseja 
ser submetida.

capítulo 19

a autonomIa da vontade em  
tempos de covId-19
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A legalidade do Testamento Vital no Brasil está calçada na Resolução do 
Conselho Federal de Medicina 1.995/2012, considerado como uma espécie do 
consentimento informado.

É muito importante considerar a idéia da análise da linguagem do Tes-
tamento Vital, que neste trabalho se baseou no estudo francês, porque mesmo 
sendo um documento jurídico, não está isolado de um contexto, pelo contrá-
rio, é atravessado por diversos discursos intrínsecos. 

Aprender a interpretar na área jurídica, constribui para a correta aplica-
ção do direito. 

Em meio a todo esse processo, o médico precisa se utilizar do seu conhe-
cimento técnico e habilidades de diálogo, para saber a hora de parar de investir 
na terapêutica, sendo uma decisão que o responsabiliza na esfera civil.

Portanto, o presente ensaio discute o reconhecimento da posição do pa-
ciente como protagonista e não objeto de tratamento, com a consequente 
atribuição de um direito de saber, acompanhado do direito de decidir o aten-
dimento médico que deseja ter e a interpretação do seu discurso, por meio do 
Testamento Vital, mesmo quando já estiver fora das suas capacidades mentais. 
Nesse contexto, fala-se também na possibilidade de responsabilizar civilmente 
o médico pela prática da distanásia, ou seja, por prolongar o processo de mor-
te do paciente, tornando o tratamento uma futilidade terapêutica.

1. A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA RELAÇÃO PACIENTE 
TERMINAL E MÉDICO EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Em meio ao avanço da tecnologia as pessoas têm se acostumado com a 
idéia de que a medicina pode resolver todo e qualquer sofrimento, além de 
prolongar a vida acima da expectativa.

Pandemia no sentido elencado por UJVARI, como sendo:

Se o doente eliminar o vírus logo no inicio da doença, como na gripe suína, 
a disseminação da epidemia será bem maior, e caso a letalidade seja a mesma 
(10%), o número de mortes será bem mais assustador do que em 2003. A 
próxima pandemia poderá ser mais devastadora e a maneira como surgirá é 
imprevisível. (UJVARI, 2011, p. 23).

Mesmo sabendo que a morte é a única certeza da consciência humana, 
poucos conseguem pensar no assunto ou estar preparados para viver este mo-
mento. Até o testamento para disposições patrimoniais é pouco utilizado no 
Brasil. Mas em um caso onde o índice de letalidade for maior que 1%, ou 10% 
como em 2003, será um cenário catastrófico para as pessoas em estágio termi-
nal, nesse sentido destaca UJVARI ainda em 2011 na sua obra:
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Os fatos de 2003 podem se repetir, resta saber quando, onde, qual o poder de 
disseminação do vírus novo e sua letalidade. Novamente seremos surpreendi-
dos pela noticias da mídia ‘A Organização Mundial da Saúde alerta o início 
de uma nova pandemia. (UJVARI, 2011, p. 23).

E conclui como uma constatação, já sobre o H1N1 de 2009, que parece 
tirada dos noticiários do mês de Março de 2020, em qualquer lugar do mundo:

A mídia alardeava: ao espirrar e tossir precisávamos cobrir boca e nariz. A 
lavagem constante de maõs tornou-se obrigatória. O pânico e o exagero para 
se prevenir acabaram com o estoque de máscaras cirúrgicas e álcool em gel 
nas lojas. (...) As manchetes atualizavam os casos e o número de mortes nas 
cidades brasileiras, enquanto a população aguardava ansiosa pela chegada da 
nova vacina. (UJVARI, 2011, p. 25).

Ainda com relação a taxa de letalidade, a chamada COVID-19, que é a 
Pandemia de coronavirus em 2020, tinha taxa 11,04 na Italia em Março de 
2020, conforme se vê no quadro abaixo, avançando nos demais países a medi-
da que há as notificações para a OMS (Organização Mundial da Saúde):

(EUROPERAN CDC, 2020, acesso em 31/03/2020 as 10:49 am)

Pessoas em geral não tem preparo para lidar com a morte, assim como 
os profissionais da saúde, que normalmente, se peocupam muito mais com 
a doença do que com o paciente, presumindo que qualquer ser humano 



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)306

preferirá o prolongamento de sua vida, independente do sofrimento causa-
do a ele mesmo ou à família.

A palavra Distanásia no dicionário traz um conceito de “morte lenta com 
excesso de dor e angústia”. (DICIONÁRIO ONLINE 2019)

Ocorre que para o médico dicidir que não irá mais investir na terapêuti-
ca, porque não há possibilidade de cura para o enfermo, deverá lidar interna-
mente com o sentimento de impotência, pois tal ato contraria sua formação 
acadêmica, tendo em vista que foi treinado para curar pacientes. 

Tanto é que o termo Distanásia também tem sido substituído por obsti-
nação terapêutica, futilidade terapêutica e esforço terapêutico. 

Ao invés de prolongar a vida da pessoa, na verdade, está prolongado o 
processo de morte dela. 

De acordo com os valores existenciais de cada um (subjetividade), fé, 
cultura e religião, viver o período de terminalidade da vida, pode ser mais ou 
menos difícil, assim, deve ser respeitado o modo como cada um entende este 
enfrentamento.  

Existe outro conceito, que se refere à “morte no tempo certo”, chamado 
ortotanasia, ou seja, sem prolongamentos desproporcionais. É aceitar o pro-
cesso de morte, oferecendo tudo o que for necessário para o conforto e alivio 
das dores, mas sem o prolongamento de tratamentos abusivos que trariam 
sofrimentos adicionais.

Desde a metade do século XX, surgiu uma nova relação médico-paciente, 
podendo agora o paciente ter vez, expressar suas angustias e apresentar dúvi-
das. Ou seja, o médico não pode mais decidir sozinho sobre a condução do 
tratamento de um paciente, aliás deve deixá-lo ciente e esclarecido para que 
escolha livremente ao que deseja ser submetido.  

Segundo Luciana Dadalto:

A tomada de decisão precisa ser resultado de uma atividade dialógica entre mé-
dico e paciente, entendido o diálogo como oportunidade de cooperação entre 
duas pessoas que, mesmo sendo portadoras de histórias biográficas e forma-
ções profissionais diferentes, sabem cultivar o respeito mútuo e o reconheci-
mento incondicional da dignidade do ser humano (DADALTO, 2017 p. 152). 

Um dos maiores dilemas ocorre, quando o paciente não possui mais 
condições de expressar sua vontade e a família exige esforço terapêutico sob a 
premissa de “ter lutado com todas as armas possíveis”. É nessa hora que o mé-
dico precisa se utilizar de conhecimento técnico e habilidades dialógicas para 
explicar à família que o prolongamento artificial da vida não é mais adequado.

Quando se pensa em distanásia, até que ponto prolongar a vida é um 
dever? Até o ponto em que a vida valha a pena ser vivida? Esta é uma decisão 
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que o médico precisa tomar junto com o paciente, quando a terapêutica passa 
a não cumprir mais com o seu objetivo.

Pois a morte é inevitável para todos e quando a terapia não tem mais eficá-
cia e não está mais conseguindo preservar a saúde do paciente, o tratamento tor-
na-se uma futilidade. Talvez nesse momento, seria mais digno parar com o que 
é inútil e intensificar esforços para diminuir a dor e o desconforto de morrer. 

2. CONSENTIMENTO INFORMADO E TESTAMENTO VITAL

O que mais se verifica na atualidade, são doentes com uma postura ativa em 
relação ao médico, previamente à consulta ele já buscou informações sobre os sin-
tomas que lhe perturbam, seja conversando com outras pessoas ou por sítios na in-
ternet. E ao se encontrar com profissional, vem acompanhado das mais complexas 
dúvidas ou então de convicções já formadas em sua mente. Diferente de pacientes 
dos tempos passados, submetidos ao pensamento paternalista, de que somente a 
autoridade médica poderia entregar um veredito determinante à sua vida, que seria 
aceito passivamente, numa relação essencialmente hierárquica. 

A liberdade de atuação do indivíduo para além da disposição de seu pa-
trimônio dá origem ao que se chama de autonomia privada, aonde o paciente 
tem livre-arbítrio garantido pela dignidade da pessoa humana.

A autonomia privada faculta à pessoa respeito à sua individualidade, para 
que destine a vida conforme os valores, cultura e crenças que em si estão impres-
sas. Podendo viver os direitos da própria personalidade humana, que ganhando 
liberdade, incluem os direitos à vida, integridade psicofísica, saúde, etc.

E na relação médico-paciente, sob o advento de novas perspectivas, Adria-
no Marteleto Godinho afirma:

A diretiva intitulada “elementos fundamentais da relação médico-paciente”, 
formulada pela “American Medical Association” em 1990, consagra a noção 
de que uma intervenção biomédica só pode ser levada a cabo depois que o pa-
ciente tenha sido informado sobre proposito, natureza, riscos e consequências, 
e tenha consentido livremente”. Por sua vez, agora em âmbito internacional, 
a declaração de direitos do paciente da Associação Médica Mundial, de 1981, 
determinou que “o paciente tem direito de autodeterminação para tomar li-
vremente as decisões que lhe concernem. O médico informará ao paciente as 
consequências de suas lesões” GODINHO (2018, p. 481).

Daí surge o sentido de “consentimento informado”, referente à autono-
mia dada ao paciente para receber informações esclarecidas pelo médico sobre 
procedimentos a que será submetido, seus riscos, vantagens e desvantagens, 
além de informações que deseje para formar um convencimento e decidir se 
aceita ou recusa o tratamento. 
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O consentimento informado coloca o paciente na postura de protago-
nista, como sujeito e não objeto de tratamentos, atribuindo a ele o direito de 
saber e decidir sobre os rumos do atendimento médico. 

Autononia, na etimologia grega, significa autós (próprio) e nomos (lei), 
para denotar a criação de uma norma a si próprio. Dessa forma, tem aunomia 
quem tem a possibilidade de escolher seus designios, criando ou aderindo 
voluntariamente às regras que regerão a sua vida, a partir de opções e informa-
ções que permitam uma decisão segundo uma reflexão. 

Da mesma forma que o médico tem o dever de agir de forma técnica e 
correta, também deve informar de forma adequada, suficiente, clara e objetiva 
tanto os pacientes, quanto os representantes legais e cada uma dessas obriga-
ções podem lhe gerar responsabilidades.

Segundo Flaviana Rampazzo Soares:

O médico deve esclarecer quanto ao diagnostico, prognóstico, opções de tra-
tamento, custos e riscos envolvidos, explicitando questões que não sejam de 
conhecimento comum e que sejam necessárias ao exercício do direito de de-
cisão do paciente, apresentando opções possíveis, caso existam, até mesmo 
informando sobre instalações disponíveis, e demais condições de atendimento 
(por exemplo, na telemedicina, há esclarecimentos importantes a serem feitos 
ao paciente quanto aos riscos envolvidos nesse tipo de atendimento, e que são 
mais amplos que aqueles admissíveis no atendimento presencial) (SOARES, 
2018 p. 496). 

A linguagem utilizada pelo médico deve ser cuidadosa, considerando fa-
tores como idade, nível de instrução e discentimento, para definir qual condu-
ta será tomada. Podendo o paciente rejeitar o tratamento. 

A medicina deixa de ser entre estranhos e passa a ser entre próximos, 
considerando a relação médico-paciente.

O consentimento informado é o gênero, consistindo no aceite ou recusa 
de um tratamento, e no caso de doença grave em progressão e fora da possi-
bilidade de reversão o paciente pode apresentar suas diretrizes antecipadas de 
cuidados à vida. Utilizando-se do Testamento Vital.

O testamento vital é um instrumento que demonstra a exteriorização da 
vontade de uma pessoa sobre o fim de sua vida. E para que tenha validade e 
produza efeitos, o paciente deve ser capaz para manifestar o seu desejo livre-
mente, prestada a informação adequada pelo médico.

Segundo Luciana Pereira (apud Rodrigues Junior, 2015, p. 382), pode-se 
chamar de testamento vital:

Uma declaração de vontade emitida por uma pessoa natural, em pleno gozo 
de suas capacidades, cujo conteúdo é uma autorização ou restrição total ou 
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parcial à submissão do declarante a certos procedimentos médico-terapeuticos, 
na hipótese de não mais ser possível, emitir esse comando, em face da perda de 
autodeterminação, seja por lesões cerebrais, seja por ele se encontrar em estado 
terminal. (PEREIRA, 2018 p. 35).

Dessa forma o Testamento Vital classifica-se como espécie do consenti-
mento informado.

Em Portugal, as Diretrizes Antecipadas de Vontade são consideradas gê-
nero e Testamento Vital e Mandato para cuidados de saúde são espécie. Pois 
existe também a possibilidade de se nomear um representante, documental-
mente reconhecido como procurador de cuidados de saúde. 

O Testamento Vital deve ser feito preferencialmente por escrito, assim, o 
profissional da saúde terá o dever de respeitar a determinação dada, não agin-
do de forma imprudente e deixando de realizar algum tratamento. Mas nada 
impede, por enquanto, que ao estar impossibilitado de expressar-se por escrito, 
seja feito de forma oral.

Ainda não existem leis no país que regulamentem o ato. O Conselho 
Federal de Medicina criou a Resolução 1995/12, que dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade, em virtude de conflitos da profissão médica que esta-
vam surgindo. 

Essa declaração para o fim da vida pode ser lavrada em escritura pública, 
diante de um notário, para garantir a sua segurança jurídica. 

Luciana Pereira (apud Luciana Dadalto, 2013) sugere: 

[...] a criação de um banco nacional de declarações de vontade dos pacientes 
em fim de vida, para possibilitar uma maior efetividade no cumprimento da 
vontade do paciente, para que esta não seja inócua. Em havendo um registro 
nacional, qualquer que seja o lugar em que estiver o paciente, o médico poderá 
saber se há testamento vital, além de ter acesso ao seu conteúdo, para saber o 
proceder (PEREIRA, 2018 p. 55). 

Cabe ao médico oferecer intervenções alternativas ao paciente, mas se a 
opção dele for a recusa, o profissional tem obrigação de respeitar, por mais 
que não concorde. 

Indepedente de formalidade publica, é recomendável que a declaração seja 
anexada ao prontuário médico, para que todos saibam das diretivas de vontade.

Sobre o tema, Luciana Mendes Pereira (apud Nunes e Melo, 2011, p. 
160), esclarece:

[...] o testamento de paciente é um documento escrito, redigido por um in-
divíduo capaz à data da sua assinatura [...] o testador declara que, no caso de 
se encontrar inconsciente ou com anomalia psíquica que o torne incapaz de 
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governar a sua pessoa, deseja receber ou não receber determinado (s) cuidado 
(s) médico (s). O testador pode, portanto, expressar declarações de vontade de 
sentido diferente: o indivíduo declara que, se perder temporária ou definitiva-
mente a capacidade de expressar a sua autonomia, consente ou não consente na 
realização de determinada internenção ou tratamento. (PEREIRA, 2018 p. 53). 

Existindo uma vontade expressa, se o médico não a respeitar e ferir a sua 
liberdade de autodeterminação haverá responsabilização no campo jurídico.

3. ANÁLISE DE DISCURSO DO TESTAMENTO VITAL

Os cuidados da área da saúde também se manifestam pela linguagem.
Por este meio, os pacientes em tratamento desejam que a sua situação seja 

compreendida, compartilhando pensamentos e desejos com as outras pessoas.
Pereira e Castro afirmam:

Consideramos que também na exposição das diretrizes antecipadas de vontade 
a sensibilidade da escuta de quem a recebe tem grande importância, não so-
mente enquanto registro da narrativa, mas precisamente no valor terapêutico 
de estar sendo realmente ouvido, ter uma vontade acolhida, e principalmente 
de poder falar sobre a morte, [...] (PEREIRA, 2014. p. 107) 

Quando a pessoa expressa o seu pensamento sobre a morte, este vem car-
regado de convicções, sentimentos, desejos, que nem sempre serão os mesmos 
de quem ouve. 

Até porque, a linguagem não é opaca e possui certa espessura, assim o 
discurso é submetido à possibilidade da não compreensão ou até de equívoco.

Por isso, ele deve sempre ser recebido sem julgamento e acolhido de for-
ma incondicional. O que dá ao paciente a liberdade de falar sobre as diretrizes 
de vontade e colocar para fora todos os seus anseios. 

A análise do discurso pela linha da francesa, desenvolvida pelo filósofo 
Michel Pêcheux, fundamenta a compreensão do corpus de uma fala, para que 
esta seja interpretada em sua totalidade. Observando a presença de elementos 
sociais de classe, formação social, os modos de produção, posição de classe e 
ideologia, que são base para o que é dito e explicam o não dito. Fundamen-
tado no materialismo histórico (Marxismo), na Psicanálise e na Linguistica.

O corpus é dividido em experimental e de arquivo. O primeiro é o sen-
tido de um desejo obtido por meio de conversa, respostas a um questionário 
e outras formas de recolher informações. E o segundo se obtém por meio de 
documentos que falem de determinado assunto. 

Considerando a análise de um testamento vital, estará em foco o corpus 
de arquivo, que estuda as praticas do discurso em diferentes naturezas. Não 
havendo como o objeto empírico ser esgotado.
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Testamento remete à morte e vital remete à vida, são palavras contrárias 
que se relacionam, produzindo sentido.  Carrega uma oposição semântica 
morte x vida. E o que o testador deseja é o não prolongamento de sua vivencia, 
de forma artificial, para que não se submeta a sofrimentos físicos, psíquicos e 
espirituais, por meio de tratamentos inúteis, sendo que sua condição é irrever-
sível. Assim, fará com que a família também aceite a situação, sem forçá-lo a 
participar de um procedimento ineficaz. 

Por meio deste instrumento, o paciente, em vida e dentro de suas capa-
cidades mentais, deixará expresso quais cuidados deseja para o momento da 
terminalidade. Como por exemplo, se deseja ir para a Unidade de Tratamento 
Intensivo; se deseja ser reanimado, caso venha a ter uma parada cardíaca; quem 
quer ter ao seu lado; local em que prefere ser cuidado ou até morrer, etc.

Sentimentos antagônicos de morte e vida juntos, mas vale acreditar que 
uma morte digna faz parte de uma vida digna. Viver da melhor maneira até o 
fim é o que justifica o testamento vital. 

Um documento com valor técnico e jurídico que coloca o locutor na 
condição de sujeito da história. Que permite a identificação de outros dis-
cursos dentro de um só, quando se constatam convicções jurídicas, humanas, 
médicas, relogiosas e familiares, juntas. 

Assim, nunca será apenas um meio de comunicação, mas carregará ou-
tros sentidos consigo, que juntos formam o corpus. 

A análise da subjetividade permite encontrar outras intenções dentro de 
uma só fala, pois esta nunca será autônoma e isolada de um contexto. 

A dor física, se for intensa, pode levar a pessoa a pedir a própria morte, de 
forma rápida. Certamente há também, a dor psíquica, sobre enfrentar a morte, 
não havendo mais esperanças, sonhos, tendo que redefinir seu modo de enxer-
gar o mundo; A dor social pode fazer com que a pessoa deseje estar acompa-
nhada de quem ama nesse processo. Um pai doente até aceita ser cuidado pelo 
filho. E vale considerar que um lugar de paz, ao lado dos seus, muitas vezes 
é melhor do que um lugar de grito, dor e desespero, acompanhado de visitas 
com horários controlados. Pois apensar da pessoa estar diferente de quando 
tinha saúde, ainda estará naquele corpo.

Em muitas pesquisas feitas, considera-se ainda que questões espirituais 
são uma das três maiores necessidades de um enfermo em estado terminal e 
de sua família.

Conceitos de linguagem são uteis aos estudiosos do direito, para formar 
uma convicção relevante à analise de um discurso. 

Segundo Luciana Pereira:

Para a análise do discurso, o que é transmitido pelo processo comunicativo não 
é, apenas, transmissão de informação, existindo todo o processo decorrente da 
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relação entre sujeitos e a produção dos sentidos. Dessa maneira, a subjetividade 
é a forma como o homem se constitui como sujeito, efeito que se significa por 
meio da linguagem. Portanto, para análise do discurso, o sujeito é conceito es-
sencial para a própria compreensão do discurso (PEREIRA, 2018 p. 156). 

Interpretar um discurso na área jurídica, constribui para a correta apli-
cação do direito. Pois se alcança um entendimento subjetivo, identificando 
diferentes intenções, dentro do que está sendo comunicado.

O Estudo da linguagem expressa e o direito, apesar de disciplinas diferen-
tes, se encontram em um ponto especial: o discurso do sujeito, entrelaçado em 
suas relações sociais. Por isso sempre haverá a interface de um discurso com 
suas representações sociais.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

A prática de responsabilidação do médico remonta ao Código de Ham-
murabi (1790-1770 a.C), onde os castigos por erro seriam aplicados contra o 
órgão considerado culpado, ou seja, a sua mão. Podendo chegar até à ampu-
tação desta.

A jurisprudência parte da clássica diferenciação da obrigação de meio e 
de resultado para falar os deveres inerentes ao médico. 

A relação do profissional com o paciente é mais uma das relações jurídi-
cas existentes no país, vista como um contrato sui generis, uma vez que alia 
aspectos existênciais e patrimoniais. 

Na atualidade, novos danos estão surgindo e isso tem refletido na respon-
sabilização do médico. Como a perda de uma chance de cura, por negligencia 
informacional e técnica, o que leva à discussão da pratica da distanásia. 

Saber a hora de parar de tratar o paciente é uma das mais ameaçadoras 
decisões que o médico tem a tomar. Mas vem ganhando espaço em meio aos 
profissionais da saúde, a ideia de futilidade terapêutica.

Luciana Dadalto afirma que o Código de Ética e Deontologia Médica da 
Organização Médica Colegial da Espanha, estabelece que a pratica do esforço 
terapêutico é infração ética, mas não há lei punindo civil e criminalmente os 
médicos por essa pratica (DADALTO, 2018, p. 509). Portanto há violação à 
ética médica quando o profissional da saúde pratica a Distanásia. 

Além do mais, a autonomia dada ao paciente para deliberar sobre ques-
tões envolvendo o seu tratamento de saúde vem se consolidando. O Código 
de Ética Médica e a Resolução do Conselho Federal de Medicina tem se modi-
ficado acerca do assunto diretivas antecipadas de vontade.

O Art 15, do Código Civil está entre os direitos da personalidade, e ex-
põe que “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 
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tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. Valorizando o princípio da 
beneficência e não da maleficência. Esperando que sempre o melhor seja feito 
para aquele que está sob os cuidados médicos.

Ainda, na VI Jornada de Direito Civil (2013) foi aprovado o Enunciado 
n. 533, onde “O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os 
aspectos concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, 
seja imediato ou mediato, salvo as situações de emergência ou no curso de 
procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos” (TAR-
TUCE, 2015, p. 276) 

Como não há legislação para discutir a responsabilidade Civil do Médico 
pela pratica da distanásia seria necessário primeiro desenvolver uma investiga-
ção minunciosa se a futilidade tepareutica é algo a ser prevenido. Fundamen-
tado no direito Constitucional à Liberdade, autonomia, ao respeito e à vida.

No Brasil, há uma série de fundamentos para condenar um médico a 
indenizar a família da vítima pela pratica deste ato, uma vez que existe clara-
mente o dano, necessidade de reparação e de evitar que a conduta se repita.  

A responsabilidade Civil cada vez mais é amparada pelo binômio dano 
x reparação. 

O Código Civil define o ato ilícito em seu art. 186, da seguinte forma: “Aque-
le que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim, ato ilícito é aquele praticado em desacordo com a norma jurídica 
destinada a proteger interesses alheios, violando direito subjetivo individual e 
causando prejuízo a outrem, o que gera dever de reparar.

Acerca da responsabilidade civil, a matéria é tratada no art. 927, do mes-
mo diploma legal: “Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Talvez a judicialização da obstinação terapêutica é uma solução para mu-
dança de mentalidade. Para que a pessoa não seja submetida a sofrimentos 
físicos, psíquicos e espirituais, por meio de tratamentos inúteis, sendo que sua 
condição é irreversível e tudo isso deve consentir pacificamente. Pois nenhum 
ser humano será eterno. A morte é a única certeza da vida. E deixar de praticar 
a distanásia não significa provocar a morte da pessoa, mas parar de investir em 
tratamentos ineficazes, quando há a possibilidade de investir em um processo 
de morte sem sofrimento e sem dor, mediante cuidados paliativos. 

Segundo Luciana Dadalto “a história da responsabilidade civil médica 
demonstra que o Poder Judiciário, ao condenar o profissional por determina-
da pratica, favorece a diminuição dos atos danosos”. (DADALTO, 2017. p. 17)

Por outro lado, para a bioética, além da responsabilização dos médicos, 
é necessário que exista uma mudança de mente sobre o assunto do prolonga-
mento da vida. 
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5. DEONTOLOGIA MÉDICA E A DISTANÁSIA

A palavra distanásia não é encontrada em resolução do conselho Federal 
de Medicina (CFM), nem no Código de Ética Médica, mas isso não significa 
que seja autorizada tal prática.

A Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.805/2006, em seu Arti-
go 1°, permite ao médico “limitar ou suspender procedimentos e tratamentos 
que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e 
incurável (...)”.

A Resolução do Conselho Federal de Medicina 2.156/2016, em seu Arti-
go 3°, Parágrafo 5°, fala sobre a admissão do paciente na Unidade de Terapia 
Intensiva e que os pacientes com doença em fase de terminalidade, ou mori-
bundos, sem possibilidade de recuperação, não são apropriados para admissão 
em UTI, cabendo ao médio intensivista analisar o caso concreto e justificar 
em caráter excepcional.

O Código de Ética Médica, em seu Artigo 35, veda ao médico se exceder 
no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimento médicos.

O Artigo 41 ainda dispõe:

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu repre-
sentante legal.
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diag-
nosticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em conside-
ração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu 
representante legal.

Na segunda parte do parágrafo único, verifica-se a proibição da distaná-
sia, quando afirma que o médico não deve empreender ações diagnosticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas.

Apesar de não ter legislação sobre o tema, existem normas que proíbem 
o ato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas em geral não têm preparo para lidar com a morte e o avanço 
tecnológico na área médica tem sido utilizado para o prolongamento artificial 
da vida, sob a premissa de que essa sempre será a opção escolhida, independen-
te do sofrimento causado ao paciente ou à família. 

Diante dessa realidade, novos danos estão surgindo e isso tem refletido 
na responsabilização do médico, o que leva à discussão da pratica da distaná-
sia, a morte em um processo lento, triste e alienante. 
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A viragem do modelo paternalista, que colocava o médico como dono de 
um veredito determinante à vida, para um espaço de liberdade de escolha, atri-
buiu ao paciente o poder de aceitar ou recusar determinados procedimentos 
terapêuticos, com base em esclarecimentos prestados pelo profissional, sobre 
a natureza da intervenção, os riscos, contraindicações e demais elementos que 
formem a livre convicção. Daí emerge o conceito de consentimento informa-
do. E a possibilidade de elaboração de um testamento vital, manifestando a 
vontade do paciente para o momento de terminalidade da vida.

Documento que mesmo sendo técnico e jurídico, é tocado por muitos 
desejos. E a análise do discurso francesa fundamenta a compreensão do corpus 
de uma fala, para que esta seja interpretada em sua totalidade. 

Pois um discurso nunca é autônomo, isolado de um contexto, mas vem 
agarrado a um emaranhado de ideias, que mesmo intrínsecas demonstram 
pensamentos humanos, religiosos, psíquicos, familiares, dentre outros. 

O Estudo da linguagem expressa e o direito, apesar de disciplinas diferen-
tes, se encontram em um ponto especial: a comunicação do sujeito, entrelaça-
do em suas relações sociais. 

E essa interpretação na área jurídica, como algo que será permanente a 
uma vida, constribui para a correta aplicação do direito. Pois se consegue um 
entendimento subjetivo, identificando diferentes intenções, dentro do que está 
sendo apresentado.

O Código de Ética Médica e a Resolução do Conselho Federal de Medi-
cina tem se modificado acerca do assunto, em relação às diretivas antecipadas 
de vontade. E apesar de ainda não ter sido judicializada a distanásia, percebe-se 
que existe estrutura suficiente para condenar o médico a indenizar a família 
do paciente, por tal prática. 

Situação que o responsabiliza a saber a hora de parar de investir em obs-
tinações terapêuticas, mesmo que isso contrarie a sua formação e a pressão de 
familiares.

Apesar de tudo, necessário é mudar o entendimento sobre o prolonga-
mento artificial da vida. Deixar a pessoa ir para onde ela tiver que ir, longe dos 
domínios do outro e do controle racional. 
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capítulo 20

coronavírus, um vírus “democrátIco”?  
a necessIdade de se dIscutIr JustIça  

socIal em tempos de covId-19

Francisco Quintanilha Véras Neto
Herson Alex Santos

INTRODUÇÃO

Desde o primeiro alerta da possibilidade de uma nova doença, relatada à 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019, até a Lei 
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 – a “lei da quarentena”, pouco se espe-
rava das consequências dessa enfermidade no Brasil. Fato é que mesmo após 
a promulgação da referida lei, havia um hiato que em poucos dias se tornou 
abismo entre as declarações da presidência da república e do ministério da 
saúde. Na escrita desse artigo, três meses após o início da quarentena, o país 
já contabiliza em números oficiais mais de dezessete mil mortes causadas pela 
COVID-19 e mais de 250 mil pessoas infectadas. Apesar dos números serem 
assustadores, há grande probabilidade que estejam muito abaixo da realidade 
(BAUD et al. 2020; GAETE, 2020).

Com exceção das discussões sobre os pronunciamentos, posicionamentos 
e ações desencontradas entre a presidência e o ministério da saúde, pouco se 
discutia sobre as consequências imediatas e em longo prazo da pandemia. 
Contudo, antes mesmo de serem relatados os primeiros mortos, e possivel-
mente embalada pela discrepância de discursos de autoridades de Estado e au-
toridades sanitárias, surgiram posicionamentos discrepantes. Desde os primei-
ros casos de COVID-19 no Brasil, no final de fevereiro, já haviam se formado 
dois lados: um que preza por seguir as recomendações da OMS e também das 
autoridades sanitárias, bem como dos epidemiologistas, médicos, etc.; e outro 
lado que considera as medidas sanitárias sugeridas pela OMS e de autoridades 
sanitárias como sendo mais prejudiciais à vida do que o próprio vírus. Essa ci-
são pode ser resumida em uma grande generalização: quem advoga em prol do 
distanciamento social, confinamento em massa e até do lockdown, ou seja, da 
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quarentena como meio mais eficaz para conter o avanço acelerado da pande-
mia e reduzir os efeitos negativos nos sistemas de saúde e suas consequências, 
como mortes em decorrência do vírus e da sobrecarga nos hospitais e mazelas 
econômicas; do outro lado, aqueles que acreditam que o confinamento em 
massa pode ser em si a causa dos efeitos drásticos à economia, ocasionando 
mais pobreza, maior desigualdade, mais violência e consequentemente mais 
mortes. Este último ponto de vista defende um “distanciamento social seleti-
vo”, direcionado para aqueles que estão nos grupos de risco ou em condições 
de risco, como pessoas maiores de 60 anos, com doenças crônicas, obesos, 
mulheres com gestações de risco, etc. Neste modelo, pessoas com menos de 60 
anos e assintomáticos podem circular livremente, como preconiza uma carti-
lha do Ministério da Saúde lançada em abril (BRASIL, 2020b).

Na contramão de muitos estudos (AQUINO et al, 2020), estas medidas têm 
o potencial risco de agravar os efeitos da pandemia. Elas se pautam na necessidade 
de se manter o funcionamento da economia o mais próximo do que era antes da 
contaminação. Um dos argumentos para este procedimento é a necessidade da 
distribuição de produtos necessários à manutenção da vida, como alimento, mas 
também produtos de higiene e de profilaxia. Também presa pela manutenção do 
consumo como meio de manutenção dos postos de trabalho e consequentemente 
manter a renda de muitas famílias. Além destes motivos mais práticos, tal posicio-
namento também se pauta por premissas de caráter mais teórico, como a suposi-
ção de que o vírus seria “democrático”, por não escolher classe social e tampouco 
fazer alguma discriminação dos organismos humanos a serem infectados.

É a partir desta indicação teórica que parte o presente trabalho, para bus-
car entender os fundamentos teóricos que embasam tal pensamento e quais 
os pressupostos que levam a pensar nessa suposta “democracia” da ação viral.

1. A “DEMOCRACIA” VIRAL

O pensamento antropomórfico de que o SARS-CoV2 é “democrático” re-
mete à igualdade de “tratamento” que o mecanismo de ação do vírus despende 
aos organismos humanos que são contaminados. Apesar da não seletividade 
do vírus e da igualdade em seu mecanismo de ação, cada organismo reage de 
um modo único ao vírus, sendo que as pessoas com características comuns, 
que estão em maior número entre as severamente afetadas, são consideradas 
em grupos de risco. Por isso, atendo-se às características democráticas do vírus 
em si, pode-se dizer que o que acaba sendo um diferencial na hora da mani-
festação da COVID-19 depende das características do organismo: seu sistema 
imunológico, doenças crônicas, idade, etc.

O vírus em sua isonômica contaminação permite que a sentença “todos 
são iguais perante o vírus” seja verdadeira. Enquanto organismo extremamente 
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simples, ele não possui sistemas de seleção pautados por características social-
mente valoradas, como a renda, o gênero, a cor, a idade, etc. Como se disse, a 
idade é uma característica que se relaciona com a sintomatologia da ação viral, 
diz respeito à COVID-19, o SARS-CoV2 em si não promove essa pré-seleção na 
fase da contaminação.

Disso, a afirmação de que o SARS-CoV2 é democrático tem seu fundo 
de razão. Contudo, essa constatação se limita a olhar somente para a ação vi-
ral, e o vírus não se finda em sua mera contaminação. Após a contaminação, 
invariavelmente vêm os seus efeitos e, com relação às diferenças entre cada 
organismo, podem ser mais ou menos graves. Por isso, parece que analisar a 
democracia do vírus levando em conta somente a sua ação de contaminação é 
falha, pois é julgar antropomorficamente um organismo sem levar em conta 
as consequências de sua ação.

1.1. A “DEMOCRACIA” VIRAL E A TEORIA DA JUSTIÇA

Este simples exercício permite que seja traçada uma analogia entre a apa-
rente democracia viral e as teorias da justiça. Isso porque a principal caracterís-
tica que garante a visão de vírus democrático é a igualdade, na medida em que, 
tratando-se exclusivamente da contaminação, todos os organismos humanos 
são iguais perante o SARS-CoV2. De modo semelhante, tem-se o que se conhe-
ce por igualdade no âmbito da justiça equitativa.

Tal ideia de justiça diz respeito ao tratamento igualitário destinado às 
distintas partes que são iguais em algum sentido. No caso do Direito se pode 
ver o reflexo dessa justiça igualitária nos contratos entre particulares, cujo 
pressuposto é a igualdade interpars. Esta concepção de justiça pressupõe igual-
dade absoluta entre prestação e contraprestação, mercadoria e preço, culpa 
(lato sensu) e pena (NALINI, 2008, p. 38).Contudo, para o Direito, há implí-
cita a necessidade de se atentar para as diferenças entre as partes, para que a 
igualdade exacerbada de tratamento não tenha efeitos de aumentar a despro-
porcionalidade entre os indivíduos, expandindo as desigualdades e, paradoxal-
mente, promovendo injustiça. Neste contexto, pode-se compreender a máxi-
ma tomista de “igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida de suas 
desigualdades” (AQUINO, 2001, p.122), advinda do pensamento aristotélico: 
“a cada um o que lhe é devido”, conhecido no brocardo latino suum cuique 
tribuere(ARISTÓTELES, 1984, 1137b), como expressão de uma ideia de justiça 
que não busca somente a igualdade, mas também a desigualdade.

Desse modo, a expressão aristotélica-tomista traz a sabedoria de que igua-
lar desiguais é uma desigualdade que remete à injustiça. E isso parece se aplicar 
não somente nas relações no campo jurídico, mas também nas relações de con-
taminação, pois do mesmo jeito que tratar grandes empresas e pessoas físicas 
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do mesmo modo tende a ser injusto à parte mais fraca, também é a relação vi-
ral que de modo equânime contamina jovens saudáveis e idosos com doenças 
crônicas. Por isso, pensar na justiça equitativa viral e na justiça equitativa no 
Direito é olhar apenas para uma parte de ambos os processos.

Aristóteles compreende que “a justiça é um modo de observar o meio, 
embora não da mesma maneira que as outras virtudes” (ARISTÓTELES, 
2006). Isso significa que a observação do meio não se limita ao modo justo 
de ver, afinal, existem outras “forças virtuosas”, como a riqueza e a saúde, por 
exemplo. A riqueza é um modo de observar a realidade, quando assumido que 
ela é uma virtude.De igual forma pode ser assim com a saúde.

Assim, em “A Política” (2006), Aristóteles diz que é uma função do Esta-
do eleger suas virtudes, pois o Direito é a ordem da comunidade política. Do 
mesmo modo aqui se compreende essa premissa como o ato legislativo que, 
em tese, traz as vontades do povo para o Direito por meio da criação de leis. 
Desse modo, o Direito determina as virtudes a partir do ato legislativo e de 
seus controles e princípios, determinando, por assim dizer, o que é justo. Afi-
nal, como afirma Gilberto Bercovici, “o direito constitucional não é meramen-
te técnico, mas é político, pois deve tratar da difícil relação da constituição 
com a política” (BERCOVICI, 2008, p. 14). Portanto,

Uma constituição pressupõe a unidade política do povo, que a gera pelo po-
der constituinte. O direito constitucional de acordo com Isensee, équalificado 
como direito político justamente porque tem como objetivo imediato garantir 
a unidade do povo. A doutrina publicista tradicional, no entanto, entende 
que o povo e o poder constituinte não têm lugar no direito constitucional, 
por não serem “categorias jurídicas”. O que se esquece com esta visão é que 
o simples fato de que as questões constitucionais essenciais são políticas, não 
podem ser decididas nos tribunais (BERCOVICI, 2008, p. 14).

Tal qual o processo político-constitucional que determina o que é justo, 
tornando a justiça legitimidade da ação estatal, também é o processo integrado 
das ciências em conjunto às demandas sociais que forma o contorno político 
necessário à legitimidade das políticas públicas de enfrentamento, no sentido 
amplo, ao SARS-CoV2.

O paralelo continua a valer para o SARS-CoV2, porque a sua análise 
não deve se enclausurar nas questões técnicas da ação viral no organismo e 
na sociedade, pois há implícita a necessidade política de se discutir pautas 
que antecedem a pandemia. Esse passo atrás se faz necessário porque, do 
mesmo modo que é inviável discutir a tecnicidade do Direito sem os pressu-
postos deontológicos e sem os princípios constitucionais, também é inviável 
discutir os impactos econômicos da pandemia sem pensar os pressupostos 
sociais que levam certas pessoas a se exporem mais do que outras ao agente 
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contaminante. Não pensar nisso é agir de modo a promover uma espécie de 
eugenia social.

1.2. A NECESSIDADE DE SE DISCUTIR JUSTIÇA SOCIAL EM 
MEIO À PANDEMIA

Pensar nestes pressupostos sociais que antecedem a pandemia não é rela-
tivizá-la ou deixar de pensar nela: é dar a devida importância para aqueles que 
estão mais vulneráveis aos seus efeitos. Afinal, a biologia e medicina demons-
tram com fatos empíricos os motivos para a criação de grupos de risco: os 
mortos. Por sua vez, as ciências sociais não conseguem fazer o mesmo a partir 
dos mesmos fatos. As ciências sociais não conseguem incluir o caráter social 
nestes grupos de risco, a partir do perfil social das pessoas que morrem em 
decorrência da COVID-19 para ser amplamente divulgado, a não ser em suas 
próprias pesquisas. A não inclusão do fator pobreza e miséria em tais grupos 
é uma decisão política que a ciência não deve menosprezar. Essa não inclusão 
e consequente não problematização, no nível político, das questões sociais que 
envolvem a pandemia tende a gerar seus efeitos de manutenção das mazelas 
que o neoliberalismo produz, durante e após o estado pandêmico.

Uma pandemia não abrange somente as áreas da biologia, medicina e 
economia, ela atinge o campo das ciências sociais e isso inclui o Direito, pois 
faz pensar em aspectos de justiça para enfrentar a pandemia, distribuir leitos 
e recursos médicos.De modo mais direto, faz relativizar processos jurídicos, 
contratos, dívidas, etc. Por isso, pensar os aspectos sociais da pandemia é pen-
sar em justiça social. Tanto no viés teórico-científico, quanto nas políticas 
sociais voltadas ao combate da pandemia.

Assim como as análises dos efeitos do vírus não democrático se tornam 
mais apuradas com complexificação dos dados em diferentes frentes sem des-
cartar a necessidade da discussão política, uma ideia de justiça social seria 
um passo adiante na evolução de uma justiça jurídico-formal para a justiça 
econômico-material (BERCOVICI, 2003, p. 100).

Apesar do Brasil não ser uma sociedade cuja riqueza seja uma virtude 
eleita em superioridade à justiça(ao menos não de modo formal) pelo processo 
político-constitucional citado na primeira parte, tal “virtude” se faz presente 
no lobby político e científico e acaba se tornando um fator preponderante na 
seleção dos organismos que serão contaminados com o vírus. Neste sentido, 
o vírus pode não fazer uma seleção, mas o local onde se vive, o acesso a bens 
de consumo e a possibilidade de ficar em casa durante meses selecionam quais 
organismos tendem a se expor mais à contaminação. 

Portanto, antes da ação viral no organismo, têm-se as diferenças socioe-
conômicas como fatores para a contaminação, como a falta de saneamento, 
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a precariedade e proximidade de moradias em áreas periféricas, a dificuldade 
financeira para comprar produtos de higiene, a necessidade de pegar ônibus, a 
necessidade de trabalhar fora de casa durante a pandemia, etc. A suposta igual-
dade viral deve ser analisada antes, pois sua ação e suas consequências não se 
referem à justiça equitativa, mas sim à justiça social.

2. CONSEQUÊNCIAS DA “DEMOCRACIA” VIRAL

Já é possível perceber que falar em democracia viral é um equívoco, por-
que a equidade da contaminação, observada do ponto de vista estritamente 
da ação viral, vitima as parcelas da população que, por motivos de abissal 
desigualdade social, se encontram mais expostas. Também porque, do mesmo 
modo que a ação viral, não deve ser analisada somente o ponto de vista dos 
mecanismos de contaminação do vírus, mas de sua interação com os diferen-
tes tipos de organismos. Deve-se compreender que a igualdade democrática 
atrelada ao vírus trata da ideia de justiça equitativa, tendente a ser injusta 
quanto maior for a diferença entre os sujeitos que estão sob o julgo dessa 
forma de justiça.

O paralelo entre a igualdade viral e estatal que desiguala é latente e, neste 
sentido, é factível compreender o SARS-CoV2 tão “democrático” quanto a frágil 
democracia experienciada no Brasil. Diante desse quadro, o SARS-CoV2 não 
apresenta grande novidade política e isso pode ser evidenciado nos recentes pro-
nunciamentos da Presidência da República, que ecoam por muitos setores da so-
ciedade civil. O vírus, nesta dinâmica, representa dois papéis bem definidos: um 
catalisador de um processo social que acompanha a História do país, cuja fase 
atual pode ser definida como necropolítica; e o segundo, o de lente de aumento, 
expondo com pujante expressividade as diferenças sociais no país.

O papel da lente de aumento tornou visível, entre outras mazelas sociais, 
a quantidade de pessoas que vivia sem o número de Cadastro de Pessoa Física 
(GLOBO, 2020), pessoas que simplesmente não existiam para o Estado. Tam-
bém expôs o medo das demissões em massa (LEMOS, 2020), a fragilidade na 
relação de trabalho que está submetida grande parte dos trabalhadores formais. 
Aos informais coube mais vulnerabilidade e maior exposição ao vírus para os 
que ainda continuam trabalhando (LARA et al, 2020). Os mais pobres, por sua 
vez, acabam tendo maiores chances não somente de se contaminar, mas de 
morrer por falta de equipamentos e leitos de UTI, pela diferença entre os siste-
mas público e privado de saúde (FIGUEIREDO, 2020; GUIMARÃES, 2020).

O viés de catalisador da necropolítica se dá não pelo vírus em si, mas pelas 
“[...] formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte (necropo-
lítica) [e] reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e 
terror (MBEMBE, 2016, p. 146)”. Para Achille Mbembe a necropolítica é uma 
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ampliação do conceito foucaultiano de biopoder, pois não se está mais interessa-
do somente em exercitar a soberania enquanto “[...] controle sobre a mortalidade 
e definir a vida como a implantação e manifestação de poder”. A necropolítica 
parte da pergunta sobre as condições práticas que se exerce o direito de matar, e 
mais do que isso, quais os pressupostos do necropoder de “deixar viver ou expor 
a morte?” (MBEMBE, 2026, p. 123).

Neste sentido, a crise política, que já conta com a demissão de dois mi-
nistros da saúde e coloca a Presidência da República contra muitos governos 
de estados e de municípios, por acreditar que as pessoas devem continuem 
trabalhando e consumindo,almeja a redução imediata dos impactos na eco-
nomia. Porém, essa atitude tende a agravar a situação de milhares de pessoas, 
principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica. Mbembe, por sua vez, observa estes efeitos relacionados às sociedades 
que usam de armas de fogo para criar “[...] formas novas e únicas de existência 
social, nas quais vastas populações são submetidas à condição de vida que lhes 
conferem o status de “mortos-vivos”” (MBEMBE, 2016, p. 146). Contudo, não 
parece distante se pensar em um passo atrás, na noção de dispositivo que Fou-
cault emprega para compreender mecanismos de sujeição, controle e morte (bio-
política), embalada pelo racismo de Estado e que agora se expande às diferenças 
socioeconômicas (FOUCAULT, 2009, p. 138; 2005, p. 285-6). Para Michel Fou-
cault, as doenças, a partir do século XVIII não são mais vistas como problemas 
individuais, mas sim sociais. Neste cenário inicial da biopolítica, as doenças 
são encaradas como propícias a reduzir a força de trabalho da população. É 
neste cenário que o Estado, modelo biopolítico, assume uma postura de higie-
nista, organizando os esforços médicos na prevenção e tratamento de doenças 
(FOUCAULT, 2005, p. 291). O papel do Estado nesta dinâmica biopolítica é de 
regulamentação e normalização também (FOUCAULT, 2005, p. 293-4), porém 
o Estado não respeita a dinâmica comum da biopolítica, estudada por Foucault, 
quando legisla se isentando da eventual culpa pelas mortes que sua ingerência 
pode ocasionar. É o caso da Medida Provisória nº. 966/2020(BRASIL, 2020c). 
Esse modo de agir do Estado, apto a gerar massacres anunciados e se isentar 
da eventual culpa é um aspecto da necropolítica, como visto.

O Estado Nacional cria “mortos-vivos” por meio de sua postura diante da 
pandemia, ratificada por sua produção normativa – medida provisória. Isso se 
traduz em um massacre anunciado (ZAFFARONI, 2012, p. 403) que suscita a 
culpa do Estado, não de modo direto como nas chacinas, extermínios, presídios 
superlotados na suposta “guerra ao tráfico”, mas de dois modos distintamente 
característicos: pela omissão, como visto no posicionamento contrário às indi-
cações da OMS para enfrentamento da pandemia em pronunciamentos oficiais 
e na MP966/2020; e também pela omissão em não promover políticas efetivas 
de promoção da igualdade socioeconômica anteriormente ao estado pandêmico.
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Com referência a esta última característica, fala-se em uma analogia ao 
princípio da coculpabilidade do Estado. Este princípio do Direito Penal in-
dica a parcela de culpa que o Estado possui em determinados crimes, por 
tencionar o autor à prática delituosa por meio de reiteradas omissões em 
promover o legalmente constituído como mínimo existencial (ZAFFARONI, 
2006, p. 580). Ao compreender que certas características da sociedade, como o 
grande cometimento de algumas espécies de delitos,são indicativas dos sérios 
problemas sociais e não uma necessidade de maior punibilidade e repressão, 
o princípio coculpabilidade encontra guarida na ideia de justiça social ao re-
duzir a pena daqueles agentes e crimes que possuem referência à desigualdade 
socioeconômica (MOURA, 2014, p. 57). A analogia aqui pensada se refere ao 
vírus enquanto autor direto do número crescente de mortes, mas sem descartar 
a autoria indireta do Estado em promover a doença ao se posicionar contrário 
às medidas de segurança indicadas pela OMS, sem esquecer da coculpabilidade 
do Estado pela omissão socioeconômica.

2.1. OS MASSACRES ANUNCIADOS TAMBÉM SÃO DA FAUNA 
E DA FLORA

Um massacre se torna anunciado não por sua iminência, mas por fatores 
que remetem ao descaso, ou pior, que os tornam praticáveis como estratégias 
de poder, mais precisamente, necropoder, “[...] pois existe “a hipótese de que 
os massacres não foram praticados por Estados fortes, mas sim por Estados 
frágeis, que procuram sair de suas crises reafirmando seu poder mediante es-
tes massacres [...] (ZAFFARONI, 2012, p. 372)”. Neste contexto, os massacres 
podem ser a consequência de grupos hegemônicos que se sentem fragilizados 
(ZAFFARONI, 2012, p. 373).

Os anúncios dos massacres são a superlotação dos presídios (DAMASCE-
NO, 2020), a retórica do “bandido bom é bandido morto”, do “vale tudo” na 
guerra contra as drogas, desde tiros de helicóptero até mudanças na tipificação 
do abuso de autoridade (CARNEIRO, 2020;BRASIL, 2019), mas também é 
o descaso governamental com as diferenças socioeconômicas e com o meio 
ambiente. Pode-se dar ênfase ao anúncio de um massacre quando o então 
candidato a presidência promove sua candidatura afirmando extinguir ou di-
minuir o poder do Ministério do Meio Ambiente e passando a pasta para o 
Ministério da Agricultura (SILVA, 2020).Também quando o agora presidente 
nega as queimadas na floresta amazônica, inclusive propagando inverdades 
quando o fato se torna inequívoco graças à fumaça que “anoiteceu” a cidade 
de São Paulo (GORTÁZAR, 2020; PRIZIBISCZKI, 2019).

Esses massacres anunciados, que fazem parte da necropolítica socioambien-
tal com seu caráter genocida, ecocida e epistemicida como esferas que emanam 
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do necropoder de não simplesmente “deixar morrer”, mas de “fazer morrer” 
grupos vulnerabilizados, inclusive o meio ambiente, em prol da manutenção do 
neoliberalismo, que precisa do aumento da repressão policial equivalente ao acú-
mulo de capital e diferenças sociais e que também precisa se expandir na ética 
do “custe o que custar, desde que gere riqueza” a uma pequena parcela, mesmo 
que para isso custem vidas humanas, vidas animais e o próprio meio ambiente.

Quem corrobora com este pensamento é Naomi Klein, na obra “Doutri-
na do choque: a ascensão do capitalismo do desastre”, pois se vê que enquanto 
a comoção pública e de grupos políticos está voltada para os números crescen-
tes de mortos/infectados e para as reiteradas crises políticas, outros massacres 
anunciados acontecem (SPRING et al, 2020). Vê-se que durante a pandemia 
de SARS-CoV2 a doutrina do choque se faz presente em inúmeras frentes 
(KLEIN, 2008, p. 65).

2.2. A GUERRA COMO CONSEQUÊNCIA ANUNCIADA

A favor desses dispositivos discursivos e não-discursivos que degradam 
ainda mais o meio ambiente e vulnerabilizam os grupos mais frágeis econo-
micamente não estão somente retóricas populistas, confusão de informações e 
crises políticas desnecessárias, mas também discursos potencialmente estratégi-
cos como é o caso do posicionamento de Giorgio Agamben. Para o filósofo, 
até meados de fevereiro e pautado pelo Conselho Nacional Pesquisa (CNR) 
italiano, a pandemia não passava de uma invenção e que autoridades e a mídia 
estariam espalhando “um clima de pânico”. Apesar de relativizar a gravidade 
do SARS-CoV2, ele acredita na noção de doutrina do choque, pois aceita que 
tal clima de pânico faz parte de uma ação que culminará na “limitação da 
liberdade imposta pelos governantes”e que será “aceita em nome de um desejo 
de segurança que foi solicitado pelos próprios governos que agora estão inter-
vindo para satisfazê-lo” (AGAMBEN, 2020, p. 19).

Contudo, mesmo após a Itália experimentar um aumento vertiginoso de 
mortes pela sobrecarga nos hospitais, Agamben mantém seu posicionamento 
inicial, afirmando que mais triste do que as limitações físicas impostas é “a 
degeneração das relações entre os homens que elas podem produzir” (AGAM-
BEM, 2020, p. 33). Já no final de março, quando a sobrecarga no sistema de 
saúde italiano e o número de mortos eram realidades incontornáveis, Agam-
ben escreve seu terceiro artigo sobre a pandemia, inusitadamente falando nas 
linhas iniciais que o artigo não se referia à pandemia, “mas ao que podemos 
compreender das reações dos homens relativamente a esta”. Neste artigo, o 
autor fala sobre a suposta “[...] facilidade que uma sociedade inteira aceitou 
sentir-se contaminada, isolar-se em casa e suspender suas condições normais de 
vida”, além de um endeusamento cego à ciência (AGAMBEM, 2020, p. 135-7).
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Como dito, o problema não deve ser visto somente do ponto de vista 
puramente técnico-científico, mas de modo complexo, não menosprezando os 
aspectos valorativos e políticos da pandemia. Porém, o discurso de Agamben 
não faz essa ressalva e, desse modo, termina por flertar com os discursos ne-
gacionistas, tanto da pandemia e sua gravidade, quanto da ciência. Discursos 
estes que favorecem o status quo neoliberal, suas consequências e o exercício do 
necropoder e da necropolítica socioambientais. Por isso, contrários ao posicio-
namento de Agamben escrevem Jean Luc Nancy e Byung-Chul Han.

Han concorda com Naomi Klein que “a comoção é um momento propí-
cio que permite estabelecer um novo sistema de governo”, e lembra que a “[...] 
instauração do neoliberalismo veio precedida frequentemente de crises que 
causaram comoções”. Assim, se Agamben estiver certo, “o estado de exceção 
passaria a ser a situação normal”. Neste sentido, “o vírus, então teria conse-
guido o que nem mesmo o terrorismo islâmico conseguiu totalmente” (HAN, 
2020a, p. 110). Nancy, por sua vez, escreve em um caráter cordial, como quem 
escreve a um amigo para avisá-lo de que não se trata de uma mera gripe, pois, 
além das diferenças virais, não há vacina para o SARS-CoV2. Procura lembrar 
também que o contínuo estado de exceção se torna a regra, a regra necropolí-
tica e, por fim, enfatiza a problemática da “exceção viral” que se instaurou de 
forma biológica, informática e cultural, cujos “governos [não negacionistas] 
nada mais são que tristes executores, e atacá-los parece mais uma manobra de 
distração que uma reflexão política (NANCY, 2020, p. 29-30). 

SlavojZizek também observa o que chama de “animismo capitalista, 
de tratar fenômenos sociais como mercados ou o capital financeiro como 
uma entidade viva” dentro da perspectiva da formação de uma ideologia or-
ganicista subjetivada e travestida de epistemologia moduladora do discurso 
neoliberal, o que suscitaria uma preocupação maior com a economia do que 
com as milhares de vidas em risco (ZIZEK, 2020, p. 26-7). Acredita que esse 
processo demonstra a necessidade de uma reorganização da economia global 
que não esteja tão vulnerável aos mecanismos de mercado, como os modelos 
de economia no período das grandes guerras, pois acredita que “estamos, efe-
tivamente, nos aproximando de uma guerra médica” (ZIZEK, 2020, p. 27). 
A pandemia seria, para Zizek, um ataque mortal ao capitalismo, pelo distan-
ciamento social e consequente queda nos consumos de bens e serviços, o que 
evocaria uma espécie de comunismo obscuro, viável até mesmo a derrubar o 
regime chinês. Contudo, Han discorda dessa ideia: para o filósofo coreano, 
“a China poderá vender o seu Estado policial digital como um modelo de 
sucesso contra a pandemia” (HAN, 2020a, p. 109-110). Isso faz sentido ao 
retomar o capitalismo de desastre,mas também como aumento das formas 
de controle tão necessárias ao controle da biopolítica e da necropolítica dos 
Estados neoliberais.
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A visão de Zizek, do golpe mortal no capitalismo, fica mais distante 
quando se observa que o capital especulativo aumentou em muitos segmentos 
(CELLAN-JONES, 2020), principalmente setores de tecnologia e farmacêutico. 
É sobre este último segmento que aborda o artigo de Judith Butler, intitulado 
“O capitalismo tem seus limites”. Butler aborda a tentativa do Presidente dos 
EUA, Donald Trump, de comprar os direitos exclusivos para os EUA de uma 
vacina da empresa alemã CureVac, financiada pelo governo alemão. Ela acredi-
ta que se a transação fosse feita, poderia gerar uma corrida dos mais ricos para 
garantir a vacina, o que tornaria socialmente desproporcional não somente a 
contaminação, mas também o acesso à cura ou à prevenção. Afinal, “o vírus 
por si só não descrimina, mas nós humanos certamente o fazemos, moldados 
e movidos como somos pelos poderes casados do nacionalismo, do racismo, 
da xenofobia e do capitalismo”. A autora acredita que em breve teremos que 
ver a marcante distinção “[...] entre aqueles que devem ser protegidos contra 
a morte a qualquer custo e aqueles cujas vidas são consideradas não valerem 
o bastante para serem salvaguardadas contra a doença e a morte”(BUTLER, 
2020, p. 62). A filósofa sabe que essa seleção já ocorre, mas prevê seu agrava-
mento com relação a mais uma faceta de exclusão: a da contaminação viral.

Han também reconhece isso quando afirma que “vivemos em uma socie-
dade de sobreviventes que se baseia, em última análise, no medo da morte”. 
Agora, mais do que antes, “a sobrevivência se tornará absoluta, como se esti-
véssemos em um estado de guerra permanente” (HAN, 2020b). Neste estado 
de guerra permanente, a ordem maior é sobreviver e dispensar tudo que for 
supérfluo, como o sentido da vida boa, o prazer, e principalmente a empatia 
com o meio ambiente e com os demais vulnerabilizados sociais.

3. O “VÍRUS” ANTIDEMOCRÁTICO SE FORTALECE A PARTIR 
DA “DEMOCRACIA” VIRAL
 
Quando a COVID-19 ganhou proporções de pandemia e esta teve que ser 

discutida no interior de Estados, o SARS-CoV2 se tornou elemento político. 
Além da discussão sobre a suposta democracia viral que suscita a necessidade 
de se discutir justiça social, há que se discutir o viés antidemocrático que os 
dispositivos envoltos na discussão política remetem no atual cenário social.

Não é por acaso que Zizek e Han falam, respectivamente, em “guerra 
médica” e “guerra permanente”, pois o neoliberalismo está há muito tempo 
mudando seu eixo de rotação dos EUA para a China. Essa mudança envolve 
uma série de estratégias e mecanismos que de um lado tencionam a hegemo-
nia dos EUA e por outro lado mantém ostatus quo(ESCOBAR, 2014). Essa 
mudança não é tão natural e justa quanto possa parecer à primeira vista. As 
regras de mercado são apenas uma das frentes dessa dinâmica bélica, que não é 
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disputada diretamente em campos de batalha, por mais que isso possa ocorrer 
de modo indireto. As estratégias são geralmente traçadas no campo da geopo-
lítica, o que se pode chamar de soft Power (ESCOBAR, 2014, p. 491). Tal guerra 
é chamada de “guerra líquida” (ESCOBAR, 2014, p. 13), “guerra de quarta 
geração” ou ainda “guerra híbrida” (KORYBKO, 2015; CHUKA, 2014), seu 
conceito é de uma guerra disputada por outros meios, uma “guerra não con-
vencional”, “guerra de baixa densidade”. Os conceitos dessa guerra remetem às 
influências exercidas pelos EUA nas crises da Síria e da Ucrânia, também nas 
Revoluções Coloridas no Oriente Médio e a chegada da Primavera Árabe na 
Europa. “Pode-se afirmar que, quando as ações dos EUA em ambos os países 
são comparadas de maneira objetiva, percebe-se claramente uma nova aborda-
gem padronizada com vista à troca de regime” (KORYBKO, 2015, p. 06).

A sabedoria desse conceito faz surgir uma série de perguntas sobre a 
influência dos EUA no processo político que se iniciou em 2013 (WIKI-
LEAKS, 2015). Independente das respostas, um país capitalista neoliberal e 
com importância geopolítica na América do Sul como é o Brasil, tem um 
grande potencial para ser um campo de batalha nessa guerra híbrida. Uma 
das ferramentas utilizadas largamente nessa forma de guerra é o que se pode 
chamar de “notícia falsa” –fake news (KORYBKO, 2015, p. 35), que deve ser 
criada e difundida de modo não linear, em redes multicanais,a partir da 
interação de dois tipos: de agentes em campo ou pelo meio de “[...] contato 
online com simpatizantes ou dissidentes favoráveis (que, por sua vez, pode 
se transformar em contato físico)”, e estes sujeitos podem ou não saber que 
estão em contato serviços de inteligência de outro país, “o que importa é 
que eles sejam participantes e organizadores convictos da desestabilização 
futura” (KORYBKO, 2015, p. 41).

Analisando o modo de divulgação dessas notícias é possível traçar um 
paralelo com o modo de disseminação do SARS-CoV2. Igualmente às conse-
quências não democráticas da ação viral em uma sociedade profundamente 
desigual, são os efeitos das notícias falsas em uma sociedade com graves crises 
e polarizada. Para ambos os vírus não existe vacina, sendo necessário ficar em 
casa por conta de um e se abster de tanta informação por conta de outro; é 
necessário lavar as mãos frequentemente e usar máscara por conta de um e 
conferir as fontes por conta do outro.

Outra similaridade entre as notícias falsas e o SARS-CoV2 é seu modo de 
ação: o vírus afeta o organismo por dentro ao se multiplicar caoticamente, fa-
zendo, muitas vezes, com que o sistema imunológico ataque o próprio organis-
mo na tentativa de combater o vírus; de igual modo são as notícias falsas que, 
uma vez dentro de um sistema – país, espalham-se caoticamente, advindas mui-
tas vezes de pessoas próximas e por redes sociais, o que faz com que se criem 
sistemas caóticos de desinformação, sobrecarregando canais de comunicação e 
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impedindo o diálogo. Para que isso ocorra, é necessária a criação de “mentes de 
colmeia”, que podem formar enxames e direcionar ataques coordenados a de-
terminados alvos de modo não linear e caótico, abalando o sistema a tal ponto 
que o faça entrar em colapso (KORYBKO, 2015, p. 45).

Essa estratégia não se difere muito da doutrina do choque, pois é o que se 
pode chamar de “abordagem adaptativa indireta com vistas à troca de regime” 
(KORYBKO, 2015, p. 21-2). As diferenças dessa abordagem indireta dizem 
respeito “à descentralização características de tais guerras”. Isso significa que 
são produzidas operações psicológicas por via indireta, como na influência 
da Cambridge Analytica (ROSENBERG, CONFESSORE e CADWALLADR, 
2018) nas eleições presidenciais dos EUA. Ao cooptar engajamento por meio 
das operações psicológicas e não centralizar ataques em um único alvo prio-
ritário, mesmo que haja estratégias para isso, acontece um efeito de descon-
tinuidade em tais ataques, que parecem ser caóticos e aleatórios, quando na 
verdade possuem uma coordenação caótica. Tais ataques são direcionados de 
modo descontínuo aos cinco níveis do sistema: liderança, bases de dados do 
sistema, infraestrutura, população e forças armadas em campo/poder policial 
(KORYBKO, 2015, p. 14).

3.1. A GUERRA HÍBRIDA DOMÉSTICA É UMA REALIDADE

A influência de outros países em guerra híbrida no contexto de crise po-
lítica do Brasil pode ser relativizada. Contudo, o que se mostra incontroverso, 
paradoxalmente, são as notícias falsas, mais especificamente a sua produção 
e disseminação. Tal estratégia rendeu até mesmo uma Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito específica, a “CPI das fake news” (SENADO, 2020).

A utilização das notícias falsas, em conjunto aos desmandos, como no 
caso da MP966/2020, é parte da produção discursiva que mais preocupa neste 
momento de pandemia, pois desinforma, desmobiliza e desarticula a popula-
ção que deveria se juntar em prol das vidas em risco, mas acaba dividida entre 
os que podem ficar em casa e estão convictos da importância deste gesto e 
aqueles que não querem ficar em casa porque “a vida não pode parar”.

Toda essa produção discursiva, que coloca o Ministério da Saúde e a 
Presidência da República como rivais, que difama figuras políticas que estão 
se propondo a manter o isolamento, que afirma a suposta democracia da ação 
viral, que relativiza o perigo da doença, etc., está apta a perpetuar agendas 
neoliberais, como os desmatamentos, para as plantações de soja e criação de 
gado, as grilagens, o garimpo ilegal, a venda de madeira e toda atividade que 
vise o lucro sem pensar nas consequências socioambientais. Tal produção dis-
cursiva também está apta a perpetuar o acúmulo de capital financeiro, mesmo 
que isso signifique a morte de milhares de pessoas, aqueles que, curiosamente 
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devido ao posicionamento do autor, podem ser considerados vidas matáveis, 
homo sacer (AGAMBEN, 2002) do neoliberalismo do século XXI.

Quem mata é o SARS-CoV2, mas quem deve assumir sua parcela de cul-
pa também é o Estado, que gera essa produção discursiva bélica em prol do 
neoliberalismo. Compreender que o vírus biológico não democrático mata, e 
que o “vírus” das notícias falsas antidemocrático o auxilia em prol de agendas 
neoliberais é o primeiro passo para se entender a imperiosa necessidade de se 
discutir e fortalecer medidas de promoção de justiça social, que tencionem a 
balança da justiça em prol dos mais frágeis e do meio ambiente. Lembrando 
ainda que esta geração é responsável pela garantia de um meio ambiente equi-
librado para futuras gerações (CAPRA, MATTEI, 2018), porque não se trata de 
um bem de que se possa dispor como se fosse a última geração.

Pensar em práticas de promoção da justiça social em tempos de pandemia 
é assumir uma postura cautelar –prestar atenção, cuidar (ZAFFARONI, 2012, 
p. 467), para que esse catalisador do neoliberalismo chamado SARS-CoV2 não 
gere mais massacres anunciados (ZAFFARONI, 2012, p. 403). Um norte es-
tável para seguir nesta época de pós-verdade é ouvir a “palavra dos mortos”, 
ela não pode ser falsa por seu único e incontroverso significado que diz: “nós 
estamos mortos” (ZAFFARONI, 2012, p. 28). Pode-se dizer que os mortos e 
“desaparecidos” na ditatura civil-militar de 1964 “fizeram alguma coisa para 
terem sumido ou morrido”, mas o que dizer dos mortos por COVID-19? Que 
eles se colocaram em risco? Que eles não se cuidaram? Como um governo que 
incentiva as pessoas a saírem e viverem uma suposta normalidade vai conse-
guir se livrar desses esqueletos no armário?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão sobre a suposta democracia viral é um caminho para se discu-
tir justiça social, pois os resultados da contaminação por SARS-CoV2 geram 
efeitos não somente no organismo afetado, mas também efeitos econômicos, 
políticos, ecológicos e sociais. Não se pode furtarà necessidade imperiosa dessa 
discussão no Brasil, sob a condição de, agora mais do que nunca, robustecer 
esse massacre anunciado.

Este é o papel da teoria do Direito em época de pandemia: pensar e dis-
cutir as questões de justiça sob o aspecto sócio-político-econômico-ambiental 
imbricado à excepcionalidade do momento. Por issoassumir uma postura cau-
telar frente a massacres anunciados éum modo de se posicionar politicamente 
frente a um Estado embriagado pela necropolítica,que age como facilitador 
de tais desastres com a agudeza exagerada das consequências dessa pandemia.

Assim, o artigo oferece a perspectiva dos múltiplos fatores que se refletem 
na crise pandêmica dentro da esfera governamental, geopolítica e, acima de 
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tudo, necropolítica, que se aprofunda como decorrência de processos histó-
ricos anteriores dentro desses tempos de crise, guerra híbrida e crise política, 
prenunciando aspectos fundamentais do cenário de terror imanente, gerado 
por essas sociedades capitalistas contemporâneas neoliberais. 

As implicações disto em sistemas jurídicos, desde a afirmação do lawfa-
re, como orientação contra posições garantistas, e também da Lex mercatória, 
como destruidora de direitos sociais e ambientais, não são menos evidentes 
como manifestações espectrais desses processos catalíticos de formação de sis-
temas autoritários e vigilantes de poder. 

Assim, nesse contexto se afirmam novas formas de necropolítica tec-
nofascistas dentro da atuação e configuração de poderes imperiais externos 
e internos que desvalorizam a vida humana e a própria biosfera, compro-
metendo liberdades e a dimensão da justiça social e ambiental também pela 
criação de uma sociedade do cansaço, em que a indiferença e o silencia-
mento se tornam simbióticos como o medo concreto e o ódio à alteridade 
democrática. Isso para não se avançar para o comprometimento em pouco 
tempo da segurança climática planetária pelo exponenciamento desse modo 
de produção capitalista insustentável.

Daí a importância da reflexão crítica nesse momento de crise pandêmica 
ainda diante da incerteza de horizontes futuros, assim como o desafio para a 
construção de cenários de utopia e para criar padrões jurídicos e éticos que fu-
jam da distopia biopolítica e necropolítica dos sistemas neoliberais contempo-
râneos. Já que esses esforços se erigem como demandas e marcas fundamentais 
das lutas possíveis contra o colapso ambiental, da justiça social e dos sistemas 
democráticos que necessitam de uma construção jurídica insurgente que apon-
te para tendências opostas a esse momento histórico.
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INTRODUÇÃO 

 Desde dezembro de 2019, o mundo encontra-se assolado pela doença 
SARS-COV-2, ou COVID-19, que se deu início na China e se espalhou pelo 
mundo. Além do problema primário relativo à saúde, levando em conta 
que trata-se de um vírus novo que ataca o sistema respiratório e tem se 
mostrado altamente perigoso Até Maio de 2020, a nova doença registrou 
mais de 5 milhões de casos e trezentos mil óbitos. Os riscos se agravam para 
os grupos de idade avançada ou com doenças crônicas que reduzem a imu-
nidade respiratória. Outro fator que agrava as consequências do vírus é o 
chamado isolamento social. Tal medida consiste em minimizar ao máximo 
a circulação de pessoas nos espaços público, mantendo abertos apenas os 
serviços essenciais. A redução drástica de faturamento, atrelada com a falta 
de capital de giro nas empresas brasileiras fez com que muitos pequenos 
negócios entrem em processo de falência. Esse cenário não se restringe ao 
Brasil. Na Espanha por exemplo, a percentagem de desemprego aumentou 
em 60% desde dezembro. No Brasil, esse número subiu e os últimos dados 
indicam um desemprego de 12,3%.

Como forma de conter a propagação do vírus, a medida sugerida pela 
Organização Mundial de Saúde e aplicada pela maioria dos governos foi 
o regime de isolamento social para todas as pessoas. Para se adaptar a essa 
nova realidade, as empresas optaram pelo  teletrabalho ou trabalho remo-
to, com exceção dos profissionais de saúde, que foram mais demandados 
do que nunca. Restaurantes e bares fechados, padarias, supermercados e 
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farmácias com regras severas de atendimento ao público, respeitando o 
distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e uso de máscaras 
obrigatório. E, para aqueles doentes contaminados pelo COVID-19 a qua-
rentena se tornou imperativa.

Não obstante, a preocupação com a economia e a saúde de todos os in-
fectados, a pandemia agravou problemas sociais já existentes. O confinamento 
obrigatório foi a solução encontrada pelos especialistas para diminuir a curva 
de contaminação do novo vírus, evitando assim um colapso no sistema de 
saúde. De fato, a medida foi de extrema importância até que tenham acesso 
a uma cura em massa. No entanto, o movimento “fique em casa” que tomou 
conta de todo o mundo a fim de garantir sua segurança perante a doença, 
paradoxalmente pode ser um lugar de extremo perigo para alguns, principal-
mente mulheres e crianças.

1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO 
PERÍODO DA PANDEMIA

Ao contrário do que muitos pensam, é a maior parte das vítimas que re-
portam o crime de violência doméstica, mesmo que depois acabam por fazer 
uma retratação por outros motivos. Contudo, um recente estudo publicado1 
mostra que as vítimas aguardam a saída do companheiro ou ex companheiro 
para chamar a polícia. Isto está de acordo com o fato de as denúncias terem di-
minuído no período do isolamento social, uma vez que os pares permanecem 
o tempo todo juntos e as vítimas não têm coragem para denunciar a frente do 
agressor ou até mesmo por possuir medo de se dirigir aos centros de saúde e 
de auxílio psicológico evitando contrair o vírus COVID-19. A recomendação 
das autoridades de saúde para que a população permaneça em casa sugere  er-
roneamente uma postura conivente com os ataques ou até mesmo uma ideia 
falsa de que esses não aumentaram.

É sabido que a sociedade brasileira é extremamente patriarcal e machista, 
na qual os antigos costumes e tradições permanecem até hoje. Um exemplo 
disso é o famoso ditado: “Em briga de marido e mulher ninguém mete a co-
lher”. Necessário que nesse tempo de crise, mais do que nunca as pessoas se 
conscientizem que qualquer cidadão comum pode e deve denunciar a violên-
cia doméstica. Aliás, em tempos de confinamento é mais difícil que a vítima 
denuncie, pela proximidade física ao agressor, no entanto, vizinhos por exem-
plo que sabem da situação podem ajudar.

No mundo todo há campanhas para sinalizar vítimas de violência 
doméstica durante o período da quarentena, por exemplo sinais nas janelas 

1 Journal of interpersonal violence



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 337

de casa, redes de SMS, internet, telefone, além das usuais. No entanto, a 
postura do agressor é de vigilância e impedir que ela contacte o mundo 
exterior, exercendo assim maior poder de manipulação e silêncio sobre as 
agressões.

Necessário explicar que a violência doméstica não se restringe ao abuso 
físico, mas também psicológico, emocional, sexual e até patrimonial. Grande 
parte das vezes, as vítimas não possuem a consciência de que são vítimas. A 
violência doméstica é um ciclo que se divide em fases: primeiramente o au-
mento da tensão, logo após vem o ataque violento e depois vem a fase de lua 
de mel (ou arrependimento). Ou seja, no caso dos casais, possuir essa consciên-
cia é difícil, porque o agressor no momento em que não é violento é sedutor 
e carinhoso capaz de fazer de tudo para agradar, confundindo a cabeça da 
vítima e dessa forma conseguindo mantê-la em seu poder.

Pesquisas realizadas no período de confinamento também acusaram um 
aumento no consumo de álcool em casa, fato esse que contribui para as agres-
sões. Além da situação de enclausuramento, muitas vezes problemas finan-
ceiros também são fonte de estresse, por não saberem ao certo como será o 
regresso ao ambiente trabalho. Por todos esses fatores, abusam do álcool como 
válvula de escape e acabam por “agredir” os companheiros.

Na violência doméstica, as crianças são consideradas as segundas vítimas, 
muitas vezes são expostos a violência entre os pais ou até mesmo são vítimas 
de agressões diretas. Como o funcionamento das escolas também. foi suspenso 
durante o período de isolamento social, as famílias tiveram que adaptar suas 
rotinas com os filhos em casa todo o tempo. 

Infelizmente não é incomum que menores sofram as consequências de 
um ambiente familiar desestruturado.

Alerta-se para que possa ser improvisado em meio à pandemia lugares em 
que as crianças possam frequentar, com o objetivo de retirá-las de um ambien-
te violento, mesmo porque até Maio de 2020, não há nenhuma previsão para 
a reabertura das escolas. Não só as crianças, mas também aquelas mulheres 
vítimas de violência doméstica que se continuarem em casa podem correr o 
risco de serem assassinadas pelos agressores. Há que se pensar em novas estra-
tégias para abrigos e acolhimentos daqueles com risco de vida, além da ajuda 
profissional necessária, resguardando sua saúde quanto ao vírus.

A questão da violência doméstica em tempos de confinamento não é 
preocupante somente a curto prazo, mas a longo prazo pode trazer conse-
quências catastróficas. A violência tolerada dificulta a detecção, denúncia e o 
diagnóstico, prejudicando assim a intervenção clínica, de proteção e criminal. 
A intervenção precoce nestes casos é imprescindível para reduzir ou até mes-
mo prevenir os efeitos adversos surgidos ao longo do tempo. 
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1.1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É PÚBLICA E 
INCONDICIONADA, DE ACORDO COM O STJ

Ser mulher em meio a uma sociedade machista e opressora nunca foi 
fácil, pois mesmo com todos esses meios disponibilizados muitas mulheres 
não conseguem fácil acesso aos meios de comunicação. Em virtude disso, vizi-
nhos, parentes, pessoas próximas ou qualquer outro indivíduo que presenciar 
algum tipo de violência, sendo ela física ou psicológica pode e deve fazer uma 
denúncia, mesmo que a vítima não queira fazer por si própria.

 
SÚMULA 542 STJ  - “A ação penal relativa       ao     crime de lesão corporal resul-
tante de  violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

1.1.2.  A EPIDEMIA DENTRO DA PANDEMIA

Desde a infância meninos e meninas aprendem de forma totalmente di-
ferente a lidar com as emoções. Tal postura está enraizado de maneiras dis-
tintas entre as famílias. Um exemplo prático é a postura de crianças do sexo 
masculino agindo de maneira violenta e agressiva quando se deparam com 
algum tipo de problema. Já ao contrário, as meninas são ensinadas a agir de 
forma mais compreensiva frente aos obstáculos da vida. Apenas com essa ob-
servação é possível notar a disparidade dos comportamentos dos indivíduos 
supracitados. 

Para muitas mulheres, permanecer em casa em isolamento é um pesadelo 
sem fim. Sabendo que em algumas residências o espaço é reduzido, fator este 
que torna um gatilho para conflitos neste período de lockdown. O stress cau-
sado pela restrição da sua liberdade também causa instabilidade emocional e 
cria mais dificuldades para lidar com essas situações.

Além disso, não pode deixar de destacar que as mulheres negras, pobres 
e com baixo nível de escolaridade são as que mais sofrem com esse tipo de 
violência  e as que mais denunciam. 

Com a necessidade da implementação do isolamento, o aumento de ca-
sos de violência doméstica vem aumentado significativamente uma vez que a 
vítima é obrigada a conviver o tempo inteiro com seu agressor. De acordo com 
os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve 
um aumento de quase 9% nas denúncias ao Ligue 180 durante o período de 
isolamento social. 

Algumas medidas continuam em trâmite, além disso, foram criados tuto-
riais e instruções de como a vítima pode entrar em contato com a polícia para 
realizar a denúncia. O serviço responsável pelas denúncias é o Ligue 180, que 
funciona 24 por dia. A partir da ligação, os casos são encaminhados para os 
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órgãos competentes como a Delegacia da Mulher. O Conselho Nacional do 
Ministério Público também pode ser comunicado para tomar devidas provi-
dências diante de cada problema.

Outro meio comum e muito utilizado é o boletim de ocorrência que não 
precisa ser feito no momento do crime, ele pode ser feito após o ato ilícito já 
ter sido cometido, mesmo que em um certo período de tempo antecedente a 
ação citada. Esse pode ser realizado pelo número 190, o mesmo utilizado para 
casos em que a vítima encontra-se em perigo. Essa ligação pode ser realizada 
por qualquer pessoa, não somente a vítima. 

Abaixo há uma tabela com a quantidade de denúncias no período da 
quarentena no Brasil e um comparativo do período apresentado. O período é 
referente ao dia 01/03/2020 ao dia 25/03/2020.

  

O Conselho Federal do Serviço Social aconselha a vítima delatar os abu-
sos via sites, aplicativos ou chats de conversas virtuais,  pois são mecanismos 
que dispensam a verbalização por meio da fala, uma vez que o agressor está 
sempre por perto. Um exemplo é o aplicativo “Direitos Humanos Brasil”, que 
está disponível para Android e IOS. Há também o site da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos, que a pessoa opta por fazer um formulário ou se comu-
nicar pelo chat, há uma opção de atendimento em libras.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um 
número de WhatsApp para facilitar os manifestos, que abrange um atendi-
mento por chamada de vídeo com uma atendente, assim, oferecerá um am-
biente que visa transmitir segurança, confiança e tranquilidade. Esse novo 
canal de comunicação já está disponível através do número (61) 9 9656-5008.

  O S.O.S. Mulher é outro aplicativo que foi criado no momento em 
que o mundo se encontra de isolamento social. Esse é exclusivo para a vítima 
que já possui medida protetiva contra o agressor. Ele possui um botão de “pâ-
nico”, que ao ser clicado aciona automaticamente as viaturas mais próximas 
com um pedido de emergência e, se o agressor estiver infringindo a medida, 
ele será preso de forma rápida e precisa. 

A Casa da Mulher Brasileira é a junção da Delegacia da Mulher, Defenso-
ria Pública, assistência social e assistência psicológica. Foi criada com intenção 
de promover acolhimento e um atendimento especial, proporcionando aten-
dimento às vítimas de violência. Mas, infelizmente está disponível em apenas 
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6 municípios do Brasil: Campo Grande (MS), São Luís (MA), Boa Vista (RR), 
Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Além disso, é acessível apenas 
para mulheres acima de 18 anos ou para aqueles indivíduos que assumam sua 
identidade de gênero como feminina. 

No livro Inteligência Emocional2 traz um ponto interessante sobre a di-
ferença de emoções entre os sexos. Nele sugere que pelo fato de as meninas 
desenvolverem a fala mais cedo que os meninos, elas têm uma facilidade e 
“desenvoltura na expressão de seus sentimentos e são mais hábeis que eles no 
emprego de palavras para avaliar e substituir reações emocionais como, por 
exemplo, brigas corporais...”. 

1.2. LEI MARIA DA PENHA

Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica brasileira 
sofreu severas agressões do seu marido, o colombiano Marco Antônio, profes-
sor universitário. Maria ficou paraplégica após levar um tiro de espingarda, 
além de quase ter sido morta, eletrocutada enquanto tomava banho em casa, 
aptos retornar de uma hospitalização de 4 meses. Graças a uma ordem judicial, 
ela pode sair de casa e então começou uma incessante batalha judicial para 
condenar o agressor o caso só foi completamente resolvido entre meados de 
2001 e 2002 quando o próprio Estado brasileiro foi condenado por negligên-
cia, omissão e tolerância a violência doméstica contra as mulheres.

Em 2006, a lei maria da penha foi aprovada. Sancionada em 7 de agosto 
de 2006, como Lei n° 11.340, a Lei Maria da Penha surgiu com o intuito de 
resguardar a mulher de qualquer tipo de agressão doméstica e familiar.

É considerada pela ONU como as melhores do mundo para combater 
a violência contra a mulher. Apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar, 
mas não significa que todas recorrem a essa lei quando precisam, ainda falta 
muita informação enquanto tem vergonha e medo. A lei Maria da Penha tem 
uma abrangência enorme, vai muito além da agressão. Afastar a mulher da 
família e dos amigos, xingar ou ofender o tempo todo (violência psicológica), 
violência sexual, patrimonial e/ou moral. Depois que a mulher apresenta a 
queixa à polícia tem até 48 horas para analisar que medidas de proteção ela 
pode ter. elas variam caso a caso. o juiz pode proibir que o agressor se aproxi-
me da vítima, que ela vá a lugares que ela frequenta e pode até mandar prendê-
-lo. lei garante assistência para mulheres hétero e lésbicas e transexuais.

Com a nova legislação, foram criados mecanismos para coibir e prevenir 
a violência doméstica, com a possibilidade de detenção do sujeito de agressão. 
Com a alteração do parágrafo 9o do artigo 129 do Código Penal, passa a existir 

2 Daniel Goleman, PhD pela Universidade de Harvard 
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essa possibilidade de punição ao agente. A violência doméstica passa a ser consi-
derado um agravante de pena. Penas como multas ou doações para esses crimes 
foram proibidas e o sistema judiciário passa a obrigar o indivíduo a se afastar da 
casa da vítima e fica proibido de manter contato com os familiares da vítima e 
dela própria. Com a alteração do parágrafo 9o do artigo 129 do Código Penal, 
passa a existir essa possibilidade de punição ao agente. 

1.2.1. DENÚNCIA vs. MEDO

Muitas mulheres tem medo de denunciar seus agressores por vários fato-
res, dentre eles, é possível citar os seguintes:

•	dependência	financeira	do	agressor									
•	muitas	vítimas	não	tem	pra	onde	ir
•	as	autoridades	policiais	muitas	vezes	eram	coniventes	com	esse	tipo	de	cri-

me. já que mesmo em casos que a violência era comprovada, como foi o caso 
de Maria da Penha, eram grandes chances de que o agressor saísse impune.

Antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor os casos de agressões contra 
as mulheres seguiam a Lei 9.099/95, tal lei que visa julgar crimes de menor 
cunho ofensivo, quadro o qual era de intenso absurdo e causava certa indig-
nação na sociedade. 

Antes a violência doméstica não era considerada como uma agravante da 
pena, isso apenas ressalta o quanto as mulheres eram tratadas com tamanha 
insignificância. A partir do momento que a mulher denuncie seu agressor 
ela não pode desistir da denúncia, a desistência foi proibida por se tratar de 
violência doméstica. 

Foram criados programas de assistência para aquelas mulheres que ti-
nham medo de denunciar pelo fato de viverem financeiramente dependente 
de homens, assistências governamentais como o Bolsa Família e, medidas que 
obrigam o agressor prestar ajuda com alimentos.

Houveram fatores favoráveis que surgiram como determinações da Lei 
11.340, as mulheres vítimas têm direito a serviços de contracepção de emergên-
cia, além de medidas preventivas de DST’s. A vítima deve ser notificada sobre 
o processo e a a data possível de saída da prisão do agressor. existe também a 
eventualidade do agressor ser obrigado e reencaminhado a comparecer a pro-
gramas de recuperação e reeducação. 

Concomitantemente, mesmo com a constituição da Lei Maria da Penha 
o contexto brasileiro ainda está estruturalmente ligado com a cultura de des-
trato com as mulheres. Mas isso não está interligado com a má ineficiência da 
Lei, pois muitas mulheres ainda não conseguem denunciar seu companheiro 
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ou quem seja o agressor isso é um enorme obstáculo para elas. Esse cenário 
piora intensamente com a pandemia a qual estamos vivendo agora. 

1.2.2. DECISÕES JURISPRUDENCIAIS SOBRE A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E SUA APLICABILIDADE NA LEI PENAL

Visando reduzir o número de casos de violência doméstica e agravar as 
penas dos casos que ocorrem, o STJ em sua terceira seção, decidiu e publicou 
algumas súmulas sobre este assunto para não deixar dúvidas. As matérias que 
são abordadas são em sua maioria sobre a aplicabilidade da lei penal nos casos 
extraordinários, ou seja, como a lei penal será aplicada nos processos em que o 
ilícito cometido for decorrente da violência doméstica e/ou de seus semelhantes.

Súmula 536 - A suspensão condicional do processo e a transação penal não se 
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. (Súmula 
536, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com 
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TER-
CEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Súmula 589 - É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contra-
venções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. 
(Súmula 589, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Súmula 600 - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista 
no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coa-
bitação entre autor e vítima. (Súmula 600, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/11/2017, DJe 27/11/2017).

1.2.3.  PROJETOS DE LEIS QUE FAVORECEM A 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Além das emendas citadas anteriormente, o Governo brasileiro também 
usou como recurso as PL’s (Projetos de Leis) para tentar evitar, solucionar e 
fiscalizar com mais efetividade os casos de violência doméstica. Uma dessas 
PL`s podem ser observadas abaixo: 

PL 123/2019 - Ementa - Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, 
para incluir os programas de combate e prevenção de violência contra a mu-
lher como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de Segurança 
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Pública e altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, autorizando o uso 
de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo 
prevenção e combate à violência doméstica e familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se inviável que esta situação continue em desenvolvimento e au-
mente sua proporção, acabando com a vida da vítima. Então, é de essencial 
importância que medidas sejam tomadas, medidas aquelas com cunho social 
e jurídico, alcançando todas esferas governamentais (Municipal, Estadual e 
Federal) de modo que haja um consenso e junção entre elas, com o objetivo 
de fortalecer a Lei Maria da Penha e desempenhar uma disseminação rápida 
de todos os meios de ajuda. Toda essa situação fere o direito de dignidade 
da mulher, onde ela se sente presa, tirando o direito dela ir e vir, um direito 
fundamental de todos.

  Recomenda-se também que o Ministério das Cidades por meio dos 
prefeitos deveriam promover campanhas virtuais contra a violência doméstica, 
causando uma grande expansão sobre as informações sobre como elas podem 
denunciar. Um outro ponto importante seria aumentar o policiamento nas 
comunidades que é o ponto alto do problema. Tudo isso visando uma socie-
dade passiva e que vive em harmonia entre si.

  Infelizmente, esse problema não será totalmente solucionado até ter 
solucionado a contaminação do coronavírus, e o Brasil deixe de estar em um 
estado de emergência em saúde pública. Essas mulheres terão um alto índice 
de vulnerabilidade econômica, e essa vulnerabilidade tem como resultado a de-
pendência financeira de seus companheiros o que dificulta o rompimento do 
ciclo de violência. Exigirá de políticas públicas não só voltada para o corona e 
vírus e sim na economia do país.
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Gastão Marques Franco

INTRODUÇÃO

O contrato de locação comercial é um instrumento que viabiliza um dos 
negócios jurídicos mais importantes em uma sociedade capitalista, permitindo 
aos proprietários que forneçam uma utilidade social para seus imóveis com a 
obtenção de lucro e, concomitante, aos empreendedores desprovidos de um 
espaço físico, que desenvolvam suas atividades.

Em um contexto de relativa normalidade, os centros urbanos funcionam e 
são impulsionados por comerciantes que dependem desses espaços para desenvol-
verem empreendimentos como bares, restaurantes, lojas comerciais, dentre outros.

Ao pactuarem um contrato desse tipo, as partes estipulam um preço para 
o uso do imóvel que deve ser pago mensalmente, denominado de aluguel, 
levando em consideração a valorização do ponto comercial, o tamanho do 
imóvel, preço do metro quadrado da região, dentre outros fatores.

No próprio contrato de locação as partes estipulam, inclusive, a chama-
da cláusula de reajuste, para corrigir e atualizar periodicamente o valor dos 
aluguéis conforme o cumprimento do contrato, seguindo, geralmente, índices 
como o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Dessa forma, da maneira geral, em um contexto de normalidade no funcio-
namento da sociedade, o aluguel somente é reajustado periodicamente, com a apli-
cação do índice pactuado, durante o cumprimento do contrato e no momento de 
sua renovação, existindo inclusive instrumento processual específico para isso caso 
as partes não consigam chegar a um acordo amigável: a ação revisional de aluguel.

No entanto, a realidade trazida com a pandemia da COVID-19 passou a 
exigir dos indivíduos uma nova visão sobre alguns institutos rígidos e devida-
mente pactuados, como os contratos de locação.

capítulo 22

a ImportâncIa da renegocIação dos  
contratos de locação comercIal  
durante a pandemIa da covId-19:  

uma análIse soB a ÓtIca das teorIas da  
ImprevIsão e da onerosIdade excessIva
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Isso porque, um dos maiores impactos dessa pandemia foi a decretação 
do fechamento compulsório do comércio pelo Poder Público, resguardando, 
na maioria das vezes, os serviços considerados essenciais, como supermerca-
dos e farmácias, como forma de diminuir a circulação de pessoas e evitar um 
maior contágio da doença.

Portanto, diversos comerciantes que arcavam com aluguéis pactuados em 
uma situação de normalidade tiveram sua receita reduzida de maneira substan-
cial, já que foram impossibilitados por um evento excepcional e completamen-
te imprevisível de continuarem a realização de suas atividades econômicas.

Conforme disposto na legislação cível, os contratos presumem-se pari-
tários até a presença de elementos que afastem efetivamente essa presunção, 
devendo a revisão contratual acontecer de forma excepcional e limitada.

Diante da ausência de uma norma emergencial editada pelo Poder Legisla-
tivo, surgem diversas indagações entre os indivíduos sobre como essa situação 
poderia ser resolvida entre as partes, tais como: seria justificável o comerciante 
não realizar o pagamento do aluguel? Essa seria uma ocorrência excepcional 
que justificaria a revisão das cláusulas contratuais? Aplicam-se as teorias da 
revisão e da onerosidade excessiva em tais casos? É plausível que o locador 
exija o cumprimento integral do contrato, em respeito ao pacta sunt servanda?

Por meio do método dialético e da vertente metodológica jurídico dogmá-
tica, o presente artigo pretende alcançar uma resposta favorável para essa realida-
de, analisando a questão sob o enfoque das teorias da onerosidade excessiva e da 
imprevisão, trazendo as mais recentes pesquisas doutrinárias aplicáveis ao tema.

Pretende-se demonstrar que o próprio Código Civil prevê instrumen-
tos capazes de, em uma situação excepcional como a causada pela pandemia 
da COVID-19, permitir ao contratante pleitear judicialmente tanto a revisão 
como a própria resolução do contrato.

Assim sendo, para evitar uma sobrecarga ainda maior ao Poder Judiciário, 
será alçada como solução, neste estudo, a negociação extrajudicial dos contra-
tos de locação comercial, principalmente das cláusulas relativas aos aluguéis, 
ainda que de forma temporária, de maneira que possibilite-se a manutenção 
do vínculo e o reestabelecimento dos negócios após a pandemia, resguardando 
empregos e garantindo a função social dos contratos.

1. ASPECTOS GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
COMERCIAL

Em nosso ordenamento jurídico, o proprietário de um bem terá os cha-
mados poderes dominiais sobre ele: usar, gozar, dispor e reavê-lo de quem 
injustamente o detenha, respeitando os interesses sociais e econômicos na uti-
lização desses direitos, em decorrência da função social da propriedade.
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As desigualdades sociais e econômicas no Brasil são de notório conheci-
mento, causando situações como a verificação de um alto índice de pessoas 
que não possuem sequer um imóvel próprio para sua moradia, e muito menos 
para o exercício de uma atividade comercial, no mesmo contexto de alguns 
indivíduos que possuem a propriedade de diversos imóveis, alguns sem nenhu-
ma destinação específica.

Em uma sociedade capitalista, o contrato aparece como o instrumento 
básico de distribuição de riquezas, motivo pelo qual sempre foi tão resguar-
dado pelas normas jurídicas, pois facilita justamente a criação de relações 
economicamente auferíveis entre diversos indivíduos com normas pactuadas 
livremente, observando alguns requisitos previstos em lei.

Justamente por essa importância prática, conforme leciona Denis Lerrer 
Rosenfield, por muitos anos a codificação privada cuidou de resguardar de 
maneira quase absoluta a propriedade e a obrigatoriedade de cumprimento 
dos contratos estipulados de maneira livre e sem intervenção estatal, por re-
presentarem pilares do modelo econômico capitalista, considerados, por dou-
trinadores liberais, como direitos que se interligavam com a própria liberdade 
individual (ROSENFIELD, 2008, p. 56).

Entretanto, atualmente, esse negócio jurídico, que outrora se relacionava 
exclusivamente com a autonomia da vontade, deve agora ser visto sob o pris-
ma da autonomia privada e da função social, conforme leciona Flávio Tartuce 
(2016, p. 58 – 59):

Este autor filia-se à parcela da doutrina que propõe a substituição do velho 
e superado princípio da autonomia da vontade pelo princípio da autonomia 
privada, o que leva ao caminho sem volta da adoção do princípio da função 
social dos contratos. (...)
Não há dúvida de que a vontade perdeu a importância que exercia no passado 
para a formação dos contratos.

Percebe-se a tamanha importância desse instrumento no funcionamento 
da sociedade, que concilia o respeito à autonomia nas relações privadas com a 
restrição de se contribuir para o interesse social no momento de realização dos 
negócios, concretizados, de forma típica, por meio do contrato.

Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto (2020, 
p. 86) também destacam que, principalmente após a promulgação da Consti-
tuição da República de 1988, os contratos obrigam os indivíduos na medida 
em que possuem uma função social inerente ao seu objeto:

É preciso absorver a imensa mudança havida: a Constituição confere força 
obrigatória aos contratos não porque voluntariamente queridos – na medida 
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do querer egoístico das partes –, e sim porque seus efeitos são socialmente 
adequados, proporcionais, razoáveis e equitativos (...).
Ele não perdeu, nem o poderia, o seu viés econômico. Esse viés, porém, já não 
é o único. Há, também, muito forte, a preocupação com as dimensões existen-
ciais do ser humano e com a promoção da solidariedade social.

Essa compreensão sobre a perspectiva atual dos contratos será de extrema 
importância no momento de análise sobre a possibilidade de revisão e resolu-
ção dos contratos de locação comercial, pautada justamente na utilidade social 
para as partes.

Um dos contratos mais utilizados no ramo empresarial é o contrato de 
locação comercial, que representa uma das formas mais comuns do proprietá-
rio, que não necessita do bem para uso próprio, tirar proveito econômico de 
sua propriedade, concedendo seu uso para outro indivíduo mediante remune-
ração previamente ajustada.

Conforme bem definido por Gediel Claudino de Araujo Júnior (2015, p. 2), o 
contrato de locação é o instrumento pelo qual um indivíduo (locador) cede o uso 
de um bem infungível de sua propriedade para outro (locatário), por um tempo 
determinado ou indeterminado, mediante remuneração ajustada entre as partes.

Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa demonstra que a locação de imó-
veis é um dos institutos mais importantes na contemporaneidade (VENOSA, 
2015, p. 7):

A locação de imóveis constitui um dos temas mais importantes do direito 
contemporâneo. Como a questão relaciona-se intimamente com a moradia, 
a propriedade e o trabalho, sua regulamentação jurídica apresenta as mesmas 
vicissitudes desses três grandes problemas da sociedade atual.

Esse contrato é classificado como bilateral, gerando direitos e deveres a 
ambas as partes; oneroso, já que não existe locação sem retribuição pecuniá-
ria – caso contrário o instrumento seria o comodato –; comutativo, tendo 
em vista que as prestações dos contratantes são de plano conhecidas; de trato 
sucessivo, prolongando-se no tempo; e informal, já que a forma escrita não é 
obrigatória por lei (VENOSA, 2015, p. 9 – 12).

Portanto, por meio do contrato de locação, o proprietário consegue dar 
uma destinação econômica ao bem, o que incentiva, inclusive, a aquisição de 
diversos imóveis com o intuito de criar uma renda fixa de aluguéis.

A característica diferencial do contrato de locação comercial é justamente 
a destinação dada ao imóvel, que será para fins não residenciais, englobando 
diversos empreendimentos como supermercados, padarias, lojas de acessórios 
pessoais, academias, centros de comércio, farmácias, salões de estética, dentre 
diversos outros.
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Diante da pandemia da COVID-19, a maioria desses estabelecimentos, 
que funcionavam erigidos em um contrato de locação comercial, foram com-
pulsoriamente fechados pelo Poder Público, motivo pelo qual este estudo irá 
analisar, daqui em diante, a possibilidade de revisão e até resolução dessas es-
pécies de contratos e a melhor solução possível tanto para locador como para 
locatário diante dessa situação excepcional.

2. REVISÃO E RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS

Conforme exposto anteriormente, os contratos na atualidade, assim 
como o exercício do direito de propriedade, devem atender obrigatoriamente 
à uma função social que, conforme ensina Pietro Perlingieri (2007, p. 226), 
acaba se tornando um verdadeiro elemento estruturante do próprio direito.

Nesse sentido, o Estado passa a intervir nas relações contratuais para, caso 
necessário, garantir a promoção da função social, um fenômeno descrito por 
Elpídio Donizetti e Felipe Quintella (2016, p. 592) como dirigismo contratual:

Adaptado à nova realidade jurídica, o vetusto princípio da autonomia da von-
tade se transmuda em princípio da autonomia privada, segundo o qual o 
Direito respeita a liberdade contratual e a liberdade de contratar das partes, 
mas se reserva um espaço de atuação com o intuito de intervir na relação 
contratual, sempre que necessário, para garantir a dignidade dos contratantes 
e, assim, promover a função social do contrato. Essa intervenção ficou conhe-
cida como dirigismo contratual.

Dessa forma, em um novo contexto de harmonização dos princípios de 
direito privado com direitos e garantias constitucionais, mesmo respeitando a 
autonomia privada dos contratantes, uma das consequências desse dirigismo 
contratual é justamente a possibilidade de revisão e resolução contratual, em 
possibilidades especificadas por lei.

No entanto, o cumprimento obrigatório dos contratos ainda é algo que 
deve ser respeitado e resguardado pelo ordenamento jurídico, devido ao seu 
enorme impacto nas relações negociais em uma sociedade democrática.

Seguindo uma ideologia claramente mais neoliberalista e valorizando a 
força obrigatória dos contratos, a Lei no 13.874 de 2019, conhecida popu-
larmente como Lei da Liberdade Econômica, trouxe significativas mudanças 
para o Código Civil brasileiro, sendo que uma delas diz respeito justamente à 
possibilidade de revisão dos contratos.

Ao modificar o art. 421 e acrescentar o art. 421-A no Código Civil, res-
saltou-se que os contratos se presumem simétricos e que a revisão contratual 
somente pode ser admitida em hipóteses excepcionais, caracterizadas com ele-
mentos probatórios concretos, nos seguintes termos (BRASIL, 2002):



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)350

Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do 
contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio 
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 
Art. 421-A.  Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simé-
tricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento 
dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, 
garantido também que: 
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a in-
terpretação  das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de 
resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

No entanto, mesmo diante dessa previsão normativa, continuam pre-
valecendo no ordenamento jurídico pátrio dois institutos que possibilitam, 
respectivamente, a revisão e a resolução contratual: a teoria da imprevisão e a 
teoria da onerosidade excessiva.

Passa-se a pormenorizar os principais aspectos dessas teorias, com o 
intuito de demonstrar a possibilidade de sua aplicação nos contratos de 
locação comercial, afetados substancialmente pelos efeitos gerados com a 
pandemia da COVID-19.

2.1. A TEORIA DA IMPREVISÃO

Apesar da presunção legal constante no art. 421-A, do Código Civil, de 
que os contratos se presumem paritários, fato é que, em relação aos contratos 
de prestação continuada, como o contrato de locação comercial, a lei admite 
expressamente sua revisão, conforme constata-se do art. 317 do mesmo código 
(BRASIL, 2002):

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifes-
ta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá 
o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o 
valor real da prestação.

Trata-se de previsão normativa que consagra a denominada teoria da im-
previsão no direito brasileiro, um instrumento que permite, excepcionalmen-
te, a revisão de obrigações contratuais mediante atuação do Poder Judiciário.

Conforme leciona Felipe Quintella (2020)1, essa teoria decorre de uma 
regra geral incorporada no direito brasileiro, originária da cláusula rebus sic 

1 Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/03/19/pandemia-do-coronavirus-teorias/
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stantibus, de que “os contratos de execução continuada ou diferida devem ser 
cumpridos conforme as circunstâncias fáticas do momento da contratação.”

Dessa forma, a teoria da imprevisão tem o condão de reestabelecer as con-
dições pactuadas no momento de celebração dos contratos de execução con-
tinuada, quando ocorrer uma modificação substancial nas obrigações contra-
tuais, de maneira que gere uma desproporção manifesta para uma das partes.

No entanto, conforme disposto no próprio art. 317 do Código Civil, essa 
revisão contratual só é admitida quando o motivo que causou o desequilíbrio 
contratual for imprevisível, já que, caso contrário, poderia ser algo já esperado 
pelas partes no momento de celebração da avença.

De maneira altamente explicativa, podem ser elencados quatro requisitos 
para a aplicação da teoria da imprevisão (QUINTELLA, 2020)2:

(1) que se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada; 
(2) que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas 
vigentes à época da contratação; (3) que essa alteração fosse inesperada e im-
previsível quando da celebração do contrato; (4) por fim, que a alteração tenha 
promovido desequilíbrio entre as prestações.

Cabe analisar, portanto, se esses requisitos estão presentes nos casos des-
critos na introdução desse artigo, por exemplo: o locatário que arca com um 
valor alto de aluguel e desenvolve sua atividade econômica em um local dis-
ponibilizado por um contrato de locação, que é obrigado a fechar seu negócio 
compulsoriamente em decorrência da pandemia de COVID-19.

Nesse caso, percebe-se que existe cabimento para a incidência da teoria 
da imprevisão, pois ocorreu uma alteração da circunstância fática presente na 
época da celebração do contrato, de natureza substancial e totalmente impre-
visível, acarretando um desequilíbrio notório, pois o locatário teria que arcar 
com um valor de aluguel sem sequer usufruir do imóvel.

Claro que o magistrado, analisando o caso concreto, poderia afastar a re-
visão contratual por diversos motivos, ao considerar, por exemplo, que o valor 
cobrado de aluguel já está muito abaixo do valor de mercado e que a atividade 
econômica conseguiria suportar um período sem abertura total.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido 
de que alterações econômicas consideradas naturais no mercado econômico, 
como a inflação e o aumento de preço dos insumos, não pode embasar a apli-
cação da teoria da imprevisão em contratos de locação, cabendo aqui a colação 
de um exemplo concreto decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, para fins elucidativos:

2 Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/03/19/pandemia-do-coronavirus-teorias/
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EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LO-
CAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - AUMENTO 
DO PREÇO DO ÓLEO DIESEL DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL.
1 - A revisão de contrato pelo Poder Judiciário com base na teoria da impre-
visão exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias 
iniciais do contrato, oriundas de evento extraordinário e imprevisível, que 
comprometa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, onerando exces-
sivamente uma parte e enriquecendo a outra.
2 - O aumento do preço do óleo diesel utilizado em máquinas agrícolas, ao 
longo de sete anos, não configura evento extraordinário nem imprevisível apto 
a autorizar a revisão do contrato.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0702.14.079871-
2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamen-
to em 27/10/2016, publicação da súmula em 07/11/2016)

No entanto, isso não elimina o fato de que várias demandas, oriundas 
de contratos de locação comercial, poderiam ser ajuizadas perante o Poder 
Judiciário, visando justamente essa revisão e sobrecarregando, ainda mais, o 
trabalho dos magistrados.

Antes de oferecer a solução proposta neste estudo, cabe a análise de outra 
possibilidade decorrente da pandemia do COVID-19: a resolução contratual 
pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva.

2.2. A TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA

Outra teoria que surge em decorrência da regra de que os contratos de 
prestação continuada devem ser cumpridos conforme as circunstâncias exis-
tentes no momento de celebração do pacto, é a teoria da onerosidade excessiva.

Essa teoria permite a resolução do contrato por alteração superveniente 
substancial dos fatos existentes no momento de realização do negócio jurí-
dico, de maneira que cause uma onerosidade excessiva para uma das partes 
(FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2020, p. 817).

Assim como a teoria da imprevisão, a resolução do contrato por onero-
sidade excessiva também decorre da presunção de aplicação da cláusula rebus 
sic sntantibus, possibilitando a extinção do vínculo por fatores econômicos, ou 
seja (FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2020, p. 817):

Quer se explique a resolução do contrato por se considerar subentendida a 
cláusula rebus sic stantibus, quer pela teoria da imprevisão, ou da base do negó-
cio, a verdade é que, no direito contemporâneo, a alteração radical das con-
dições econômicas dentro das quais o contrato foi celebrado tem sido consi-
derada uma das causas que, com o concurso de outras circunstâncias, podem 
determinar a sua resolução.
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A teoria da onerosidade excessiva é consagrada no art. 478 do Código 
Civil, ao determinar que (BRASIL, 2002):

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de 
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para 
a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá 
o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consoli-
dado pela aplicabilidade das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva 
nos contratos de locação, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, 
possibilitando tanto a revisão como a resolução do contrato:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL (CPC/73). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. 
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO 
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EX-
CESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. 1.
O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso especial, pois 
eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema 
pelo órgão colegiado em agravo regimental.
2. “Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei n.º 8.245/1991 autorizam que tanto 
o locador quanto o locatário, passados 3 (três) anos da vigência do contrato de 
locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do 
aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com 
o propósito de ajustá-la ao preço de mercado, servindo, assim, como instru-
mento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento 
de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes.” (REsp 
1566231/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de 
que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da impre-
visão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudan-
ças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do 
negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento 
imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de 
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julga-
do em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

Portanto, em um contrato de locação, caso verificada a ocorrência de um 
evento extraordinário e imprevisível, que acarrete uma excessiva onerosidade 
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para uma das partes, com vantagem desproporcional à outra, poderá ser plei-
teada a resolução contratual perante o Poder Judiciário.

Percebe-se que a pandemia da COVID-19 e o fechamento obrigatório da 
atividade empresarial são eventos que fogem da previsibilidade ordinária dos 
indivíduos, caracterizando-se como eventos extraordinários e imprevisíveis.

Além disso, verifica-se uma onerosidade excessiva para o locatário caso 
continue obrigado a pagar o aluguel sem recebimento de receita pelo empreen-
dimento desenvolvido no imóvel, além da vantagem manifestamente despro-
porcional para o locador caso continue recebendo o valor integral pactuado, 
pois seu imóvel já não possui, pelo menos durante a situação excepcional, o 
valor da época em que foi celebrado a avença.

Por esse motivo, magistrados já estão decidindo pela aplicação das teorias 
da imprevisão e da onerosidade excessiva nos contratos de locação comercial afe-
tados pela pandemia da COVID-19, conforme bem exemplifica Tiago Angelo, 
ao colacionar uma decisão proferida pela 2a Vara Cível da comarca de Atibaia 
em São Paulo, nos autos no 1002953-72.2020.8.26.0048, que “concedeu liminar 
autorizando redução de 35% do aluguel pago por empresa” (ANGELO, 2020)3.

No entanto, ressalta-se que não serão todos os contratos de locação atin-
gidos por essas teorias, podendo o juiz decidir pela não concessão de medidas 
liminares e manutenção do vínculo locatício de maneira regular, cabendo co-
lacionar dois exemplos de casos decididos pelo Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, um decidido pela aplicabilidade das teorias e outro pela inaplicabilidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Locação não residencial. 
Salão de festas. Pretensão do agravante de que seja suspensa a exigibilidade dos 
aluguéis ou reduzido o valor locatício para 80% do aluguel em vigor, e de que 
ele seja liberado do pagamento de encargos moratórios referentes a aluguel 
já vencido pago a menor. Probabilidade do direito alegado verificada apenas 
com relação à possibilidade de redução temporária do valor locatício. Situação 
de pandemia de Covid-19 que, ao menos nesta sede de cognição sumária, per-
mite a aplicação da teoria da imprevisão. Redução dos aluguéis em 30%, pelo 
prazo de 90 dias. Recurso parcialmente provido. (TJSP;  Agravo de Instrumen-
to 2086170-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 
36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara Cível; Data do 
Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro: 15/05/2020)

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE 
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGA-
MENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO EM RAZÃO DA 
PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 – Requisitos ausentes – IN-

3 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-15/fechamento-comercio-justifica-reducao-alu-
gueis-decide-juiz. 
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DEFERIMENTO – Manutenção da decisão recorrida. Ausentes os requisitos 
legais do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência 
é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;  Agravo de Instru-
mento 2070513-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão 
Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Dessa forma, tanto a revisão como a resolução dos contratos de locação 
comercial, pela aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, 
podem ser cabíveis diante dos efeitos causados pela pandemia do COVID-19, 
cabendo aos juízes analisarem as especificidades de cada caso.

Levanta-se, nesse contexto, a seguinte indagação: não seria mais vantajoso 
para ambas as partes solucionarem esse imprevisto de maneira amigável, com 
concessões recíprocas, para manter o vínculo contratual?

Essa hipótese será discutida daqui em diante, levando em consideração 
o fato de que o ajuizamento de demandas que visem a revisão e a resolução 
contratual afeta toda a sociedade no contexto geral, ao sobrecarregar ainda 
mais o Poder Judiciário.

3. A IMPORTÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 
COMERCIAL DURANTE A PANDEMIA

Conforme exposto anteriormente, a pandemia da COVID-19 impactou 
substancialmente o mercado de locação comercial, principalmente pelo fe-
chamento obrigatório de diversos empreendimentos urbanos, como forma de 
conter a doença e aliviar a sobrecarga do sistema de saúde.

Ficou demonstrado, com exemplos de decisões judiciais recentes, que 
em alguns casos, diante dessa realidade excepcional e imprevisível, o locatário 
poderá ter direito a redução do aluguel pela aplicação da teoria da imprevisão 
e até mesmo a resolução do contrato pela teoria da onerosidade excessiva.

No entanto, será mesmo que o ajuizamento de demandas perante o Poder 
Judiciário seria a melhor solução para essa nova realidade no contexto das 
locações comerciais?

Conforme já apontado por Flávio Tartuce, José Fernando Simão e Mau-
rício Bunazar (2020)4, a resposta é evidente que não, sendo que os autores su-
gerem a necessidade urgente de criação de uma norma emergencial que regule 
esses contratos, já que o número de casos ajuizados é cada vez maior e não 
existe uma segurança jurídica para as partes:

4 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/326483/da-necessidade-de
-uma-norma-emergencial-sobre-locacao-imobiliaria-em-tempos-de-pandemia.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)356

Em não havendo norma jurídica específica, os julgadores serão obrigados a deci-
dir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito - como 
determina o artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -, o 
que, não raro, conduz a julgamentos de equidade, por definição, imprevisíveis e 
inseguros. A nossa opinião é que é necessário se garantir uma coerência decisória 
por meio de um parâmetro lega de modo a evitar o colapso do regime contratual 
da locação por disparidade de decisões em casos idênticos.

Um instrumento normativo que poderia ter esse objetivo é o Projeto de 
Lei no 1.179 de 2020, de autoria do senador Antonio Anastasia, que em seu 
texto original continha algumas propostas como a suspensão da concessão 
de liminares para despejo por atraso de aluguel e possibilidade de pagamen-
to diferido dos aluguéis de imóveis residenciais para período após o ápice 
da pandemia5.

No entanto, a tramitação desse projeto, além de não seguir um requisito 
de urgência, não afetou substancialmente o tema aqui tratado: a possibilidade 
de revisão e até mesmo resolução dos contratos de locação comercial, no to-
cante aos aluguéis, por eventos imprevisíveis como a pandemia.

Dessa forma, para evitar uma sobrecarga do Poder Judiciário, que não 
confere a necessária segurança jurídica em suas decisões pelas particularidades 
de cada caso concreto, além dos altos custos inerentes ao ajuizamento de uma 
demanda judicial, sugere-se aqui uma alternativa para a solução desse proble-
ma: a renegociação extrajudicial dos contratos de locação durante a pandemia 
da COVID-19.

O professor Eneas Matos (2020), em debate virtual sobre as implicações 
jurídicas diante dessa nova realidade de pandemia, já apontava os meios 
de solução alternativa dos conflitos como algo extremamente necessário e 
eficaz, defendendo, inclusive, a utilização de plataformas on-line para a me-
diação de demandas6:

As partes conseguirem chegar a um acordo com boa-fé traz resultado mais 
eficaz e rápido para o Judiciário. Vamos ter a vantagem na questão do abarro-
tamento de processos. E tem algo que não podemos esconder: o aumento do 
número de demandas. Toda crise faz aumentar as demandas, e isso traz um 
custo elevado.

Importante deixar claro que não se defende nessa oportunidade a im-
posição, ainda que por vias indiretas, da realização de acordos extrajudiciais, 
mas apenas a conscientização coletiva dos indivíduos de que, nessa situação 

5 Texto inicial disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8081779&-
ts=1589559818497&disposition=inline. 

6 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/mediacao-saida-eficiente-entraves-direito-privado.
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específica e totalmente excepcional, a negociação entre as partes pode trazer 
inúmeras vantagens, como: manutenção do vínculo contratual, perpetuação 
do negócio após a crise, preservação de empregos, economia de despesas pro-
cessuais, maior celeridade na solução da lide, dentre outras.

Também compactuam com essa alternativa Daniel Melo Nunes de Carva-
lho, Marco André Ramos Vieira e Paulo Varandas Júnior (2020), ao apontarem 
para o caso específico dos contratos de locação a importância da repactuação 
dos aluguéis de forma consensual7:

Antes de medidas judiciais, é recomendável às partes a tentativa de repactua-
rem, amigavelmente, os aluguéis em vigor, caso o locatário preencha todos 
os requisitos para modificação do pactuado. Essa recomendação é, inclusive, 
extraída do princípio da boa-fé objetiva, que deve permear as relações entre 
os contratantes. Por isso, deve-se buscar, em primeiro lugar, a solução con-
sensual. Apenas na hipótese de se mostrar infrutífera essa negociação é que 
se deve procurar o caminho judicial para revisão, ainda que temporária, do 
valor do aluguel.

É evidente que, em algumas situações, as partes podem não conseguir che-
gar a um acordo amigável, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário 
para dirimir os conflitos a alcançar a solução mais justa.

No entanto, os envolvidos devem ter plena ciência das inúmeras possibi-
lidades e vantagens contidas na renegociação extrajudicial, ainda que de forma 
temporária, mediante a elaboração de aditivo contratual.

O papel do advogado, nesses casos, deve ser pautado pela ética e pela 
busca da solução para o caso apresentado da forma que for mais benéfica para 
seu cliente, orientando sobre os benefícios de se evitar uma demanda judicial 
desnecessária.

Dessa forma, a renegociação extrajudicial dos contratos de locação, diante 
da nova realidade econômica e social trazida com a pandemia da COVID-19, 
se apresenta como uma excelente via para a solução efetiva de conflitos, po-
dendo preservar empregos e garantir a perpetuidade de diversos negócios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se, no presente artigo, apresentar uma solução alternativa e 
benéfica para os conflitos que podem surgir em relações locatícias urbanas, 
afetadas pelo fechamento compulsório de diversos setores do comércio em 
decorrência da pandemia da COVID-19.

7 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/322705/o-novo-coronavirus-e-a-revisao-dos-con-
tratos-de-locacao.
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Ficou demonstrado que, em algumas hipóteses, o locatário ficará extre-
mamente prejudicado na relação locatícia comercial, tendo que arcar com um 
custo de aluguel excessivamente oneroso e sem receber uma contraprestação 
efetiva pelo uso do imóvel, já que estará impossibilitado, por um evento im-
previsível, de praticar sua atividade.

Foi demonstrado, inclusive com a exemplificação de casos concretos já 
decididos pelo Poder Judiciário, que as teorias da imprevisão e da onerosida-
de excessiva podem incidir nessas hipóteses, culminando, respectivamente, na 
possibilidade de revisão e resolução do contrato de locação.

Diante dessa possibilidade e, pelo menos até o presente momento, da 
ausência de normas que regulem de maneira completa e efetiva essas situa-
ções, procurou-se alçar a negociação extrajudicial do contrato de locação 
como uma forma de solução para esse desequilíbrio contratual gerado pela 
pandemia da COVID-19.

Concluiu-se, portanto, que a renegociação de algumas cláusulas, princi-
palmente das que dizem respeito ao aluguel, ainda que de forma temporária, 
durante o fechamento obrigatório do comércio, deve ser incentivada para loca-
tário e locador, de maneira que o vínculo locatício possa perdurar, em um es-
forço cooperativo, preservando empregos e importantes atividades comerciais 
nos grandes centros urbanos.
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Giovanna Zago Miotto
Rafaela Ferreira Kohnert

INTRODUÇÃO

Este trabalho terá como objetivo enfrentar a questão atinente aos limites 
dos poderes conferidos ao síndico de condomínio edilício, bem como a validade 
dos atos restritivos por eles praticados durante a situação de emergência na saú-
de decorrente da decretação de pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2). O ponto 
central que será abordado neste trabalho é perquirir se o síndico de condomínio 
edilício, embora não expressamente autorizado pela convenção de condomínio, 
poderá proibir a utilização dos espaços comuns do edifício pelos condôminos, 
sob o argumento de evitar a disseminação e o contágio pelo novo coronavírus. 
Nesse sentido, e tendo em vista que o Código Civil assegura aos condôminos 
uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns do edifício, indaga-se: o que 
deve prevalecer, o direito real de propriedade dos condôminos (art. 5º, XXII, da 
CR/88) ou o direito social à saúde (art. 6º e 196 da CR/88)?

Considerando o tema central e o problema posto, o objetivo que se busca 
atingir ao longo do trabalho é a confirmação da hipótese de que, embora a 
decretação de pandemia da COVID-19 se trate de uma situação excepcional, 
a atuação do síndico de condomínio edilício não é ilimitada, devendo sua 
atuação sempre ser pautada no interesse dos condôminos e ratificada por de-
liberação assemblear. Não obstante, embora assegurado pela Constituição de 
1988, o direito real de propriedade não é absoluto, de modo que em situações 
determinadas e excepcionais poderá ser flexibilizado ou excepcionado para 
atender interesse público relevante. Entretanto, frisa-se que essa flexibilização 
não pode ser sinônimo de perda de direitos; assim, melhor seria a regulamen-
tação do uso individual e alternado das áreas comuns pelos condôminos, ao 
invés de uma proibição completa da utilização desses espaços.

capítulo 23

condomínIo edIlícIo em tempos de pandemIa:  
poderes (I)lImItados do síndIco e  

FlexIBIlIzação dos dIreItos dos condômInos
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O estudo se justifica na medida em que estamos diante de uma situação 
excepcional e sem precedentes na história recente do País, qual seja, a decre-
tação de pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2), que acarretou na adoção de 
uma série de medidas pelos poderes públicos e órgãos de saúde, determinando 
a proibição da utilização de espaços públicos, a restrição de circulação de 
pessoas e a vedação da realização de atividades com potencial de aglomeração. 
Essas medidas foram empregadas à semelhança do que vêm sendo adotado 
por outras nações ao redor do mundo, todas elas com o objetivo de conter a 
situação de emergência na saúde provocada pelo novo coronavírus. 

Seguindo a linha das autoridades públicas, alguns síndicos de condomí-
nio edilício passaram a restringir o uso das áreas comuns do edifício pelos 
condôminos, sob o argumento de proteção da saúde, visando evitar a proli-
feração do vírus (SARS-CoV-2). Pelo presente trabalho, portanto, pretende-se 
analisar a validade dessas restrições, notadamente no que se refere aos limites 
dos poderes do síndico de condomínio edilício, bem como tendo em vista o 
direito de propriedade dos condôminos que, segundo o artigo 1.331 do Có-
digo Civil, abrange tanto a unidade autônoma quanto a fração ideal do solo 
correspondente sobre as áreas comuns.

Foi adotado o entendimento da magistrada Danielle Nunes Marinho 
como referencial teórico, e a metodologia aplicada na exploração deste traba-
lho consiste no método dedutivo de pesquisa e raciocínio, realizando-se estu-
do na vertente jurídico-dogmática, com reflexão sobre as normas e os ensina-
mentos doutrinários aplicáveis ao tema, visando-se uma melhor compreensão 
do problema e uma solução efetiva para a questão.

1. DIREITO DE PROPRIEDADE E CONDOMÍNIO EDILÍCIO

O direito de propriedade é um direito fundamental, consagrado no artigo 
5º, inciso XXII, da Constituição da República de 1988, que confere ao seu titular 
o poder de usar, gozar, e dispor da coisa, assim como de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha. Embora assegurado constitu-
cionalmente, o direito de propriedade não é absoluto, podendo ser relativizado 
quando confrontado com outro direito fundamental protegido pela Lei Maior. 

A Constituição da República de 1988 determina que o exercício do di-
reito de propriedade deve atender a uma função social, de modo que a pro-
priedade deve sempre ser exercida em prol do bem comum. O Código Civil 
Brasileiro também conta com disposição semelhante, estabelecendo o artigo 
1.228 da codificação privada que o direito de propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, sendo defesos atos 
que não trazem ao proprietário qualquer comodidade e sejam animados pela 
simples intenção de prejudicar outrem (BRASIL, 2002).
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O condomínio edilício, por sua vez, é forma de exercício do direito de 
propriedade, e está previsto nos artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil Brasilei-
ro, bem como na Lei 4.591/1964 (que dispõe sobre o condomínio em edifica-
ções e as incorporações imobiliárias). 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 399) “caracteriza-se o con-
domínio edilício pela apresentação de uma propriedade comum ao lado de 
uma propriedade privativa”. Assim, cada condômino é titular, com exclusi-
vidade, da unidade autônoma (apartamento, escritório, sala, loja, sobreloja, 
garagem), sendo também titular de partes ideais das áreas comuns (terreno, 
estrutura do prédio, telhado, rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e 
eletricidade, calefação e refrigeração centrais, corredores de acesso às unidades 
autônomas e ao logradouro público, áreas de lazer, espaço gourmet, academia, 
etc.) (GONÇALVES, 2014). 

Nesse sentido, dispõe o Código Civil Brasileiro que, além das partes que 
são de propriedade exclusiva dos condôminos, existem partes de propriedade 
comum, sendo certo que a cada unidade imobiliária caberá, como parte inse-
parável, uma fração ideal no solo e nas áreas comuns (BRASIL, 2002).

Sobre a administração do condomínio edilício, ela será exercida por um 
síndico escolhido por assembleia geral de condôminos, que poderá ser condô-
mino ou não, e cujo mandato não poderá ser superior à dois anos, permitida 
a reeleição (BRASIL, 2002). “O síndico representa a coletividade condominial, 
agindo em nome alheio nos limites da convenção e sob fiscalização da assem-
bleia, praticando os atos de defesa dos interesses comuns” (GONÇALVES, 
2014, p. 428).

A figura do síndico de condomínio edilício tem por fim viabilizar a vida 
em comunidade, zelando pelo bom funcionamento do condomínio. Salienta-
-se que o síndico deve sempre se atentar aos limites impostos pela convenção 
e pelo regimento interno, sendo certo que sua atuação deve orientar-se ao 
atendimento do melhor interesse dos condôminos.

Realizadas essas breves considerações, passaremos ao estudo da questão ati-
nente aos direitos dos condôminos, notadamente no que se refere à prerrogativa 
de utilizarem as áreas comuns do edifício. Nesse contexto, exploraremos a possi-
bilidade de os condôminos virem a ser proibidos de utilizar os espaços comuns 
do condomínio edilício, inclusive por motivos não previstos na convenção.

Em seguida, analisaremos especificamente a situação desencadeada pela de-
cretação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), qual seja, a de alguns 
síndicos de condomínio edilício que determinaram a não utilização dos espaços 
comuns do edifício pelos condôminos, sob o argumento de proteção da saúde. 

Certo é que nenhum direito é absoluto, podendo seu exercício ser limita-
do em situações excepcionais nas quais predomina interesse público relevante. 
Com relação aos direitos dos condôminos isso não poderia ser diferente: a 
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prerrogativa de uso dos espaços comuns da edificação pode sofrer limitação 
para evitar a disseminação e o contágio pelo novo coronavírus; essa medida 
restritiva pretende proteger a coletividade, bem como tutelar a função social 
da propriedade, que no caso do condomínio edilício é compartilhada.

1.1. DIREITOS DOS CONDÔMINOS

A vida em uma comunidade restrita, como é o caso do condomínio 
edilício, exige, para que se tenha uma convivência harmoniosa, a observância 
de direitos e deveres por parte dos condôminos, viabilizadores da experiência 
comunitária (GONÇALVES, 2014). Nesse sentido, os direitos e deveres dos 
condôminos estão previstos expressamente por lei, sem prejuízo de outros 
estabelecidos pelo regimento interno e pela convenção de condomínio.

Especificamente com relação aos direitos dos condôminos, eles estão pre-
vistos no artigo 1.335, do CCB/02, e no artigo 19 da Lei 4.591/1964. No pre-
sente estudo, nos limitaremos à análise dos direitos dos condôminos referentes 
ao uso das áreas comuns da edificação, bem como à possibilidade de eventual 
restrição de utilização de tais espaços por motivos não previstos na convenção 
de condomínio.

Dispõe o artigo 1.335, II, CCB/02 que os condôminos têm direito de “usar 
das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a 
utilização dos demais compossuidores;” (BRASIL, 2002). Nesse mesmo sentido, 
dispõe o artigo 19, da Lei 4.591/1964, que cada condômino “(...) poderá usar as 
partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais 
condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mes-
mas partes por todos” (BRASIL, 1964). Essas disposições legais vão de encontro 
ao próprio regime de condomínio edilício, em que há uma combinação de dois 
direitos reais, quais sejam, a propriedade sobre as unidades autônomas e a copro-
priedade sobre as partes comuns (GONÇALVES, 2014, p. 425).

No condomínio edilício, portanto, o condômino é titular tanto da sua 
unidade autônoma (propriedade exclusiva), quanto das partes comuns (copro-
prietário), sendo destas titular de uma fração ideal proporcional, correspon-
dente à sua unidade privativa. 

Na medida em que o condômino é titular de um direito real de proprie-
dade sobre as áreas comuns da edificação, tem direito de delas utilizar, desde 
que respeitando os fins a que se destinam, bem como não excluindo a utiliza-
ção dos demais compossuidores. Dessa forma, é vedado excluir o condômino, 
sem justo motivo, da utilização das partes comuns do condomínio, sendo tal 
conduta violadora do próprio direito real de propriedade do condômino. 

Dispõe Flávio Tartuce (2018, p. 1.173) que “havendo exclusão do direito 
de outrem, caberá ao condomínio ou ao próprio condômino prejudicado 
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ingressar com a ação cível, que pode ser a ação de reintegração de posse ou de 
obrigação de fazer”.

Contudo, embora seja o condômino titular de fração ideal do solo e 
áreas comuns, o direito de acesso a esses espaços não é absoluto, podendo ser 
restringido por interesse dos próprios condôminos, mediante deliberação em 
assembleia geral.

Costumeiramente, as assembleias gerais, sob o manto de questões meramente 
administrativas, acabam por deliberar a respeito da limitação de acesso de 
fornecedores e prestadores de serviços no ambiente condominial, de modo a 
exigir, por exemplo, o deslocamento do condômino à portaria para retirada 
de encomendas; limitação do horário de uso de determinadas áreas comuns, 
implantação de sistema de crachás para ingresso de veículos na área de es-
tacionamento de veículos, entre outras medidas que efetivamente afetam a 
vida do condômino, que deveriam constar do Regulamento Interno (ELIAS 
FILHO, 2012, p. 96).

A assembleia é órgão de cúpula e deliberação máxima do condomínio edilí-
cio, congregando a comunidade de proprietários de unidades autônomas, e deli-
berando sobre todo e quaisquer assuntos de interesse do condomínio, podendo, 
inclusive, alterar a própria convenção. Nesse sentido, nada mais correto do que 
deixar a cargo da própria assembleia deliberar sobre eventual restrição de uso das 
áreas comuns pelos condôminos, quando tal medida se mostrar adequada e neces-
sária ao interesse da comunidade, e não estiver prevista na convenção condominial.

O que se discute, todavia, é a validade da limitação de acesso às áreas 
comuns do condomínio por determinação do síndico, sem prévia deliberação 
em assembleia, e por motivos não previstos na convenção. Especificamente, 
indaga-se sobre a validade dessas medidas restritivas tomadas ex officio por 
síndicos em tempos de pandemia do novo coronavírus, sob o argumento de 
evitar a disseminação e o contágio da doença.

Como se sabe, embora o direito de propriedade seja um direito funda-
mental, não se trata de um direito absoluto, de modo que seu exercício deve 
observar outros direitos constitucionalmente assegurados, como, por exemplo, 
a função social da propriedade. No caso do condomínio edilício, em que se 
tem a combinação tanto de uma propriedade exclusiva, das unidades autôno-
mas, quanto de uma copropriedade, das áreas comuns do edifício, a função 
social da propriedade visa à coletividade de condôminos, com a viabilização 
da vida em comunidade e a consecução do bem comum.

Dessa forma, tendo em vista a função social do condomínio edilício, bem 
como o caráter excessivamente contagioso do novo coronavírus, entendemos 
válida e razoável a restrição imposta pelos síndicos de condomínio edilício, 
limitando o acesso às áreas de uso comum da edificação. Como mencionamos, 
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nenhum direito é absoluto, e essas medidas restritivas pretendem proteger a 
coletividade, bem como tutelar a função social da propriedade, que no caso do 
condomínio edilício é compartilhada.

Vale lembrar que o artigo 1.336, IV, do Código Civil Brasileiro (2002), 
ao estabelecer os deveres dos condôminos, impõe a eles a obrigação de não 
utilizar a sua parte (unidade autônoma) de modo prejudicial à salubridade e à 
segurança dos possuidores. Isso também se aplica às partes comuns da edifica-
ção, que devem ser utilizadas com a observância das regras de saúde e seguran-
ça, a fim de não se comprometer a vida e o bem estar dos outros moradores.

Todavia, cumpre mencionar que, embora o direito de propriedade não 
seja absoluto, a flexibilização do seu exercício não pode ser sinônimo de perda 
de direitos; nessa medida, entendemos que a melhor postura a ser adotada 
pelos síndicos de condomínio edilício seria a regulamentação do uso indivi-
dual, e de forma alternada, dos espaços comuns pelos condôminos, a fim de 
se permitir que o titular continue usufruindo do seu direito, mas evitando-se 
a ocorrência de aglomeração.

Sobre a atuação ex officio do síndico de condomínio edilício, determi-
nando a adoção de medidas restritivas não previstas pela convenção, e sendo 
certo que a lei exige deliberação em assembleia para tanto, (artigo 1.355, do 
CCB/02), entendemos que tal procedimento é válido em razão da situação 
excepcional e urgente vivenciada, decorrente da decretação de pandemia da 
COVID-19. A velocidade com que o vírus se propaga, bem como a dificuldade 
de se convocar e realizar assembleias de forma remota, justificam a atuação 
excepcional do síndico, com a tomada de decisões monocraticamente. 

Especificamente com relação aos poderes do síndico de condomínio edilí-
cio, esse tema será aprofundado no tópico seguinte deste trabalho, analisando-
-se as limitações ao seu exercício, bem como as implicações destas decorrentes.

1.2. PODERES DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO

Como visto, o condomínio edilício se caracteriza pela existência de uma 
edificação composta por unidades autônomas (de propriedade exclusiva) e de 
áreas comuns (de copropriedade dos condôminos). No momento da institui-
ção do condomínio, os condôminos devem elaborar a convenção de condo-
mínio e o seu regimento interno, que conterão as normas previamente estabe-
lecidas entre eles e que regerão a convivência em comum.

Sobre a administração do condomínio, ela será exercida por um síndico, 
escolhido por assembleia de condôminos, e que será o responsável pela gestão 
condominial. Segundo dispõe o Código Civil Brasileiro (2002), o síndico deve 
cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno, sendo sua atuação 
limitada pelo disposto nesses instrumentos condominiais.
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Os poderes do síndico de condomínio edilício, portanto, estão previstos 
em lei (nos artigos 1.348, CCB/02 e 22 da Lei 4.591/1964) e nos instrumentos 
condominiais (convenção de condomínio e regimento interno). Na eventualida-
de de ocorrer situação não especificada por lei, nem pela convenção e regimento 
interno, exige-se a convocação de assembleia geral extraordinária de condômi-
nos, nos termos do artigo 1.355, CCB/02, para deliberar sobre a matéria.

Ocorre que, no primeiro semestre de 2020, em razão da situação excep-
cional de decretação de pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2), e seguindo 
as recomendações das autoridades públicas e órgãos de saúde, alguns síndicos 
de condomínio edilício estabeleceram medidas restritivas de acesso às áreas 
comuns da edificação, sob o argumento de evitar o contágio e a disseminação 
da doença. Essas medidas restritivas foram adotadas ex officio, sem prévia deli-
beração assemblear, e sendo certo que não havia previsão na convenção, nem 
no regimento interno, para tanto.

Diante disso, muito se questionou acerca da validade dessa atuação de 
ofício dos síndicos de condomínio edilício, uma vez que estariam extrapolan-
do os poderes que lhe foram conferidos por lei e pela convenção, bem como 
estariam acarretando uma limitação ao direito de propriedade dos condômi-
nos sobre às áreas comuns da edificação.

Se a convenção e/ou o regimento interno tivessem conferido poder ao 
síndico para, na defesa do interesse dos condôminos, restringir o uso dos 
espaços comuns do edifício, ele poderia agir de ofício; todavia, em não haven-
do previsão nesses instrumentos condominiais, não cabe atuação ex officio do 
síndico, de modo que deveria convocar assembleia geral extraordinária para 
deliberar sobre a matéria. 

No tocante à situação decorrente da pandemia do novo coronavírus, con-
tudo, entendemos pela validade da atuação ex officio do síndico de condomínio 
edilício, limitando o acesso dos condôminos aos espaços comuns da edifica-
ção. Embora seja um direito dos condôminos usar as áreas comuns, a nosso 
ver, esta medida, de caráter excepcional e extraordinário, qual seja, agir sem 
autorização expressa da convenção e do regimento interno para vedar o acesso 
e utilização das áreas comuns, está autorizada para garantir a salubridade e a 
segurança dos próprios condôminos.

Nesse sentido, dispõem Alexandre Junqueira Gomide e André Abelha (2020):

Numa eventual discussão concreta, em vista da natureza comunitária do con-
domínio, a deliberação deve ser em assembleia, em conjunto, em grupo de 
interessados, mas nunca monocrática do síndico. Um só não pode limitar 
direito dos demais condôminos. Também é bastante claro que se a circunstân-
cia não permitir, por razões que fogem da possibilidade de realização absoluta 
da assembleia, o síndico decidirá isoladamente e pode referendar sua decisão 
depois em assembleia virtual. 
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Como visto, o artigo 1.336, IV, do CCB/02, ao estabelecer os deveres dos 
condôminos, impõe a eles a obrigação de não utilizar a sua parte (unidade au-
tônoma) de modo prejudicial à salubridade e a segurança dos possuidores. Essa 
disposição também se aplica à utilização das áreas comuns, as quais os condô-
minos devem utilizar sempre com observância das regras de saúde e segurança, 
assegurando-se o bem estar e a integridade física de todos os coproprietários.

Sendo assim, o síndico, como administrador do condomínio, pode e deve 
agir para zelar pelas áreas comuns e fazer com que os condôminos observem 
o dever de uso seguro e salubre da edificação. Trata-se de uma ponderação de 
direitos, privilegiando-se, momentaneamente, o direito à saúde em detrimento 
do direito de propriedade.

Ressaltamos, contudo, que as medidas adotadas, de modo emergencial, de-
vem ser submetidas, posteriormente, à votação em assembleia extraordinária de 
condôminos, a ser convocada pelo síndico, momento em que a maioria deverá 
decidir pela sua manutenção ou não, uma vez que a assembleia de condôminos 
é o único órgão a quem a lei atribui competência para ditar as normas que deve-
rão ser seguidas por todos os condôminos e frequentadores do edifício.

Por fim, sobre a discussão envolvendo a ponderação de direitos funda-
mentais, notadamente a propriedade e a saúde, importante mencionar o enten-
dimento do alemão Robert Alexy. Segundo o filósofo, caso exista uma colisão 
entre direitos fundamentais, expressos na forma de princípios, como ocorre 
no caso em tela, deve ser aplicada a técnica do sopesamento; o autor defende 
que todos os princípios possuem a mesma importância, assim, na hipótese de 
colisão entre eles, o julgador deve analisar as condições fáticas e jurídicas do 
caso concreto, a fim de decidir qual prevalecerá. Sendo assim, por meio de sua 
teoria, Alexy busca conferir racionalidade à escolha do aplicador do direito, de 
forma que esta não seja realizada de maneira arbitrária, conforme os interesses 
do julgador (CARDOSO, 2016).

2. RESTRIÇÃO DO USO DOS ESPAÇOS COMUNS PELOS 
SÍNDICOS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO EM RAZÃO DA 
PANDEMIA DE COVID-19

O novo coronavírus tem causado grandes impactos por todo o globo, tra-
zendo diversas consequências no âmbito econômico, político e social, além de 
repercussões de natureza jurídica. A ciência tem demonstrado que a transmis-
são do vírus ocorre por meio do contato pessoal com secreções contaminadas 
e, em razão desse fato, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que 
deve se evitar aglomerações e o contato próximo com outras pessoas.

Diante da crise causada pela pandemia, os países estão tomando diver-
sas providências para promover o combate da disseminação da COVID-19 
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em seus territórios. No Brasil, as autoridades fazem manobras no intuito de 
achatar a curva epidêmica, a fim de retardar o avanço da doença no País, bem 
como para que o número de casos não ultrapasse a capacidade de atendimento 
do sistema de saúde, levando-o ao colapso, como ocorreu na Itália, Espanha e, 
atualmente, Estados Unidos. 

 Dentre as determinações governamentais, encontram-se políticas de iso-
lamento social e fechamento de estabelecimentos comerciais com potencial 
de aglomeração de pessoas, tais como bares, restaurantes, academias, salões de 
beleza, parques de diversão, casas de eventos e festas. Dessa forma, recomenda-
-se que a população, dentro do possível, permaneça em suas residências para 
conter a proliferação do vírus.  

Seguindo a linha das autoridades públicas, alguns síndicos de condomí-
nios edilícios determinaram a adoção de medidas restritivas aos direitos dos 
condôminos, proibindo a utilização das áreas comuns do edifício, a fim de 
evitar a disseminação da doença. Nesse contexto, surgiram importantes dis-
cussões acerca da validade dessas medidas de combate a pandemia adotadas 
pelos síndicos, uma vez que representam restrições ao direito de propriedade 
dos condôminos.

Conforme notícia do site G1, de 17/03/2020, o entendimento defendido 
pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado do Rio 
de Janeiro, SECOVI-RIO, é de que o síndico teria autonomia para vedar o 
uso de áreas comuns do edifício, em razão do dever de zelar pelo bem estar 
do condomínio. Contudo, há entendimento diverso, que argumenta que não 
cabe ao síndico proibir a utilização dessas áreas, mas, sim, mantê-las limpas 
e esterilizadas, sustentado pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo, 
SECOVI-SP (PRÉDIOS..., 2020).

Verifica-se, portanto, que as medidas tomadas pelos síndicos no combate 
da COVID-19 são bastante controvertidas e polêmicas, tendo gerado diversos 
conflitos sociais no âmbito dos edifícios. A seguir, será feita uma análise da 
validade das determinações adotadas pelos síndicos, a fim de compreender os 
limites de sua atuação, bem como tendo em vista a seriedade do contexto atual 
da pandemia, que exige respostas urgentes por parte do Estado e dos cidadãos.

2.1. O EMBATE ENTRE DIREITO DE PROPRIEDADE VERSUS 
DIREITO À SAÚDE 

 Diante do atual quadro de pandemia, causada pela COVID-19, que tem 
trazido medo e incertezas para toda a população, síndicos de condomínios 
edilícios em todo o Brasil têm adotado medidas de prevenção para conter 
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a propagação do vírus, dentre elas o fechamento das áreas comuns do edifí-
cio, como academias, piscinas, salões de jogos, entre outros, restringindo o 
direito constitucional à propriedade com a intenção de proteger a saúde dos 
moradores. Todavia, muito se discute acerca da extensão dos poderes do síndi-
co, notadamente para a determinação ex officio dessas providências restritivas, 
dividindo-se a opinião pública quanto a legalidade desses atos.

Cita-se uma ação transcorrida perante a 2ª Vara Cível da Comarca de 
Vitória, ES, ajuizada pelo condomínio em face de um dos seus moradores 
(SILVA e FERREIRA, 2020). No caso, o condômino (réu) se recusou a atender 
a ordem de suspensão de utilização das áreas de lazer do edifício, que havia 
sido proferida pela síndica no intuito de proteger os moradores, bem como de 
conter o avanço da pandemia (SILVA e FERREIRA, 2020).  Segundo o con-
domínio (autor), o réu alegou que não possuía nenhum sintoma da doença, 
passando a arrombar as portas da área de lazer com chutes, a fim de usufruir 
do espaço e burlar a proibição (SILVA e FERREIRA, 2020). 

No julgamento do caso supracitado, o juízo de primeiro grau entendeu 
que, nos termos do Código Civil, o proprietário tem como atributo o direito 
de usar, gozar e dispor da coisa; todavia, considerando os estudos científicos 
que demonstram os efeitos devastadores da COVID-19, no que tange a saúde e 
a economia, seria coerente a restrição e o impedimento da utilização das áreas 
comuns do condomínio. Ademais, constatou que as medidas tomadas pela sín-
dica convergem no mesmo sentido das recomendações feitas pelas autoridades 
públicas e órgãos de saúde, de âmbito doméstico e internacional, todas com o 
intuito de combater a pandemia. Vejamos um trecho da decisão proferida pela 
magistrada Danielle Nunes Marinho (2020 apud SILVA e FERREIRA, 2020):

Assim, vê-se que restringir ou impedir a fruição das áreas comuns do condomí-
nio, de modo temporário, parece razoável e vai ao encontro de todas as demais 
medidas adotadas por entes estatais e particulares, que intentam à preservação 
da saúde e da incolumidade pública. Portanto, ao menos neste momento tão 
particular, é equivocado falar em supressão do direito de propriedade e do 
direito à moradia no tocante aquelas áreas destinadas ao lazer e ao social, pois, 
como já dito, se pretende proteger o todo, bem como tutelar a função social 
da propriedade, que neste caso é compartilhada.

Percebe-se que a magistrada entendeu pela validade das medidas adotadas 
pelos síndicos de condomínio edilício, relativizando temporariamente o direi-
to de propriedade dos condôminos em prol da saúde, segurança e salubridade 
da coletividade. Trata-se de uma ponderação de direitos, privilegiando-se, mo-
mentaneamente, o direito à saúde em detrimento do direito de propriedade.

Com relação ao embate envolvendo esses direitos fundamentais, quais 
sejam, direito à saúde e direito de propriedade, notadamente diante da situação 
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de pandemia provocada pelo novo coronavírus, entendemos que seria interes-
sante traçar um paralelo com a Teoria Discursiva de Habermas, que desenvolve 
uma relação entre os direitos humanos e a soberania popular. 

Conforme o modelo discursivo habermasiano, existe a autonomia pri-
vada e a autonomia pública, e uma não deve sobrepor a outra, uma vez que 
não seriam antagônicas, não havendo como optar por uma em detrimento da 
outra. Leciona Selvatti, in verbis, (2011): 

A teoria discursiva de Habermas surge como uma alternativa às visões liberais 
e comunitárias do direito que não conseguiram que o Direito atendesse ao 
interesse universal. Na visão liberal do direito, numa sociedade democrática 
contemporânea existirão várias concepções individuais e distintas do que seja 
uma vida digna e, portanto, a autonomia privada deveria prevalecer sobre a 
autonomia pública. Já na visão republicana ou comunitarista, o direito do ci-
dadão deveria ceder à vontade da maioria política, ou seja, o público prevalece 
sobre o privado. Ao defender uma relação interna entre as autonomias pública 
e privada, a teoria discursiva de Habermas faz uma releitura das interpretações 
liberais e republicanas, conjugando-as de maneira que num Estado Democráti-
co de Direito, os direitos humanos e soberania popular desempenham papéis 
distintos mas ao mesmo tempo complementares.

Segundo Habermas, o direito constitucional seria composto por dois 
vieses: um primeiro, que protege direitos fundamentais de uma ordem estrita-
mente privada, e um segundo, que protege direitos coletivos, sendo certo que 
há uma equiprioridade entre direitos comunitários e individuais. (SELVATTI, 
2011). Nesse sentido, Habermas defende que deve haver um equilíbrio entre 
eles, sendo importante preservar tanto os direitos e liberdades presentes no 
espaço individual, quanto os direitos sociais que impactam a comunidade 
(SELVATTI, 2011).

Com relação à situação específica decorrente da decretação de pandemia 
do novo coronavírus, em que houve a restrição de uso pelos condôminos das 
áreas comuns do edifício sob o argumento de proteção da saúde, segundo 
a teoria de Habermas, tem-se que tais medidas de isolamento e restrição de 
direitos e liberdades individuais estão intimamente ligadas ao viés constitucio-
nalista comunitário; isso porque tais determinações impactam não somente a 
saúde dos moradores daquele condomínio, mas afetam a sociedade como um 
todo, influenciando na velocidade da transmissão da doença que pode, even-
tualmente, culminar no colapso do sistema de saúde do País.

Não obstante, as medidas restritivas adotadas pelos síndicos de condomí-
nio edilício consistem em limitações temporárias ao direito de propriedade, 
não acarretando a perda do direito. Dessa forma, a restrição de uso dos espa-
ços comuns do edifício, em prol da saúde dos condôminos, garante tanto o 
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direito individual à propriedade, quanto o direito coletivo à saúde, em confor-
midade com a Teoria Discursiva de Habermas. Busca-se, portanto, estabelecer 
uma relação entre a autonomia pública e privada no âmbito do condomínio, 
remetendo à ideia habermasiana de equiprioridade entre direitos individuais 
e coletivos.

Feitas essas considerações, partiremos para a análise do Projeto de Lei nº 
1.179 (BRASIL, 2020), que trata sobre o regime jurídico emergencial e transitó-
rio das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), com ênfase no estudo dos artigos 15 e 16 do projeto, 
que trazem implicações imediatas para o regime de condomínio edilício, bem 
como para as relações daí decorrentes.

Após, traçaremos os resultados obtidos com a presente pesquisa, pas-
sando para a conclusão sobre a validade dos atos ex officio praticados pelos 
síndicos de condomínio edilício, bem como sobre a constitucionalidade da 
limitação ao direito de propriedade dos condôminos em tempos de pandemia 
do novo coronavírus.

2.2. OS IMPACTOS DO PROJETO DE LEI Nº 1.179/2020 NO 
ÂMBITO DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS 

O Projeto de Lei nº 1.179/2020, apresentado pelo Senador Antônio Anas-
tasia, em março de 2020, foi elaborado em razão da situação de emergência 
na saúde decorrente da pandemia do novo coronavírus, que exige respostas 
em caráter emergencial do governo e da sociedade como um todo. A proposta 
trata de diferentes ramos do direito, visando estabelecer regras transitórias 
aplicáveis às relações civis, suspendendo determinadas leis de Direito Privado 
pelo período em que durar a pandemia.

Embora o Projeto ainda esteja sujeito à sanção presidencial, possui grande 
importância, considerando o forte impacto jurídico que o avanço da COVID-19 
tem causado no País. Por esse motivo, serão traçadas considerações acerca das 
mudanças trazidas pela referida proposta, notadamente no que diz respeito 
àquelas relacionadas diretamente ao regime dos condomínios edilícios. 

Em primeiro lugar, destacamos o artigo 151, do Projeto de Lei 1.179 
(BRASIL, 2020), que confere ao síndico de condomínio edilício poderes 

1 Art. 15. Em caráter emergencial, além dos poderes conferidos ao síndico pelo art. 1.348 do Código Ci-
vil, compete-lhe: I - restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do Coronavírus 
(Covid-19), respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos; II – restringir ou proibir a 
realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de 
propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propa-
gação do Coronavírus (Covid-19), vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e pelo 
possuidor direto de cada unidade. 
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emergenciais durante o período da pandemia, quais sejam: a possibilidade 
de restringir o uso das áreas comuns, bem como de restringir ou proibir a 
realização de reuniões, festividades e o uso dos abrigos de veículos por ter-
ceiros. Tais restrições visam evitar a aglomeração de moradores, que poderia 
eventualmente acarretar a disseminação e o contágio pelo novo coronavírus. 

A intenção do legislador, ao redigir o dispositivo, seria dispensar a convo-
cação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a adoção de me-
didas restritivas ao direito dos condôminos não previstas na convenção. Dessa 
forma, em razão da situação excepcional e emergencial causada pela pandemia 
da COVID-19, os síndicos teriam poderes excepcionais, podendo determinar 
ex officio a não utilização dos espaços comuns do edifício.

Sobre essa possibilidade de atuação de ofício do síndico de condomínio 
edilício, ela se justifica pela necessidade da tomada de decisões rápidas durante 
a crise, bem como pela inviabilidade de realização de assembleias de forma 
presencial, em razão do risco de disseminação e contágio da doença. 

Durante o período de pandemia do novo coronavírus, as assembleias 
devem ser realizadas, preferencialmente, de forma remota, prestigiando a re-
comendação de distanciamento social. Nesse sentido, dispõe o artigo 162 do 
Projeto sobre possibilidade da realização de assembleias e votações por meio 
virtual, equiparando-as, para todos os efeitos jurídicos, à manifestação de von-
tade expressada presencialmente. 

Ao prever a possibilidade de realização de deliberações assembleares de 
forma remota, o dispositivo resguarda a integridade física e a saúde dos mora-
dores, evitando aglomerações desnecessárias, bem como garantindo aos condô-
minos a oportunidade de participarem da tomada de decisões do condomínio. 
Como exemplo, citam-se o Skype, WhatsApp, Zoom, e Google Meet como meca-
nismos eletrônicos disponíveis e alternativos às reuniões presenciais, viabili-
zando a realização das assembleias nos condomínios de forma virtual. 

Todavia, importante salientar que não podemos olvidar da realidade 
do acesso à internet no Brasil, principalmente em regiões com população 
predominantemente de baixa renda. Segundo estudo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, o percentual de domi-
cílios em que havia utilização da Internet continuou mais baixo nas Regiões 
Nordeste (69,1%) e Norte (72,1%), que ficaram distanciados dos demais, en-
quanto o da Região Sudeste (84,8%) permaneceu como o mais elevado. As-
sim, deve-se levar em conta as diferenças de acesso à internet pela população, 

2 Art. 16. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a 
respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, por meios virtuais, caso em que a manifes-
tação de vontade de cada condômino por esse meio será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua 
assinatura presencial.
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que poderiam, eventualmente, dificultar a realização de assembleias virtuais 
no âmbito dos condomínios edilícios. 

A situação decorrente da pandemia do novo coronavírus, portanto, trou-
xe inúmeros desafios para as relações sociais e de direito privado, principal-
mente em razão do isolamento social determinado pelas autoridades públicas 
e órgãos de saúde, que inviabilizou o exercício de alguns direitos e deveres 
pelos cidadãos. 

Dessa forma, o Projeto de Lei 1.179/2020 apresenta-se como uma proposta 
importante e imprescindível para o País, eis que visa regulamentar a situação 
jurídica excepcional vivenciada. Ademais, entendemos que situações jurídicas 
extraordinárias exigem a tomada de medidas extraordinárias para sua solução; 
sendo assim, o Projeto de Lei revela-se necessário para sanar as inúmeras e com-
plexas consequências jurídicas desencadeadas pela decretação de pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o trabalho exposto, e a pesquisa realizada, verifica-se que 
as medidas restritivas adotadas pelos síndicos de condomínio edilício em tem-
pos de pandemia, limitando e proibindo o uso das áreas comuns do edifício, 
com o objetivo de proteger a saúde dos moradores, têm gerado inúmeras di-
vergências no âmbito dos condomínios edilícios. 

A polêmica reside no fato de que temos uma discussão envolvendo, de 
um lado, a preservação do direito individual de propriedade dos condôminos, 
previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República e, de outro, a 
proteção ao direito coletivo à saúde, não apenas dos moradores, mas da socie-
dade como um todo, previsto nos artigos 6º e 196, da Carta Magna. 

Conforme explicitado ao longo da pesquisa, não existem direitos absolu-
tos, de modo que tanto o direito de propriedade quanto o direito à saúde não 
podem se sobrepor um em detrimento do outro, devendo-se sempre buscar o 
equilíbrio entre eles. 

Especificamente com relação ao direito real de propriedade, embora seja 
um direito assegurado constitucionalmente, poderá ser relativizado quando 
estiver diante de outro direito fundamental garantido pela Lei Maior. Ade-
mais, a propriedade deve sempre ser exercida com observância da sua função 
social, sendo certo que, no caso dos condomínios edilícios, essa função social 
é compartilhada entre todos os condôminos, que devem agir em busca do bem 
comum da coletividade.

Considerando o contexto atual, no qual todo o País busca retardar a 
transmissão do vírus (SARS-CoV-2) no intuito de achatar a “curva de infec-
ção” e prevenir o colapso do sistema de saúde, o condomínio edilício deve 
seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial 
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da Saúde, adotando medidas que impeçam a aglomeração de moradores, eis 
que propiciadora da proliferação da COVID-19. Nesse sentido, o condomínio 
poderá impor medidas que flexibilizem temporariamente o direito de pro-
priedade dos condôminos, a fim de preservar a saúde destes; trata-se de uma 
ponderação de direitos, privilegiando-se, momentaneamente, o direito à saúde 
em detrimento do direito de propriedade.

Todavia, como visto, as limitações aos direitos dos condôminos, em re-
gra, não podem ser impostas por meio de decisões monocráticas dos síndicos; 
para que sejam adotadas medidas restritivas não previstas na convenção, deve-
rá ser convocada assembleia geral extraordinária de condôminos para tanto. 

O condomínio tem natureza comunitária, ou seja, os moradores devem 
participar dos debates e discussões que envolvam a administração condomi-
nial, sobretudo na deliberação de medidas que afetem diretamente o direito 
de propriedade. Dessa forma, os síndicos deverão convocar assembleias para 
que nelas sejam analisadas formas de se aplicar as recomendações feitas pelos 
órgãos de saúde em seus respectivos condomínios.

Contudo, diante da situação extraordinária vivenciada, decorrente da 
pandemia do novo coronavírus, entendemos que o síndico poderá, excepcio-
nalmente, tomar medidas unilaterais em casos extremos, nos quais as circuns-
tâncias exigem uma resposta rápida e não seja possível a realização de assem-
bleia. Assim, embora seja direito dos condôminos utilizar as áreas comuns, a 
nosso ver, esta medida, de caráter excepcional e extraordinário, qual seja, agir 
sem autorização expressa da convenção e do regimento interno para vedar o 
acesso e utilização das áreas comuns, está autorizada para garantir a salubrida-
de e a segurança dos próprios condôminos. 

Ressaltamos, contudo, que as medidas adotadas de modo emergencial e ex 
officio devem ser submetidas, posteriormente, à votação em assembleia geral ex-
traordinária de condôminos, a ser realizada preferencialmente de forma virtual, 
conforme prevê o Projeto de Lei 1.179/2020. Isso porque, como visto, a assem-
bleia de condôminos é órgão de cúpula e deliberação máxima do condomínio, 
sendo o único órgão a quem a lei atribui competência para ditar as normas que 
deverão ser seguidas por todos os condôminos e frequentadores do edifício.
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INTRODUÇÃO

Sob o ímpeto estadista de Getúlio Vargas, o Brasil, ao adentrar no 
percurso histórico que viria a ser conhecido por Estado Novo, abandonou 
o reduzido intervencionismo da Velha República para dar lugar ao nacio-
nalismo econômico, ao protecionismo e à criação de monopólios públicos 
nos mais diversos setores da economia (PINHEIRO, 1999, p. 150-151). E, 
em que pese o sucesso momentâneo dessa estratégia de intervenção, tão 
logo a “necessidade de limitar o aumento das funções do Estado” (REZEN-
DE, 1980, p. 37) e o crescente endividamento externo das estatais, pôs em 
cheque este sistema. 

Assim é que, com o Decreto nº 86.215/1981 (BRASIL, 1981), incluiu-
-se a desestatização na agenda política do país, o que viria a ganhar mais 
força com o presidenciável Fernando Henrique Cardoso, quando “a política 
pública privatização já enfrentava bem menos resistências” (VELASCO JR., 
1999, p. 201). E, a despeito desta marcha ter se desacelerado nos mandatos 
subsequentes, a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro representou o 
retorno do tema aos holofotes do governo: instaurou-se ambicioso plano de 
privatização, inclusive com a criação da Secretaria Especial de Desestatiza-
ção, Desinvestimento e Mercados. 

Com a volta dessa aspiração ao cenário político nacional, consectário 
direto foi um ataque aos setores mais tradicionais da economia que ainda 
se encontram sob a titularidade do ente estatal, dentre eles o transporte pú-
blico coletivo. Desta feita, sob a mira das privatizações, há uma efervescente 
pressão para que se repense a forma de prestação deste serviço, tanto em 
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âmbito acadêmico (SILVA; LAPA, 2020), quanto, embrionariamente, já no 
legislativo federal1. 

Concomitantemente a isso, a rápida evolução tecnológica experimenta-
da na última década trouxe uma concretude nunca antes vista ao fenômeno 
schumpteriano da destruição criadora (SCHUMPETER, 1961): locadoras de fil-
mes, outrora grandes conglomerados empresariais, hoje substituídas por canais 
de distribuição digital; hotéis, também de elevada importância econômica, a 
cada dia perdem espaço para meios digitais de locação; até mesmo os bancos, 
cujas agências físicas se mostravam imprescindíveis, vêm cedendo mercado para 
aplicativos ou, até mesmo, para redes bancárias estritamente digitais. 

Como não poderia deixar de ser, tão logo esta fenomenologia chegou 
ao transporte: primeiro, na vertente privada, em que se criou espaços ciber-
néticos nos quais proprietários de veículos automotores prestam o serviço de 
locomoção para eventuais clientes; mais recentemente, foi a vez do transporte 
coletivo, quando se passou a permitir, também em meio virtual, a interação 
entre fretadores e potenciais consumidores.

Não obstante essa contínua pressão do capital para desestatizar mais 
este setor da economia, os efeitos adversos gerados pelo novo coronavírus, 
declarado pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
demonstram que, em momentos como este, em que há queda da demanda, 
torna-se imprescindível a atuação do ente estatal para manter a prestação des-
tes serviços públicos — o que não ocorreria se estivessem sujeitos a uma lógica 
de mercado, onde o lucro, certamente, deve ser o fim a ser perseguido. 

Daí que se chega ao tema problema deste artigo: contrapondo-se a lógi-
ca de mercado que orienta o setor privado com o regime de direito público, 
tendo-se em mente os impactos  sobretudo econômicos advindos da crise do 
coronavírus, é factível se pensar na desestatização do transporte coletivo?

E, considerando-se a escola do serviço público brasileiro (MADAUAR, 
2008; PIETRO, 2005), chegar-se-á à hipótese de que é necessário que o trans-
porte coletivo se mantenha sob o regime jurídico de direito público, pois, 
como a atual pandemia demonstra, somente esta via permite a prestação do 
serviço de forma adequada — isto é, aquele que “satisfaz as condições de regu-
laridade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade das tarifas”, nos termos do artigo 6º, §1º da Lei 
nº 8.987/1995 (BRASIL, 1995). 

Com base nisso, tem-se como objetivo geral, a partir de um método hi-
potético dedutivo, demonstrar a impresteza do setor privado em ofertar o 

1 Há proposta, encaminhada por cidadão, para privatização do transporte público, sob a justificativa da 
“ineficiência com o qual o sistema de transportes público é administrado”. Disponível em <ineficiência 
com o qual o sistema de transportes público é administrado>. Acesso em 14 abr. 2020. 
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transporte coletivo dentro das regulações impostas ao campo público; e, como 
objetivos específicos, realizar uma revisão da literatura abrangente (YIN, 2016) 
acerca da essencialidade do transporte coletivo; e, analisar, numa perspectiva 
genealógica (FOUCAULT, 1981), tanto o regime jurídico do serviço público 
quanto a livre iniciativa, ambos sob a ótica da Constituição de 1988.

Para tanto, dividir-se-á este artigo em cinco partes: na primeira, pretende-
-se demonstrar as principais facetas que tornam o transporte coletivo essencial 
no Brasil; na segunda e terceira, faz-se uma revisão, no tempo, do regime dos 
serviços públicos e privados, contrapondo-os entre si; na quarta, esmiuça-se 
como o coronavírus corrobora a necessidade deste regime público; e, por fim, 
conclui-se o trabalho com base na hipótese apresentada.

1. ESSENCIALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO NO 
BRASIL

A extensão do Brasil, segundo dados do IBGE (2012), representa área 
territorial de 8.515.767,049 km², o que, além de torná-lo o quinto país mais 
extenso do mundo, atrai, invariavelmente, dificuldades na escolha do melhor 
modal de transporte para guarnecê-lo em toda a sua magnitude, mormente 
ao se considerar as diferenças sobretudo econômicas existentes entre as suas 
diversas regiões. 

Diante dessa celeuma, influenciado pelo significativo avanço da indús-
tria automobilística nos Estados Unidos e Europa no final do século XIX, 
os ideários políticos passaram a se fundamentar na supremacia do modal 
rodoviário: “governar é abrir estradas” — já afirmava o presidente Washington 
Luís, demonstrando que “era evidente o avanço com que a rodovia entrava nas 
cogitações oficiais” (GÔMARA, 1999, p.29).

Sem pressões suficientemente fortes para frear o avanço rodoviário, criou-
-se, no governo de citado Presidente, o Fundo especial para a construção e 
conservação de estradas de rodagem federais; que, no futuro, seria igualmente 
acompanhado pelos planos Catramby e Luiz Schnoor, dentre outros inúmeros 
planejamentos que, cada um a seu modo, contribuiriam para a eleição das ro-
dovias como principal modal de transporte brasileiro (BRASIL, 2016). E, em 
virtude desse intenso financiamento público (CASTRO, 2000, p. 229),

Seguiu-se uma expansão notável da malha rodoviária federal e estadual: de 47 
mil km, dos quais apenas 423 pavimentados, em 1945, passando para 97.715 
km, com 7.603 pavimentados, em 1957, e 206.543 km, com 81.308 pavimen-
tados, em 1980. A importância do segmento rodoviário pode ser avaliada pela 
expansão total da rede nacional (federal, estadual e municipal), que atingiu 
1,66 milhão de km em 1994, estimando-se seu valor de reposição em US$ 150 
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bilhões. O custo anual da operação veicular, se incluída a rede urbana, atinge 
US$ 140 bilhões, ou cerca de 20% do PIB. 

Não é de se espantar, então, que referido modal tornou-se “o mais expres-
sivo no transporte de cargas no Brasil, atingindo praticamente todos os pontos 
do território nacional” (RIBEIRO; FERREIRA, 2002, p.22), o que redundou, 
também, no fato de que o “modal rodoviário no Brasil concentra, aproxima-
damente, 60% do transporte de cargas, e 95% do transporte de passageiros” 
(PEREIRA; LESSA, 2011, p.39).

Nessa lógica, tendo-se em conta que serviço público, como ensina Odete 
Madauar (2008, p. 313), “refere-se a atividade prestacional, em que o poder 
público propicia algo necessário à vida coletiva”, há de se concluir, ao se sope-
sar a importância que o mundo fenomênico destinou ao transporte coletivo 
de passageiros, que isto se trata de evidente serviço público. Trata-se, a toda 
evidência, de questão lógica: se é sobredito modal que permite o ir e vir pelo 
território, invariavelmente o serviço que permite a locomoção deve ser tido 
por público.

Feita essa constatação conceitual, verifica-se que o constituinte originário, 
mantendo o racional do artigo 8º da Constituição anterior (BRASIL, 1967), 
estabeleceu no artigo 175 da nova Carta (BRASIL, 1988) que “incumbe ao 
Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

Dito de outro modo, tanta é a importância verificada nestes serviços, 
tais quais o transporte coletivo de passageiros, que optou o legislador por 
inseri-los sob a titularidade do Estado. E, no mesmo sentido, ainda que haja 
a possibilidade de prestação dos mesmos através de mecanismos de delegação, 
em nenhuma hipótese ocorrerá a alteração deste titular, pois, como pontifica 
Marçal Justen Filho (2003, p. 20), não há “modificação do regime jurídico que 
preside a prestação do serviço público”, afinal, como continua Carvalho Filho 
(2019, p. 364), “os serviços públicos estão e sempre estarão sob a titularidade 
das pessoas federativas”. Desta feita, 

(…) os serviços públicos são organizados e prestados em situação de privilégio, 
sob o regime que se convencionou chamar de “regime de serviço público”, es-
truturado sobre os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interes-
se público. E, saliente-se, são eles assim organizados e prestados ainda quando 
o agente de sua prestação seja entidade do setor privado, concessionária ou 
permissionária do serviço. (GRAU, 2012, p. 750)

Ao lado dessa primeira premissa, que já evidencia o tratamento diferen-
ciado a que se submete o serviço público em questão, tem-se no inciso V do ar-
tigo 35, também do texto constitucional (BRASIL, 1988), a outorga do caráter 
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essencial ao transporte coletivo —  “característica não conferida nem mesmo 
aos serviços de educação e saúde” (FORTINI, 2020), o que, sem dúvidas, deve 
servir de motriz hermenêutico tanto para a interpretação da ordem constitu-
cional quanto de todo o ordenamento infraconstitucional. 

De todo modo, ainda que não fosse por essa expressa dicção da Carta 
Maior, como a própria escolha política demonstra, é inegável a essencialidade 
que sobredito serviço representa na vida de todo e qualquer cidadão brasileiro. 
Neste ponto, aliás, não se pode esquecer que, 

O transporte coletivo é um serviço essencial nas cidades, pois democratiza a 
mobilidade, constitui um modo de transporte imprescindível para reduzir 
congestionamentos, os níveis de poluição e o uso indiscriminado de energia 
automotiva, além de minimizar a necessidade de construção de vias e estacio-
namentos. (ARAÚJO, 2011, p. 580) 

E, ao lado destes insofismáveis benefícios, sendo o transporte rodoviário 
o principal modal de locomoção eleito pelo país, a existência de serviço que 
permita o livre deslocamento de pessoas nada mais é que concretização do 
próprio direito de ir e vir — este, a propósito, elevado à condição de direito 
fundamental pela Carta Cidadã (BRASIL, 1988). 

Daí que, justamente pela efetividade do transporte coletivo se traduzir na 
concretização de direitos fundamentais, deve inferir-se que, por conta disso, 
dá substrato também ao princípio da dignidade da pessoa humana: afinal, o 
deslocamento pelo território nacional, seja a título de lazer, seja a pretexto de 
saúde ou labor, sempre constituirá demonstração da dignificação do ser. Nes-
te liame, calha recordar que sobredita dignidade, mais que princípio, é vetor 
axiológico da Carta Maior, de forma tal que, 

(…) mesmo respeitando os elementos histórico, sociológico e criativo que per-
meiam a experiência jurídica, ou a denominada “dialética da complementari-
dade”, como denomina Reale, há na tarefa do intérprete uma porta de passa-
gem obrigatória que é a perscrutação da dignidade da pessoa humana, antes de 
declinar o alcance e o sentido da norma, mas sobretudo, antes da aplicação; é 
que não temos a ingenuidade de desacreditar da existência de normas injustas 
ou mesmo iníquas; elas existem e persistem, e às miríades; contudo, face ao 
dogmatismo do primado constitucional, estas não poderão ser declinadas no 
caso concreto se aviltarem ou afrontarem o mandamento constitucional. (AN-
DRADE, 2002, p. 30)

Dito tudo isso, possível compilar que, no mundo fenomênico, a opção 
governamental  pela acelerada construção de rodovias elevou o modal viário ao 
nível de suprassumo do transporte em âmbito nacional; da mesma forma, na 
perspectiva da ordem constitucional positivada na Carta de 1988, o transporte 
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coletivo, além de subjazido à titularidade estatal, tem expressamente conferido o 
caráter de essencial; e, ainda, na vertente principiológica, visualiza-se este trans-
porte como garantidor de direitos fundamentais que, em última análise, presta-
-se igualmente à promoção da dignidade da pessoa humana. 

Destarte, por representar indelével importância por qualquer cume argu-
mentativo e pelos mais diversos ângulos de análise, há de se fixar a premissa, 
para condução do restante deste artigo, de que o transporte coletivo de passa-
geiros é revestido de inexorável essencialidade. 

2. REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Com a derrubada do salazarismo pela revolução de 25 de abril de 1974, 
pôs-se fim ao período autoritário-ditatorial português para, na sequência, 
ingressar-se em movimento que “procura vivificar e enriquecer o conteúdo 
da democracia, multiplicando as manifestações de igualdade efectiva, parti-
cipação, intervenção, socialização” (MIRANDA, 2007, p. 257), o que viria a 
resultar na Constituição da República Portuguesa de 1976 — marcada, como 
denuncia seu preâmbulo, pela intenção de “restituir aos portugueses os direi-
tos e liberdades fundamentais” e de construir “um país mais livre, mais justo 
e mais fraterno” (PORTUGAL, 1976).

Plasmado, como aponta Jorge Miranda (2007, p. 262), nessa “preocupa-
ção tanto de enumerar os direitos quanto de definir o seu conteúdo e fixar as 
suas garantias e as suas condições de efectivação”, prestou-se a novel carta lusi-
tana a, expressamente, incluir como incumbência do Estado a programação e 
execução de uma rede adequada de transportes; o que denota, sem dúvidas, o 
prevalecimento de ideais social-democratas. 

Da mesma forma, na Espanha, com a morte do Generalíssimo Francisco 
Franco, “reinstalou-se a monarquia espanhola”, subindo “ao trono D. Juan 
Carlos de Borbón y Borbón” e sendo “eleitas, então, as Cortes Generales como 
poder constituinte originário” (FIUZA, 2013, p. 272-273), cujo resultado foi 
a promulgação da nova Lei Magna dos espanhóis em 6 de dezembro de 1978. 
Nesta, assim como ocorrera com os vizinhos portugueses, também já se veri-
fica no texto preambular o intento de “promover o progresso da cultura e da 
economia para assegurar a todos uma digna qualidade de vida”, bem como 
“estabelecer uma sociedade democrática avançada” (ESPANHA, 1978).

Com efeito, também permeada por aspirações sociais decorrentes do espí-
rito pós-ditatorial, a citada Carta espanhola inseriu expressamente como dever 
do Estado a proteção social, econômica e jurídica de seus cidadãos, de forma 
bem ampla, donde se vislumbra, pela via lógica, a obrigação do ente estatal em 
fornecer adequadamente o serviço público de transporte coletivo, até por ser 
direito dos espanhóis a livre circulação pelo respectivo território. 



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 383

No Brasil, emergiu situação semelhante àquela ocorrida no continente 
europeu: com o fim do período autoritário decorrente da revolução de 1964, 
iniciou-se uma “luta pela normalização democrática e pela conquista do Esta-
do Democrático de Direito” (LIMA, 2013, p. 20) que, com o tempo, resultou 
no que viria a ser conhecido como Nova República, fase que se definirá “pela 
eliminação dos resíduos autoritários, e, o que é mais importante, pelo início, 
decidido e corajoso, das transformações de cunho social, administrativo, eco-
nômico e político que requer a sociedade brasileira” (SILVA, 2013, p. 90).

Neste limiar de novo paradigma político, apoiado no que se desenhava 
na Europa, alvoreceu o seu marco: a Constituição da República Federativa de 
1988, alinhada aos ideais sociais que se firmavam nos demais estados sobera-
nos, como bem ilustram as palavras de Ulysses Guimarães (1999, p. 176) ao 
encerrar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em 05 de outubro 
de 1988: 

O inimigo mortal do homem é a miséria. Não há pior discriminação do que 
a miséria. O Estado de direito, consectário da igualdade, não pode conviver 
com estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade 
que não acaba com a miséria. Não lhe bastou, porém, defendê-lo contra os 
abusos originários do Estado e de outras procedências. Introduziu o homem 
no Estado, fazendo-o credor de direitos e serviços, cobráveis inclusive com o 
mando de injunção.

Filiando-se à nova ordem constitucional europeia, bem como em obser-
vância à mens legislatoris, a Carta de 1988 introduziu uma era de cidadania 
constitucional, pois, como preceituado por Michel Rosenfeld (2003, p. 37), 
há um “governo limitado, a aceitação da rule of law, ou seja do Estado de 
Direito, e a proteção dos direitos fundamentais”. E, em linha ao exposto no 
tópico anterior, o constituinte originário, para efetivar esta órbita jurídica que 
se apresentava, incluiu os serviços públicos sob a titularidade do Estado e, 
especificamente quanto ao transporte, outorgou-lhe status de essencialidade. 

Mais que isso, criou, importando da escola do serviço público francês 
(DUGUIT, 1927), o que Odete Medauar (1992, p. 110) chama de “vínculo 
orgânico com a administração”, ou seja, “a Administração exerce controle 
permanente sobre o gestor de serviço público; sua intervenção é maior do que 
a aplicação de medidas de polícia, porque a Administração é a responsável, em 
última instância, pela atividade”.

Em decorrência dessa responsabilidade imputada à administração, bem 
como da necessidade de dar concretude aos ditames constitucionais, o cons-
tituinte foi além: o inciso IV do já mencionado artigo 175 da Carta de 1988 
(BRASIL, 1988), mediante o implemento de verbete programático, impeliu 
ao legislador infraconstitucional a edição de norma para dispor acerca da 
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“obrigação de manter serviço adequado”. Por esta via, há de se verificar que, 
nas palavras Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2015, p. 354), 

O serviço público revela uma categoria singular no Direito Administrativo 
sujeita a um regime jurídico próprio. A prestação de serviços públicos, por pes-
soa pública ou privada, é impregnada por princípios específicos que garantem 
identidade própria a este instituto do Direito.

Atento a essa imposição, promulgou-se a Lei nº 8.987, de 13 de feverei-
ro de 1995 (BRASIL, 1995) que, ao mesmo tempo em que dispôs acerca do 
regime de concessão e permissão — por isso apelidada de Lei das Concessões 
—, igualmente se prestou a definir, no parágrafo primeiro de seu artigo sexto, 
o que viria a ser serviço adequado, a saber: aquele “que satisfaz as condições 
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 

Dito isso, seja qual for a espécie de serviço público em questão, ele inva-
riavelmente se submete a estes primados de adequação legalmente definidos, 
devendo, pois, ser regular e contínuo, independentemente do contexto políti-
co, social ou econômico que se vive. Mais que isso: por menor que seja a de-
manda pelo serviço, há de ser mantida a mesma eficiência, generalidade e, até 
mesmo, a modicidade tarifária. Tudo isso, aliás, para garantir a regularidade 
de serviço que, por força constitucional e fenomênica, reveste-se de caráter de 
essencialidade.

No caso do transporte não é diferente, na medida em que “sendo um 
serviço público, tal atividade deve ser protegida (a) de crises que afetem sua 
continuidade (inclusive, do ponto de vista econômico), como a que ocorre no 
presente momento; e (b) da prestação por empresas e pessoas não autorizadas, 
que prestam o serviço de forma clandestina” (BORDA, 2020).

Traçou-se, assim, a genealogia do regime de serviço público na Consti-
tuição da República Federativa de 1988 e, ao mesmo tempo, demonstrou-se 
os nortes conceituais que definem o tema bem como o que é legalmente en-
tendido por serviço adequado — e, como será averiguado adiante, em nada se 
confunde com os serviços particulares, que invariavelmente se sujeitam a uma 
lógica de mercado.

3. LIVRE INICIATIVA E A LÓGICA DE MERCADO

Para adentrar ao âmago dos serviços privados, convém trazer à baila, de 
início, a diferença traçada por Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 108) 
acerca da sujeição dos particulares e da administração pública ao princípio da 
legalidade, quando afirma que, “ao contrário dos particulares, os quais podem 
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fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 
antecipadamente autorize”.

Isso significa que, diversamente da conformação legal prévia que a atua-
ção estatal demanda, o setor privado se rege pelo princípio da livre iniciativa, 
o qual remonta, do ponto de vista historiográfico, ao Decret d´Allarde, de 
março de 1791, que inspirou a Loi le Chapelier, de junho daquele mesmo 
ano, que, num contexto pós revolução francesa, serviram para revogar o cor-
porativismo presente no Édit de Turgot de 1776 para positivar a liberdade de 
comércio e de empresa.

E, com o assentamento cada vez mais sólido do capitalismo como sis-
tema econômico do mundo ocidental, não tardou para que as cartas consti-
tucionais de diversas nações passassem a inserir este primado, a exemplo da 
Mexicana (MÉXICO, 1917), Alemã (ALEMANHA, 1949) e as já mencionadas 
constituições Portuguesa (PORTUGAL, 1974) e Espanhola (ESPANHA, 1978).

No Brasil, prelúdio da positivação deste princípio é verificada já na Cons-
tituição Imperial de 1824 (BRASIL, 1824), cujo artigo 179, além de colocar a 
propriedade como base do Império, expressamente, em seu inciso XXIV, ga-
rantia que “nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio 
póde ser prohibido”. Avançando nesta esfera, a Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil de 1891 (BRASIL, 1891) deixou ainda mais cristalina 
a adoção deste norte francês: ficou assegurado o livre exercício de qualquer 
profissão moral, intelectual e industrial.

Mesma sorte se seguiu com a Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), que 
trouxe a dicção da liberdade econômica, assim como a Carta de 1937 (BRA-
SIL, 1937) que, embora outorgada, 

(…) fundou a riqueza e a prosperidade nacional na iniciativa individual, no 
poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, só sendo legí-
tima a intervenção estatal no domínio econômico para suprir as deficiências 
da liberdade privada e coordenar os fatores de produção. (LEITE, p. 04, 2013) 

Assim se seguiu também no texto constitucional de 1946 (BRASIL, 1946) 
que incluiu, pela primeira vez, o vocábulo livre iniciativa de maneira expressa; 
de idêntico modo, a Magna Carta de 1967 (BRASIL, 1967), ainda que inserta 
no contexto do período militar brasileiro, além de repetir o termo que apa-
recera na Lei Maior anterior, foi além, elevando-o ao status de princípio da 
ordem econômica. 

Como não poderia deixar de ser, na Carta Cidadã (BRASIL, 1988), o 
princípio da livre iniciativa foi alçado “à categoria de fundamento não ape-
nas da ordem econômica, mas de toda a República elevando-se a grau de 
valor intrínseco de todo o arcabouço jurídico-pátrio, sendo sua observância 
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impositiva às funções executiva, legislativa e jurisdicional do Estado” (LEITE, 
p. 05, 2013) — afinal, “afirmar a livre iniciativa como base é reconhecer na 
liberdade um dos fatores estruturais da ordem” (FERRAZ JR., 1989, p. 77). 

Com essa importância secular que a livre iniciativa ganhou ao longo de 
seu desenvolvimento, hoje, pode-se dizer que possui facetas ainda mais amplas, 
que compreendem as liberdades de empreendimento, associação, contrato e 
ação profissional (ABREU, 2008, p. 76). Dito de outro modo, ao setor privado 
é garantido empreender livremente, bem como associar-se, contratar e tomar 
toda e qualquer conduta profissional, desde que observe os limites legais. 

Por força dessa autonomia que é garantida à iniciativa privada, corolário 
lógico é que os particulares guiem suas atividades para aquilo que deve ser o 
seu fim: a lucratividade — até porque não seria curial e nem lógico à vida em-
preendedora, na execução de seu múnus, enveredar esforços para outro resul-
tado senão o lucro. Na contramão, portanto, do que ocorre no ramo público: 
neste, vigora o dirigismo estatal que, como visto, estabelece até mesmo o que 
seria um serviço adequado; enquanto na vertente privada, por outro lado, essa 
figura do dirigismo, além de historicamente superada, contraria os próprios 
pilares da livre iniciativa. 

O que tem que se visualizar, a partir disso, é “que o Estado não pode 
pretender, sob pena de subverter os papéis, que a empresa privada, em lugar 
de buscar o lucro, oriente sua atividade para a consecução dos princípios-fins 
da ordem econômica como um todo, com sacrifício da livre-iniciativa” (BAR-
ROSO, 2001, p. 201). E, por decorrente, em situações de crises econômicas, às 
quais é ínsito a redução da demanda, os particulares se dotam da discriciona-
riedade de reduzir a oferta do serviço que prestam ou, se for o caso, até mesmo 
cessá-la — ainda que isso lese o interesse público concreto, haja vista que, como 
já exposto, a função mor é a busca pela lucratividade, e não o atendimento à 
clamores coletivos, o que é atribuição constitucionalmente dirigida ao Estado.

Fica claro, com tudo o que fora dito neste tópico e no anterior, que os 
setores público e privado possuem diferenças de estirpe. Não que um seja supe-
rior ou mais importante que outro. São apenas diferentes: enquanto aquele se 
presta ao atendimento das necessidades coletivas sem uma medida contrapres-
tacional que, via de regra, guie ao lucro, este se guia pela oferta de produtos e 
prestação de serviços que, embora também de interesse da coletividade, sempre 
visa seu fim último na lucratividade. 

4. CORONAVÍRUS E A IMPRESCINDIBILIDADE DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS

Coronavírus, segundo a literatura médica, “são RNA vírus causado-
res de infecções respiratórias em uma variedade de animais, incluindo aves 
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e mamíferos” (LANA, 2020, p. 01) que, conquanto já tenham celebrizado 
algumas epidemias nos últimos tempos — tais como a epidemia de SARS 
que emergiu em Hong Kong (China), em 2003 e a síndrome respiratória 
do Oriente Médio (MERS), na Arábia Saudita em 2012 —, ganhou especial 
contorno no início do ano de 2020. 

Isso porque, uma nova variação deste vírus, denominado SARS-CoV-2, 
foi detectada na província de Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019, 
e, devido à sua alta capacidade de disseminação, tão logo havia se alastrado 
para outros países e continentes. Como alertam os especialistas clínicos, 

A velocidade de propagação de uma doença pode ser avaliada pelo seu número 
básico de reprodução (R0), definido como o número médio de casos secun-
dários gerados por caso primário. As estimativas iniciais de R0 para o SARS-
-CoV-2 variam de 1,6 a 4,1 6,7,8. Para comparação, a epidemia de Influenza A 
H1N1 2009 apresentou R0 entre 1,3 e 1,8 9, alcançando uma taxa de ataque 
de 643 casos por 100 mil no Estado do Paraná (de maior notificação), ficando 
entre 50 e 70/100 mil nos demais estados do Sudeste. Como o SARS-CoV-2 
tem uma transmissibilidade maior, a introdução deste no Brasil, em condições 
semelhantes às do vírus Influenza, resultaria em uma taxa de ataque também 
maior. (LANA, 2020, p. 01)

Em virtude disso, coube à Organização Mundial de Saúde (OMS) o 
reconhecimento da epidemia como uma emergência internacional (OMS, 
2020), o que, no linguajar técnico do Regulamento Sanitário Internacional — 
promulgado no país pelo Decreto nº 10.212/2020 (BRASIL, 2020) — denota 
uma contingência representativa de riscos para a saúde pública dos Estados, 
devido à propagação da doença e que, por isso, exige uma resposta interna-
cional coordenada. 

Por essa razão, iniciou-se um alinhamento na comunidade internacional 
para, dentre outras medidas que foram tomadas, determinar o isolamento 
social e a quarentena, sob o pretexto de reduzir a propagação do vírus. Em 
termos técnicos, trata-se de mecanismo “para achatar a positiva curva epide-
miológica de contaminação do novo coronavírus faz-se necessária uma ativa 
política fiscal direcionada para a saúde aliada a estratégias de isolamento verti-
cal e horizontal” (MARANHÃO; SENHORAS, 2020, p. 36).

Assim, para dar início às práticas preventivas no país, promulgou-se a 
Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020) para dispor sobre 
“medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”. E, 
por derradeiro, atitudes similares foram replicadas tanto em âmbito estadual 
quanto municipal, o que trouxe como consectário o fechamento de estabele-
cimentos comerciais e demais atividades que exigem a circulação de pessoas, 



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)388

mantendo-se a prestação apenas daqueles serviços considerados essenciais — 
salvo algumas exceções, tais como a construção civil. 

Invariavelmente, em que pese a utilidade das soluções adotadas para a 
prevenção da pandemia, estas foram carregadas de imanentes impactos ma-
croeconômicos: bolsas de valores mobiliários ao redor do mundo em queda 
similar à da grande depressão de 1929, gerando, inclusive, paralisação das 
operações (circuit breaker) para cessar as perdas (VALOR, 2020); da mesma 
forma, o Produto Interno Bruto (PIB) de inúmeros países, dentre eles o Brasil, 
outrora com perspectivas de crescimento, foram surpreendidos com a inversão 
das previsões, para um cenário de retração (BBC, 2020).

Ante as restrições impostas à circulação de pessoas e pelo tempestuoso 
cenário da macroeconomia, o cenário microeconômico acompanhou, infeliz-
mente, o mesmo destino: demissões ou suspensões dos contratos de trabalho 
em massa (EXAME, 2020), registro de endividamento recorde entre brasileiros 
(CNC, 2020) e, por óbvio, cessou-se a prestação dos mais diversos serviços, 
haja vista a abrupta redução de demanda. 

Por força da afetação direta dessas adversidades, o segmento do transpor-
te coletivo se viu obrigado a reduzir sua operação — ou, na maior parte dos 
casos, teve mesmo de cessá-la. Isso, como já tratado alhures, pela característica 
intrínseca ao setor privado: não há sentido, sob a perspectiva da lucratividade 
que deve ser perseguida pelos particulares, que se mantenha o oferecimento do 
serviço nas mesmas condições quando há uma acentuada queda da demanda. 

Neste ponto, vale questionar: se, como propõe o ímpeto privatizador 
da atualidade, já se houvesse retirado o transporte coletivo da titularidade 
do Estado, deveria a população ficar restrita da locomoção pelo território 
nacional até que a demanda voltasse a ser interessante para o transportador? 
Inexoravelmente, seja pela demonstrada imprescindibilidade do modal viário 
para o país, seja pela sinonímia existente entre dignificação da pessoa huma-
na e transporte adequado, a conclusão só pode ser uma: é necessário que se 
mantenha o ente estatal como titular deste serviço público, justamente para 
garantir a sua regularidade de prestação mesmo em épocas em que a lógica de 
mercado não o aconselha. 

Por isso, não há dúvidas: “no caso dos transportes, a crise faz com que 
os caminhos que estavam sendo tomados para o transporte rodoviário sejam 
repensados” (BORDA, 2020), pois, ao passo em que evidencia que a lógica 
de mercado não se digna a suplantar as necessidades coletivas, retrotrai para 
o debate jurídico os ímpetos social-democratas construídos, principalmente, 
no século passado. Ou seja, alavanca o espírito cívico para mostrar que, antes 
da defesa do capital e da saúde monetária, presta-se o Estado a salvaguardar 
seu povo, o que se evidencia, no mais das vezes, pela adequação dos serviços 
públicos que fornece.
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Veja-se, com tudo o que foi dito, que não se trata de sustentar a impossi-
bilidade das privatizações, mas, ao contrário: defendê-las, pois de fato trazem 
fôlego à economia, mas, ao mesmo tempo, há de se delimitar o seu campo 
de atuação, para que não haja privatização que, enquanto privatiza o setor, 
também priva os cidadãos de direitos básicos, tais como o transporte coletivo. 

Assim é que, embora se reconheça a necessidade do ente estatal avançar 
do ponto de vista da eficiência administrativa, isso não pode reforçar uma 
“lógica da desresponsabilização do Estado na área social, acompanhada do 
desprezo pelo padrão constitucional” (SANTOS; MANCINI; NEVES, 2019, 
p. 09) da adequação dos serviços públicos, sob pena de precarizar garantias 
constitucionais e, acima de tudo, flexibilizar direitos fundamentais que, por 
essência, devem ser tidos por inflexíveis.

Dito tudo isso, ao lado das citadas mazelas trazidas pela pandemia do 
novo coronavírus, ela traz, concomitantemente, a asserção pela imprescindi-
bilidade do serviço público de transporte coletivo, pois, na contramão da 
lógica de mercado que orienta o setor privado, continua a garantir o direito 
fundamental de locomoção pelo território nacional, para os mais diversos fins 
e que, em última análise, presta-se a tutelar e dar conteúdo ao vetor axiológico 
da Constituição de 1988: a dignidade da pessoa humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De início, visualizou-se, a partir da evidência empírica, constitucional e 
principiológica, a essencialidade do transporte coletivo no Brasil, principal-
mente sob o modal viário, haja vista a opção governamental pela eleição desta 
via como o eixo primordial de locomoção pelo território. 

Em seguida, analisou-se pelo prisma genealógico e do direito comparado, 
o tratamento dado pela Constituição da República Federativa de 1988 (BRA-
SIL, 1988) aos serviços públicos em geral, para, subsequentemente, aprofundar 
na espécie do transporte coletivo.

 Feito isso, adentrou-se à terceira parte do artigo que, contrapondo-se o 
que se expôs no segundo tópico, perquiriu-se, também sob o método genealó-
gico, a forma de inserção da livre iniciativa no texto constitucional brasileiro, 
a partir do que se adentrou à conceituação da lógica de mercado. 

Após tudo isso, demonstrou-se que embora haja um ímpeto desestatiza-
dor na atualidade, a crise sobretudo econômica gerada pela pandemia do novo 
coronavírus, evidencia que, em momentos como este, para resguardar direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos, há de ser afastada a lógica de 
mercado e privilegiado o dirigismo estatal. 

Daí que não pode ser outra a conclusão: o transporte coletivo de passa-
geiros, porquanto essencial ao direito fundamental de locomoção que guia à 
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própria concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser 
mantido sob a titularidade do Estado, mormente ao se considerar a necessida-
de de manter a adequação do serviço mesmo em épocas de crise.
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INTRODUÇÃO

O primeiro relatório disponibilizado pela Organização Mundial de Saú-
de – OMS (no original, World Health Organization – WHO) sobre a pandemia 
da covid-19, datado de 21 de janeiro de 2020, acusa que, em 31 de dezembro 
de 2019, seu escritório na China foi informado sobre a ocorrência de casos de 
pneumonia sem etiologia, isto é, uma causa (ou conjunto de causas) identifi-
cada, na cidade de Wuhan, localizada na província chinesa de Hubei. Apenas 
quatro dias depois, em 03 de janeiro de 2020, quarenta e quatro casos similares 
foram reportados pelas autoridades locais (OMS, 2020, p.1).

Pouco após, no dia 12 de janeiro de 2020, a Comissão de Saúde Nacional 
da China (National Health Commission China) prestou novos esclarecimentos à 
OMS, informando o surgimento de um novo tipo de coronavírus (posterior-
mente designado como Sars-Cov-2). Isolado em laboratório em 07 de janeiro 
de 2020, acreditava-se ter origem a partir da exposição de animais vivos em um 
mercado de frutos do mar em Wuhan (OMS, 2020, p.1).

Já no dia seguinte, 13 de janeiro fora confirmado o primeiro caso do 
novo coronavírus na Tailândia. Em 15 de janeiro, foi confirmado o primeiro 
caso no Japão. Em 20 de janeiro, a Coreia do Sul reportou seu primeiro caso 
(OMS, 2020, p.1). Em 31 de janeiro de 2020, apenas um mês após a primeira 
notificação de pacientes com pneumonia sem causa específica em Wuhan, o 
mundo já contabilizava 9.826 casos de pessoas infectadas pelo novo coronaví-
rus, em um total de dezenove países distintos, além da suspeita de pelo menos 
15.238 novos casos apenas na China (OMS, 2020, p.1), desconsiderando os 
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assintomáticos e a subnotificação comum em qualquer crise de saúde, nota-
damente em estágios iniciais como então se encontrava a pandemia do novo 
coronavírus1. E, em 18 de maio de 2020, menos de cinco meses da primeira 
suspeita de um potencial novo agente patogênico, o mundo possui 4.618.821 
casos confirmados de infectados e 311.847 óbitos (OMS, 2020, p.1).

Tais estatísticas demonstraram agressiva capacidade epidemiológica do 
novo agente patogênico e levaram a OMS a decretar situação de pandemia2 
da doença causada pelo novo coronavírus, denominada de covid-19. Desde 
então, os países têm adotado medidas próprias de combate ao que se tornou a 
mais grave crise de saúde nas últimas décadas, levando à edição, no Brasil, de 
medidas legais reconhecendo o contexto como estado de calamidade pública. 
Todavia, não é quanto a estas que nos ateremos.

Uma providência adotada pelo Poder Executivo por meio da Medida 
Provisória n. 954, de 17 de abril de 2020, determinou o compartilhamento 
compulsório de dados das empresas de telecomunicações Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – STFC e do Serviço Móvel Pessoal – SMP, levantando um 
profundo questionamento se a gravidade da crise de saúde seria fundamento 
suficiente para a relativização de garantias constitucionais e federais de invio-
labilidade da vida privada. Assim, propomo-nos a abordar mais a fundo esse 
tema, a fim de melhor entender o cenário jurídico que permeia esse nítido 
antagonismo de interesses entre autonomia pública e privada.

1. A PRIVACIDADE NO DIREITO BRASILEIRO

Ao contrário dos países europeus, por exemplo, que há décadas debatem 
a privacidade em seus tribunais e legislações, não vimos a mesma preocupação 
no Brasil até alguns anos atrás. Mesmo considerando a privacidade como uma 
vertente da personalidade (como será melhor enfrentado adiante), e que está 
já há muito possui expressa proteção legal, culturalmente não se tem, na socie-
dade brasileira, atenção aos dados pessoais e, pois, ao direito de privacidade.

A presente situação de pandemia da covid-19, porém, faz-nos voltar os 
olhos à proteção da privacidade e dos dados pessoais em muitas nuances não 
necessariamente antes pensadas. Assim, para melhor didática do cerne que 
será abordado neste artigo, cumpre-se resgatar as noções de personalidade 

1 Haja vista a dificuldade de organização de procedimentos de contabilização por parte das autoridades 
governamentais e a necessidade de propagação de referências médicas para identificação de novos casos 
dentre outras enfermidades com sintomas semelhantes, até que seja desenvolvido um protocolo de saúde 
e disponibilizado um exame laboratorial para confirmação da presença do novo agente patogênico.

2 Segundo a OMS, pandemia significa a difusão mundial de uma nova doença (no original, “the worldwi-
de spread of a new disease”). Disponível em: <https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_
asked_questions/ pandemic/en/>. Acesso em: 18 de maio de 2020.
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e de privacidade, no direito brasileiro e na história, a fim de enriquecer o 
debate proposto.

1.1. A PERSONALIDADE NA HISTÓRIA

A tarefa de tentar resgatar, ao longo da história, o desenvolvimento da 
tutela jurídica sobre determinado bem da vida é sempre desafiadora, principal-
mente pela comum divergência entre fontes. Não nos atendo a tais obstáculos, 
pretendemos contextualizar historicamente a personalidade como um bem 
para o direito, para construirmos os alicerces jurídicos que dela emanam capa-
zes de autorizar a proteção dos dados pessoais, notadamente em meio à gestão 
da crise de saúde causada pela pandemia covid-19.

Filosoficamente, as leis, suas alterações e as diferentes formas de interpre-
tação, surgem como reflexo de novas necessidades por parte dos jurisdiciona-
dos, isto é, dos destinatários das normas. Não se pode perder de vista que as 
relações humanas e a própria sociedade em si nada têm de estático. Muito pelo 
contrário, encontram-se em constante mutação, literalmente como um corpo 
vivo. Assim, um resgate histórico, ainda que breve, permite-nos entender me-
lhor as justificativas sociais por detrás da proteção dos dados pessoais.

Vencido esse introito, reconhecer que do Código Civil, principal legisla-
ção no Brasil em matéria de direito privado, preconiza já a partir de seu artigo 
11 que, “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 
são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limi-
tação voluntária” (BRASIL, 2002), faz-nos pensar qual seria a leitura jurídica 
sobre o conceito de personalidade. Portanto, a compreensão desta pelo direito 
ao longo dos séculos será o ponto de partida deste artigo.

A ideia da personalidade como um valor a ser protegido já se fazia presente 
no direito grego antigo, quando a filosofia jusnaturalista da ética pela virtude 
(BIONI, 2019, p.52) ensaiava a concepção de pessoa, e, como efeito, da personali-
dade. Entendia-se que a personalidade deveria ser protegida de excessos e injustiças 
cometidos contra uma pessoa, assim interpretados, pelos antigos, como as afrontas 
à imagem do indivíduo perante seu convívio social (AMARAL, 2008, p.289). Tal 
acepção é, pois, pautada eminentemente na tutela penal, sancionatória.

Com o passar dos séculos e desenvolvimento da própria jurisdição grega 
(e também a romana), o direito antigo passa a admitir a responsabilização para 
além do cunho penal, por meio de ações públicas ou privadas. A personali-
dade, nesse período, deixa de ser apenas o patrimônio moral (da imagem do 
indivíduo) no contexto social e passa a incluir a integridade física e a honra 
também. Logo, estas, que antes eram apenas uma preocupação pública de 
manutenção da ordem, tornam-se mais um dos fundamentos da proteção da 
pessoa e sua personalidade (AMARAL, 2008, p.289).
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Séculos mais tarde, as revoluções políticas e culturais que tem espaço após 
o fim da idade média acabam por gerar inevitáveis repercussões no campo ju-
rídico, a começar pela reinterpretação da corrente jusnaturalista do direito. A 
ética, agora, supera qualquer noção de que o homem é virtuoso e quer frequen-
tar a polis, passando a entende-lo como um ser egoísta que o leva a frequentar 
a sociedade por interesses pessoais. Abandonam-se elementos divinos como 
forma de justificação para a ética, a qual, neste momento de racionalização, 
traduz-se como o cumprimento das regras (LOPES, 2019, p.133). 

O direito, aqui, é visto com profunda marca contratual, mas por uma 
vertente preocupada com o patrimônio material, motivo pelo qual pouco se 
avança em matéria de direitos da personalidade (imateriais) (LOPES, 2019, 
p.133). Isso se diga também quanto ao regime positivista que se sucedeu nos 
países europeus, cuja abstração filosófica a partir do século XVI permitiu com 
que regimes extremistas governassem nos limites da legalidade na primeira 
metade do século XX (BIONI, 2019, p.55).

Segundo Otfried Hoffe (2005, p.47), uma das razões para tanto seria a 
dupla alienação dos estudos da filosofia e da filosofia jurídica de questões de 
moral, ética e justiça ao longo dos séculos imediatamente anteriores ao século 
XX. Com isso, defende em sua obra “Justiça política” (2005) uma renovação da 
filosofia e da filosofia do direito a partir da reaproximação destas ao ideário 
de justiça, como forma de legitimação da atuação jurídica. Mas Hoffe é apenas 
um dos expoentes desse movimento filosófico pós-positivista, que vislumbra 
na despatrimonialização e repersonalização do direito civil uma forma de 
reinserir a atenção à personalidade e ao patrimônio imaterial dela derivado na 
edição e aplicação do direito privado. 

Orlando Gomes lidera no Brasil a essa mudança de paradigma, ao dese-
nhar um projeto de Código Civil que acabou em grande aproveitado no texto 
da Lei nº 10.406/2002 (BIONI, 2019, p.56), como vimos na menção ao artigo 
11, e seguintes, feita acima. Ademais, tem-se que a própria a Constituição de 
1988 reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento da repúbli-
ca e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas como garantias fundamentais.

Inclusive, para estudiosos do tema como Bruno Bioni (2019, p.58), a tu-
tela do ser humano, e em especial da personalidade, é dotada de elasticidade. 
Para tanto, explica que o ordenamento brasileiro deve ser capaz de tutelar toda 
e qualquer situação em que a personalidade se encontra em foco, mesmo como 
matéria de fundo. Assim, ao preconizar o ser humano e sua personalidade (en-
tendida como conjunto de características que dê àquele prolongamento, como 
a honra e integridade psíquica) como um valor máximo do direito nacional, 
faz-se pressuposto reconhecer também a capacidade desse de protege-los mes-
mo no silêncio de norma específica regulamentadora (BIONI, 2019, p.59).
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Como o espectro jurídico que envolve a personalidade é inegavelmente 
amplo, iremos especializar este estudo na privacidade e proteção dos dados 
pessoais do ser humano em meio ao estado de calamidade atualmente instau-
rado pela crise de saúde pública, exatamente para investigar a tensão entre a 
tutela desses direitos e da proteção à saúde da coletividade.

1.2. O DIREITO À PRIVACIDADE NO BRASIL

Constatou-se, no tópico anterior, como se desenvolveu a preocupação 
com a personalidade humana no direito ao longo da história, que desaguou 
no paradigma atual dessa como um núcleo indissociável ao direito e à fi-
losofia do direito. Agora iremos, então, aprofundar a análise sobre o dado 
pessoal e a privacidade como elementos de notória importância nas relações 
pós-modernas.

Embora o Código Civil (BRASIL, 2002) preceitue, em seu artigo 21, ser 
inviolável a vida privada da pessoa natural, sequer tenta detalhar aquilo que 
deveria ser considerado privado, para daí incidir o direito à inviolabilidade e, 
por isso, privacidade. Diferentes situações poderão influenciar sobre a delimi-
tação da ideia de vida privada no caso concreto, sendo falha, pois, a percepção 
do sobredito dispositivo legal como um imperativo imutável. É preciso levar 
em conta que a própria natureza do ser humano não raro o leva a adentrar no 
campo da intimidade e da vida privada do outro, bem como na iniciativa de 
divulgar e tolerar ou permitir o acesso a informações de caráter não público, 
relativizando a ideia de um conceito universal da dita vida privada inviolável.

Não é só. Apesar da proteção jurídica a partir da própria Constituição 
(que estabelece, no rol de garantias fundamentais, a inviolabilidade da intimi-
dade e da vida priva) (BRASIL, 1988), ao mesmo tempo nosso ordenamento 
carece de uma delimitação especifica do termo “privacidade”. A falta de um 
denominador comum quanto ao que se espera do conceito de privacidade 
ocasiona, inevitavelmente, uma percepção generalista e subjetivista sobre esse 
instituto para o direito, tornando-o, senão, um dos mais abrangentes direitos 
humanos, como analisa Doneda:

De todo modo, uma grande diversidade de opiniões e tentativas de definição 
da privacidade, da qual já foi dito ser the most compreensive of men’s rights, se 
avolumam, seja pela dificuldade metodológica em definir um ponto de vista 
comum sobre a questão como pela tentação em fazê-la abranger um leque de-
masiadamente amplo de situações. Mesmo um ponto de partida corriqueiro, 
que é a menção a um “direito a ser deixado só”, tantas vezes apontada como 
senda a definição de Warren e Brandeis, não é de todo exato: em seu mencio-
nado artigo, os autores em nenhum momento definem estritamente o right to 
privacy. A associação que geralmente é feita do artigo com o right to be let alone 
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deve ser relativizada: esta é uma citação da obra do magistrado norte-ameri-
cano Thomas Cooley, que os autores não chegam em nenhum momento a 
afirmar que traduziria propriamente o conteúdo do direito à privacidade – ou 
seja, Warren e Brandeis trabalharam com uma perspectiva aberta de privacy. 
(Doneda, 2016, p.91)

Por outro lado, doutrinadores constitucionalistas preferem enfrentar o 
desafio de conceituar diretamente a privacidade, como José Afonso da Silva 
(2013, p.209), que a reconhece como “o conjunto de informação acerca do 
indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou co-
municar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições”. Na mesma 
linha, há quem, em doutrina alienígena, também encare a questão, como 
Têmis Limberger (2007, p.55), que, ao apresentar sua interpretação sobre 
os mencionados autores Samuel Warren e Louis Brandeis (2018), conceitua 
“the right to privacy, as a part of the more general right to the imunity of 
the person – the right to one’s personality”. Em conclusão, como assevera 
Nicholas Nether (2018, p.24), o direito à privacidade poderá ser representa-
do por meio da esfera em que o indivíduo se porte e desenvolva sua perso-
nalidade sem expectativas sociais.

Ao se concatenar as balizas anteriormente tecidas sobre a personalidade 
ao longo da história e das dificuldades para conceituação da privacidade, é 
possível extrair, quando menos, uma conclusão epistemológica de que a prote-
ção à privacidade deriva diretamente de qualquer tentativa de se tutelar, pelo 
direito, a personalidade humana. Tanto da perspectiva do right to be let alone 
(direito de estar só), como da ótica de controle, pelo titular dos dados pessoais, 
quanto à extensão, à forma e o momento para seu compartilhamento ou não, 
a privacidade é de todo associada, em seu núcleo, à ideia de autodeterminação 
informativa das pessoas.

Partindo dessa premissa, é desafio do direito superar o mero campo do 
formalismo para atingir uma genuína efetividade da tutela da privacidade. Ao 
ensaiar que a privacidade seja uma proteção ao conjunto de informações rela-
tivas a um indivíduo, para se cogitar sua aplicabilidade substancial é preciso 
melhor entender o que seriam, juridicamente, ditas informações pessoais.

Ao longo dos anos, erigiu-se para o direito o chamado dado pessoal, a 
ser entendido como signo identificador da pessoa, destacando-a da sociedade 
como uma projeção ou extensão dessa e de sua personalidade (BIONI, 2019, 
p.63). A Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) (BRA-
SIL, 2018), que não inaugura, mas reforça e sedimenta um paradigma legal 
de proteção de dados pessoais no Brasil, muitas vezes menciona o respeito à 
privacidade como um de seus fundamentos, mas não tenta defini-la. Já quanto 
aos dados pessoais, os conceitua, no artigo 5º, inciso I, como “informação 
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relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2018). 
Assim, verifica-se que ter sido adotada a teoria expansionista (BIONI, 2019, 
p.68) do conceito de dado pessoal, que abrange não só a informação de pessoa 
identificada, mas também de pessoa identificável.

Todavia, é preciso pontuar que a LGPD aqui nos presta apenas como 
referencial hipotético e futuro, na medida em que ainda não está em vigor. 
Encontramo-nos em seu período de vacatio legis, não sendo uma fonte de di-
reito com efeitos capazes de vincular o jurisidicionado. Inclusive, a vigência, 
que se iniciaria em agosto de 2020, foi prorrogada, pela Medida Provisória nº 
959 de 29 de abril de 2020, para 03 de maio de 2021 (BRASIL, 2020). Assim, 
na pendência da LGPD, seguimos vivendo em uma assimetria (BIONI, 2019, 
p.109) no ordenamento pátrio, pautado na proteção contra a inviolabilidade 
da vida privada em leis setoriais e na Constituição.

Como reflexo, bem enfrenta Bruno Bioni (2019, p.109) haver insegu-
rança, por exemplo, para que haja troca de dados entre agentes econômicos 
e para que se possa formular políticas públicas a partir do intercâmbio 
de dados, o que atinge um ponto caro ao presente estudo. O vetor para a 
proteção da privacidade e para a promulgação da LGPD é, hoje, garantir à 
pessoa natural o controle sobre seus dados, daí se falar em autodetermina-
ção informacional, a partir de um fluxo de informações que “atenda às suas 
legítimas expectativas e, sobretudo, não seja corrosivo ao livre desenvolvi-
mento de sua personalidade”.

Por outro lado, o dever de assegurar a autodeterminação informacional 
não se pode olvidar do fato de que as pessoas que vivem dentro da jurisdição 
de um Estado se encontram sob sua tutela, especialmente como objeto de 
estudo para edição de políticas públicas e como destinatários, no momento 
de sua execução. E essa função é ainda mais essencial quando defrontada com 
uma pandemia de saúde em nível global. Assim, enfrentaremos agora a nítida 
tensão entre o aspecto diretamente limitador da autodeterminação informa-
cional e a legitimidade do Estado para tratamento de informações de seus 
jurisdicionados na administração da saúde pública.

2. A PANDEMIA DA COVID-19 E O TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS

Como abordado anteriormente, embora a noção de dados pessoais não 
tenha surgido no ordenamento brasileiro com a LGPD, esta inaugurou, na tu-
tela nacional, a definição de diversos institutos inerentes ao uso e manejo de 
dados pessoais, dentre eles a ideia de tratamento de dados pessoais. Conforme 
estabelece o artigo 5º, inciso X, da LGPD, é tratamento pessoal “toda opera-
ção realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
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recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribui-
ção, processamento, arquivamento, armazenamento” (BRASIL, 2018).

Isso quer dizer, portanto, que toda e qualquer interação feita por pessoa 
física ou jurídica com informações de pessoa natural, identificada ou identifi-
cável, para fins não acadêmicos ou comerciais, por exemplo, será enquadrada, 
nos limites da LGPD, como tratamento de dados pessoais. Inclusive, elegeu 
o legislador que o tratamento de dados necessários à execução de políticas 
públicas previstas em leis ou regulamentos será hipótese em que se dispensará 
o consentimento prévio do respectivo titular. Portanto, percebe-se que a lei 
pretendeu abranger o maior número de situações em sua conceituação, eviden-
ciando o caráter universal pretendido pelo legislador para a proteção jurídica 
introduzida pela nova lei.

Por outro lado, a mesma Constituição que reconheceu a inviolabilidade 
da vida privada como direito fundamental trouxe também o direito à saúde. 
O direito à saúde é reconhecido como direito humano fundamental perten-
cente à segunda geração de direitos, assim chamados direitos sociais (artigo 6º) 
(BRASIL, 1988). Todavia, é no artigo 196 que podemos visualizar a extensão 
de tal garantia, no qual se exprime que “a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 
O reconhecimento da saúde como direito fundamental, essencial para o alcan-
ce de uma vida digna, traz consigo um natural esforço jurídico para que se 
descubra sua verdadeira extensão, ou seja, quais os direitos e deveres que são 
gerados por ele para o Estado, as famílias, as empresas e os indivíduos (DIS-
TRITO FEDERAL, 2011, p.14).

Em relação a esses direitos e deveres decorrentes da saúde como direito 
fundamental, ressaltamos que, em uma perspectiva histórica, a saúde represen-
ta, para os Estados, o exercício de um poder. Desta maneira, a saúde pública se 
manifesta, então, como um exercício do poder estatal com foco na prevenção, 
promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, à proteção da segu-
rança sanitária da população e do próprio indivíduo. Nesse sentido, destaca-se 
o episódio da epidemia da peste negra que, em 1348, dizimou um terço da 
população europeia e fez com que os poderes públicos da época exercessem 
essa autoridade por meio de medidas urgentes, em prol do combate à doença 
(DISTRITO FEDERAL, 2011, p.18).

Entretanto, não se pode justificar uma mesma sistemática estatal hoje no 
combate à pandemia da covid-19. Não apenas não vivemos mais no mesmo 
modelo de sociedade, como também consolidamos ao longo de muitos sécu-
los a tutela da personalidade (e, via de consequência, da privacidade) como 
uma preocupação extremamente cara ao ordenamento jurídico e à filosofia 
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do direito. Logo, como vimos, em seções anteriores, a proteção de dados pes-
soais como expressão do direito à privacidade e, assim, pertencente ao rol dos 
direitos de personalidade possui amparo desde à Constituição, alçando-a 
igualmente a um direito fundamental. Com isso, faremos agora uma análise 
sobre o tratamento de dados em um período excepcional, no caso, a emer-
gência de saúde pública, em âmbito mundial, decorrente do covid-19, e o 
desafio para equilibrar ambos objetos de direito, a saber, a proteção de dados 
e o direito à saúde.

Na tentativa combater a pandemia e minimizar os efeitos desta, o Gover-
no Federal brasileiro tem promulgado diversos instrumentos normativos, den-
tre os quais têm recebido muito destaque as Medidas Provisórias, emanadas 
diretamente da Presidência da República. Uma dessas Medidas merece especial 
menção aqui, a Medida Provisória n. 954, em 17 de abril de 2020 (BRASIL, 
2020). Tal Medida Provisória estabelece o compartilhamento compulsório de 
dados dos consumidores de empresas de telecomunicações à Fundação Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, tudo com o objetivo de suporte à 
produção estatística oficial durante à pandemia do covid-19.

Como se extrai da respectiva exposição de motivos (BRASIL, 2020), jus-
tificou a Presidência da República que a pandemia suspendeu as atividades de 
entrevistas e coletas de danos no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, ao mesmo tempo em que não se poderia “olvidar da 
relevância dessas atividades de produção estatística, inclusive para o enfren-
tamento da pandemia, o que urge a adoção de medidas que viabilizem, por 
outros meios, a produção desse relevante insumo para o implemento de polí-
ticas públicas”. Assim, esclareceu que o IBGE realiza, dentre outras, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, a garantia 
de sua continuidade se revestiria de “especial relevância no presente momento, 
já que a pesquisa deverá ser veículo para a inclusão de quesitos relacionados 
ao monitoramento da pandemia de covid-19 em todo o território nacional, 
orientando políticas públicas e o processo decisório nas mais distintas es-
feras”. Por fim, conclui justificando a urgência autorizativa para adoção de 
Media Provisória pela “necessidade da produção tempestiva de dados para o 
monitoramento da pandemia de covid-19” (BRASIL, 2020).

Deste modo, observamos que a privacidade e a proteção de dados pes-
soais no período de pandemia já têm sido tensionadas em alguns segmentos, 
o que não passou despercebido para diversos agentes de representatividade 
nacional, que cuidaram de manejar os competentes veículos processuais para 
impugnar a iniciativa do Poder Executivo Federal. Nesse sentido, destaca-se a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.387/DF (BRASIL, 2020), proposta 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 20 de abril de 
2020, em face da Medida Provisória supramencionada. 
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 Como o conteúdo da Medida Provisória impõe a quebra e transferên-
cia do sigilo e proteção dos dados pessoais dos cidadãos, o autor da ADI n. 
6.387, ao requerer liminarmente a suspensão imediata da eficácia da norma 
impugnada, argumentou que faltava-lhe o preenchimento dos requisitos da 
relevância e da urgência para ação do respectivo veículo legislativo, bem como 
que, no mérito, apesar de se tratar de uma medida governamental justificada 
pela situação de emergência de saúde pública decorrente do covid-19, a referi-
da permissão acabaria violando direitos fundamentais da dignidade da pessoa 
humana, à intimidade, privacidade e sigilo dos dados pessoais (BRASIL, 2020, 
p.5). Isso porque, segundo o autor, o direito à privacidade e à proteção de 
dados pessoais estaria consolidado no artigo 5º, nos incisos X e XII, da Cons-
tituição, pelo que a Medida Provisória 954 incidiria em flagrantes afrontas 
inclusive a um direito fundamental à autodeterminação informativa, derivado 
das primeiras garantias. 

A boa doutrina constitucional versa sobre a existência de um “(...) direito 
geral à autodeterminação informativa que se traduz, fundamentalmente, na 
faculdade de o particular determinar e controlar a utilização de seus dados” 
(Canotilho, JJ Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coim-
bra. Ed. Almedina, 2003).
Tal direito fundamental foi reconhecido, em 1983, pelo Tribunal Constitu-
cional Federal Alemão, apreciando justamente a previsão de coleta e uso de 
dados pessoais pelo poder público. O Tribunal cunhou, de forma paradigmá-
tica, a proteção à autodeterminação informativa, com base no direito geral 
da personalidade consagrado na Grundgesetz, a Constituição Alemã. O caso 
decidido envolvia Reclamações Constitucionais que se voltavam contra a Lei 
do Recenseamento de População, Profissão, Moradia e Local de Trabalho (Lei 
do Recenseamento de 1983).
Ao deliberar sobre o alcance do direito à autodeterminação sobre a informa-
ção em relação às intervenções nas quais o Estado exige a informação de dados 
pessoais do cidadão, o TFC assentou que “o livre desenvolvimento da perso-
nalidade pressupõe, sob as modernas condições do processamento de dados, a 
proteção do indivíduo contra levantamento, armazenagem, uso e transmissão 
irrestritos de seus dados pessoais. Esta proteção, portanto, é abrangida pelo 
direito fundamental do Art. 2 I c. c. Art. 1 I GG [direito geral da personali-
dade]. O direito fundamental garante o poder do cidadão de determinar em 
princípio ele mesmo sobre a exibição e o uso de seus dados pessoais”.
Na brilhante decisão, o Tribunal assevera que “hoje, com ajuda do proces-
samento eletrônico de dados, informações detalhadas (...) de uma pessoa 
determinada (...) podem ser, do ponto de vista técnico, ilimitadamente ar-
mazenados e consultados a qualquer momento, a qualquer distância e em 
segundos. Além disso, podem ser combinados, sobretudo na estruturação de 
sistemas de informação integrados, com outros bancos de dados, formando 
um quadro da personalidade relativamente completo ou quase, sem que a 
pessoa atingida possa controlar suficientemente sua exatidão e seu uso. Com 
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isso, ampliaram-se, de maneira até então desconhecida, as possibilidades de 
consulta e influência que podem atuar sobre o comportamento do indivíduo 
em função da pressão psíquica causada pela participação pública em suas 
informações privadas. (BRASIL, 2020, p.12-13)

Assim, prosseguiu defendendo que a Medida Provisória não era transpa-
rente quanto à proteção que os titulares terão quanto ao uso inadequada dos 
dados, previa uma forma insegura de repasse de informações (meio eletrôni-
co), e pretendia acessar os dados de todos os cidadãos consumidores das ope-
radoras de telefonia, enquanto que a pesquisa interrompida do IBGE era feita 
por amostra de domicílios, em reduzido número de residências. Não previa, 
ainda, segurança de manuseio, tampouco justificativa adequada e finalidade 
especificada, sendo que a mesma Presidência da República sequer criara a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados a fim de fiscalizar a credibilidade, 
representatividade e legitimidade, o tratamento dos dados pessoais. Conclui, 
por fim, que seria necessária ainda uma participação social para referendar a 
quebra do sigilo dos dados pessoais, como pretendido pela Medida Provisória, 
demonstrando mais uma vez a inadequação da via eleita.

Ao apreciar o sobredito pleito, a Ministra Relatora do Supremo Tribunal 
Federal, Rosa Weber, reconheceu diretamente, em sua Decisão Monocrática, 
que “as condições em que se dá a manipulação de dados pessoais digitaliza-
dos, por agentes públicos ou privados, consiste em um dos maiores desafios 
contemporâneos do direito à privacidade” (BRASIL, 2020, p.7-8). É que o 
“chamado direito à privacidade (right to privacy) e os seus consectários direitos 
à intimidade, à honra e à imagem emanam do reconhecimento de que a per-
sonalidade individual merece ser protegida em todas as suas manifestações”, 
e, assim, sendo, encontrariam imediato âmbito de incidência nas providências 
de compartilhamento compulsório de informações de consumidores das tele-
fônicas à Fundação IBGE (BRASIL, 2020, p.8).

Tais informações, com potencialmente identificáveis titulares (quan-
do não de antemão identificados), precisariam ler lidas à luz das limitações 
constitucionais sobre o tratamento de dados pessoais. Assim, concluiu que 
a Medida Provisória exorbitou tais limites porque não (i) delimitou o obje-
to da estatística a ser produzida, (ii) a finalidade específica e sua amplitude 
(iii) a necessidade de disponibilização dos dados, (iv) a forma como seriam 
efetivamente utilizados, e, ainda, (v) “não apresenta mecanismo técnico ou 
administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, 
vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no 
seu tratamento” (BRASIL, 2020, p.10).

Todos esses elementos, somados à ausência de vigência da LGPD e à 
necessidade de realização de relatório de impacto de segurança da informação 
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anteriormente à coleta e uso, e não posteriormente, autorizariam, pela Minis-
tra Relatora, à suspensão da eficácia da Medida Provisória n. 954/2020.

Não se subestima a gravidade do cenário de urgência decorrente da crise sani-
tária nem a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam 
dados específicos para o desenho dos diversos quadros de enfrentamento. O 
seu combate, todavia, não pode legitimar o atropelo de garantias fundamen-
tais consagradas na Constituição. (BRASIL, 2020, p.12)

Essa é exatamente uma das linhas argumentativas centrais para os defenso-
res da primazia da privacidade e da proteção dos dados pessoais mesmo durante 
o estado de calamidade pública. Embora haja o dever do Estado de atuar no 
combate à pandemia, cabendo às demais entidades, ao menos, o dever de colabo-
ração com a saúde pública (mitigando, nas devidas proporções, o alastramento 
da covid-19), não é possível que esteja caracterizada uma excludente da privaci-
dade a ponto de autorizar o tratamento involuntário de dados pessoas.

Por mais que não se possa perder de vista a preocupação com a saúde e a 
dimensão mundial tomada pela pandemia, considerando o número de óbitos, 
o número de infectados, e os impactos econômicos, a flexibilização do direito 
fundamental à privacidade se tornaria um novo sacrifício à população. De um 
lado, a altíssima capacidade epidemiológica do novo vírus e a sua letalidade para 
as faixas de risco3, já representa profundo impacto na vida do ser humano. Por 
outro, uma política de saúde pública ainda não pode ser justificativa para tra-
tamento de dados pessoas de forma não consentida, por iniciativa isolada do 
Poder Executivo sem diálogos com os demais agentes e setores da sociedade, 
e, principalmente, sem a demonstração entre o ganho objetivo do Estado em 
detrimento da violação às garantias fundamentais dos titulares de dados.

Naturalmente, os impactos políticos, sociais e econômicos da pandemia 
serão por muitos anos sentidos, algo que em momento algum este estudo in-
tentar desclassificar ou reduzir. Ocorre que essa situação não pode se prestar 
como um fundamento para a criação de mais um novo efeito negativo sobre 
as pessoas, a saber, o tratamento compulsório de dados derivados das empresas 
de telefonia.

Não há como negar que países asiáticos como a Coreia do Sul e China 
exerceram importantes políticas de combate à pandemia por meio de tecno-
logias de controle social e tratamento de dados das pessoas de forma incons-
ciente a estas (a exemplo das câmeras de vigilância pública e do rastreamento 

3 Pela OMS, aqueles com maior risco de ter a doença agravada são: adultos com mais de 60 anos, pessoas 
com doenças preexistentes, como diabetes e cardiopatas. Disponível em: <https://www.paho.org/ bra/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. Acesso em: 18 de maio 
de 2020.
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da localização pelos telefones móveis4). Ocorre que o Brasil pouco comunga 
da cultura oriental, pautada em uma maior preocupação com o bem estar 
comum do que com garantias individuais, sendo tal paradigma sócio-político 
determinante para se respaldar, juridicamente, ações governamentais como as 
de monitoramento social.

Assim, quando transposto tal modelo de combate à pandemia para o 
Brasil, há inquestionável antagonismo entre este e as garantias individuais tão 
caras à Constituinte de 1988 e ao nosso padrão social. Dado o histórico nacio-
nal de regime autoritário há não muito tempo, a memória da população ainda 
resiste a tentativas de controle inadvertido do Estado sobre individualidades 
dos cidadãos. Por essa razão, seja em homenagem as garantias violentamente 
conquistadas, seja por um estilo de vida pautado na considerável liberdade 
dos indivíduos, entendemos que a sociedade brasileira possui especial apego a 
valores como a inviolabilidade da vida privada.

Como adiantado ao início deste artigo, no país não se tem um debate 
sobre a proteção dos dados pessoais em grau de profundidade e maturidade 
de países europeus. A razão provável para isso é que não sentimos ou viven-
ciamos, nas últimas décadas, um episódio de invasão direta na vida particular, 
causada por agentes ou pelo Estado. Agora, contudo, diante da pandemia, 
onde há nítido e inconteste interesse estatal em adentrar na vida das pessoas, 
de modo não autorizado, a fim de combater a pandemia, é como se nossa 
sociedade fosse então despertada para o grande debate: qual o limite para o 
tratamento de dados.

Perceba-se que a discussão é muito além de uma simples formalidade ou 
abstração jurídica. Há implicações materiais diretas sobre a vida das pessoas, 
que terão suas intimidades expostas sem meios específicos para acompanha-
mento, controle e interrupção. Além de abrir um perigoso precedente para de-
senvolvimento de novas políticas alinhadas com o temido passado de regime 
autoritário no Brasil, há grande possibilidade de exposição social dos titulares 
com efeitos imediatos em diversos aspectos. E o simples fato da iniciativa de 
tratamento partir isoladamente da Presidência da República em nada contri-
bui para uma ideia de contribuição social dos titulares com a saúde pública. 
Por isso a análise sobre a legitimação da tutela à saúde sobre a privacidade e os 
dados pessoais dos jurisdicionados se mostra tão importante.

Em suma, apesar da pandemia caracterizar estado de calamidade pública, 
situação reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, publicado em 20 

4 Para tanto, confira o artigo publicado pelo The Wall Street Journal em 15 de abril de 2020: How coro-
navirus is eroding privacy: tecnology to track and monitor individuals aims to slow pandemic but raises 
concerns about government overreach. Disponível em: < https://www.wsj.com/articles/coronavirus-pa-
ves-way-for-new-age-of-digital-surveillance-11586963028>. Acesso em: 18 de maio de 2020.
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de março do mesmo ano, trata-se de situação pontual (ainda que dotada de 
efeitos longevos), que não pode provocar uma legitimação à violação do direi-
to fundamental à privacidade e, do mesmo modo, não deve abrir precedentes 
para posteriores violações. Embora o direito certamente tutele situações episó-
dicas, tem seu foco voltado para aspectos mais transcendentais. Daí o extirpe, 
por exemplo, do tribunal de exceção no Brasil, pelo artigo 5º, inciso XXXVII. 
O próprio fim do Terceiro Reich levou à criação de um tribunal de exceção 
(Nuremberg Trial) para apuração internacional penal de responsabilidades.

Sem qualquer presunção de comparação, temos que, juridicamente, a 
pandemia atual não encontra o mesmo sistema positivista de 1946, tampouco 
o paradigma metajurídico de então (BIONI, 2019, p.55). Como enfrentado 
nos primeiros capítulos deste ensaio, a filosofia jurídica pós-positivista reto-
mou a outrora perdida preocupação com a moral, a ética e a justiça no estudo 
do direito. Isso ilustra, pois, a proporção da preocupação que o direito à pri-
vacidade inspira frente à Medida Provisória n. 954 ou qualquer outra tentativa 
de imposição de tratamento de dados de forma não dialética com a sociedade.

Não se trata, é preciso reforçar, de qualquer partidarismo ou ideologia 
política, mas pura e simplesmente de uma discussão de caráter jurídica. Veja-
-se que, enquanto a mencionada Medida Provisória impunha às operadoras 
de telefonia o compartilhamento de dados de seus consumidores ao governo 
(inaugurando no Brasil um novo passo quanto ao compartilhamento de 
dados imposto pelo Estado aos agentes de mercado), estender tal providên-
cia às informações das empresas sobres seus colaboradores parece apenas 
questão de tempo. Há de se questionar até mesmo se o Poder Executivo não 
estaria se imiscuindo na competência constitucionalmente delegada para o 
processo legiferante.

Isso sem falar na hipótese de comercialização dos dados com empresas do 
segmento de saúde, como farmácias, laboratórios e planos de saúde. Todas essas 
entidades têm interesse direto em acessar informações de saúde da população 
para construir perfis de consumo, conceber novos produtos, mapear segmentos 
de mercado, construir campanhas de marketing e projetos de publicidade, tor-
nar subjetiva e personalizada a precificação de determinados serviços em razão 
de histórico clínico, médico e farmacêutico. Tais efeitos serão potencialmente 
sentidos no futuro. Portanto, a repercussão da discussão presente se concretiza 
no plano material, de modo que as pessoas, titulares do direito à privacidade e à 
inviolabilidade da vida privada, devem ter no mínimo voz ativa.

Por outro lado, a quem caberia o direito do titular de responsabilizar 
pela incorreção de informações? Contra quem poderia pretender a retificação 
de seus dados? Seria admitida uma exclusão ou interrupção do tratamento 
por iniciativa do titular? Qual é o nível de transparência assegurada ao titular 
contra o desvirtuamento da finalidade alegada para o tratamento? Há previsão 
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administrativa de responsabilização dos agentes públicos quanto a uma temá-
tica tão recente e ao mesmo tempo tão sensível? Não há uma resposta clara a 
todos esses questionamentos, demonstrando a prematuridade da ciência jurí-
dica no país, e, via de consequência, um total despreparo social e político para 
a introdução de medidas como o compartilhamento involuntário aplicado a 
um agente da economia, sobre os dados de seus consumidores.

Isso porque, veja-se que o artigo 3º, inciso II, da Medida Provisória n. 
954, estabelece que os dados compartilhados serão usados exclusivamente para 
a finalidade da Fundação IBGE “para a produção estatística oficial, com o ob-
jetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas 
domiciliares” (BRASIL, 2020). Ocorre que a “produção de estatística oficial” é 
um conceito altamente vago e genérico, podendo ser utilizado conforme o en-
tendimento do Poder Público para um sem número de propósitos. Tal aspecto 
dificulta em demasia a almejada accountability dos administradores públicos, 
para que respondam pessoalmente por seus atos, desvios e excessos. Não há 
objetividade alguma quanto ao tratamento que poderá tomar os dados como 
substrato, esvaziando a operacionalidade e eficácia de direitos dos titulares 
sobre a atividade estatal no manejo de suas informações.

É inegável, nessa ótica, o comprometimento da autodeterminação infor-
macional, pois o titular perde o controle do compartilhamento de seus dados 
e ainda passa a desconfiar das entidades privadas, do mercado, como alvo de 
interesse público a partir do compartilhamento involuntário. Este viés, por si 
só, já demonstra como é indesejável uma investida do Poder Público sobre as 
empresas para obtenção de dados pessoais. O titular precisa confiar que seu 
histórico com uma instituição financeira não poderá servir, repentinamente, 
para que o Poder Executivo invada sua intimidade bancária com a justificativa 
de proteção do crédito, por exemplo.

Assim, como bem reconhecido pela Ministra Rosa Weber em sua decisão 
monocrática, posteriormente referendada pelo plenário do Supremo Tribunal 
Federal, é preciso identificar balizas mínimas para se autorizar um tratamento 
de dados nas proporções pretendidas. A começar, por exemplo, com a confec-
ção de um relatório de impacto5 de caráter preliminar, e não após consumado 
o tratamento. Este seria o meio de tornar público e garantir, aos titulares, 
que os dados tratados para determinado fim seriam apenas aqueles que de 
fato contribuiriam com o propósito alegado, evitando desvirtuamentos e com-
batendo a coleta indiscriminada de dados desconectados com o objetivo do 

5 Segundo definido pelo art. 5º, inciso XVII, relatório de impacto à proteção de dados pessoas é “docu-
mentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que 
podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e 
mecanismos de mitigação de risco” (BRASIL, 2020).
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tratamento, ou seja, cumprindo com os princípios da finalidade, adequação 
e necessidade previstos pelo art. 6º, incisos I a III, da LGPD (BRASIL, 2020). 
Somente a partir de tais cautelas, a fim de trazer o mínimo de proporciona-
lidade no exercício de autonomia pública sobre a autonomia privada de au-
todeterminação informacional das pessoas no Brasil, é que se poderia, então, 
cogitar de uma legitimação, ainda que extraordinária, para incursão do Poder 
Público sobre os dados pessoais sem o ferimento de garantias constitucionais 
e infraconstitucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise do tema proposto, pudemos extrair do direito brasileiro um 
considerável sistema protetivo da vida privada dos jurisdicionados, aí incluída 
até mesmo a privacidade de dados pessoais contra usos de terceiros. Embora 
o principal marco regulatório destes, dados pessoas, seja a LGPD, pelo nível 
de detalhamento e de procedimento que trará às operações de tratamento de 
dados que serão realizadas em sua vigência, os mesmos dados pessoais não se 
encontram desacobertados pela tutela do direito.

O estado de pandemia atualmente vivido no mundo é um fator de peso 
que dever inspirar atuação incisiva do Poder Público no combate à covid-19. 
Do ponto de vista econômico, estima-se retração do Produto Interno Bruto – 
PIB de -5,2% (podendo variar entre -3,0% e -7,0%), já para o ano de 2020, acaso 
as políticas de isolamento social perdurem por três meses. Ao redor do mun-
do, as taxas de juros se encontram em patamares mínimos históricos, os efeitos 
da pandemia têm causado efeito cascata sobre as cadeias de abastecimento, e o 
comércio internacional pouco contribuirá para que os países consigam com-
partilhar riscos para minimizar os impactos da pandemia (haja vista a exten-
são da covid-19 para quase a totalidade dos países do globo) (FERNANDES, 
2020, p.24;27). Portanto, é natural e esperado que o Estado edite medidas no 
exercício de seu múnus previsto no art. 196 da Constituição.

Todavia, essa finalidade não representa uma justificativa absoluta, que 
não possa ser subsumida aos demais valores fundamentais sobre os quais se 
erige o sistema democrático e neoconstitucionalista do direito. Há, sim, inte-
resse público evidente na edição e adoção de políticas de saúde nacional para 
lutar contra a pandemia, o que não significa a capacidade de exercício da auto-
nomia pública em juízo arbitrário. Especialmente no contexto dos direitos de 
personalidade, dentre os quais estão o direito à privacidade, à inviolabilidade 
da vida privada e à proteção dos dados pessoais, a atuação estatal é percebida 
de forma ainda mais sensível, pois a repersonalização do direito privado e a 
redemocratização do Brasil ainda estão vívidas na memória de grande parte da 
população nacional.
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Inclusive, como valor maior aos sobreditos direitos fundamentais, o 
próprio princípio da dignidade da pessoa humana se tornou importante e 
verdadeiramente inafastável na leitura e aplicação do ordenamento brasi-
leiro, de modo que uma norma não terá harmonia e coesão com o sistema 
quando dele se distanciar. Isso significa, em matéria de proteção de dados 
pessoais, que a utilização das informações relacionadas a pessoas naturais 
identificadas ou identificáveis, mesmo na pendência de vigência da LGPD e 
com a finalidade de combater a pandemia, se admitida, precisa ser realizada 
de maneira planejada.

Para tanto, é preciso referenciar uma possível iniciativa de tratamento de 
dados pessoais a partir da identificação prévia de uma finalidade clara e espe-
cífica (da qual não se poderia desvirtuar), quais informações seriam necessárias 
para o atingimento da finalidade pretendida, de que forma seria possível pro-
cessá-las com o intuito de reduzir a invasão da vida privada. Além disso, seria 
essencial garantir a segurança das informações, com procedimentos de ordem 
tecnológica e funcional por parte dos agentes operadores dos tratamentos, 
com o objetivo de ser transparente e permitir a fiscalização e responsabilização 
(accountability) do Estado e seus representantes e servidores.

Somente assim é possível pensar na flexibilização de garantias consti-
tucionais dos jurisdicionados de forma discricionária, com a participação e 
legitimação direta destes na tomada de decisão sobre o tratamento de da-
dos pessoais pelo Estado. A partir da melhor definição e pormenorização de 
detalhes sobre uma eventual medida de tratamento compulsório de dados), 
permitir-se-ia ao titular compreender com exatidão o contexto, o propósito e 
o respectivo dado que fora utilizado, tornando possível o exercício de direitos 
como de retificação, transparência, necessidade e adequação.

É assegurando o controle, da pessoa humana, sobre as informações que 
dão alongamento à sua personalidade que se pode conceber o mínimo de efeti-
vidade à preocupação da Constituinte de 1988 e preservar a autodeterminação 
informacional mesmo em meio ao combate à pandemia e ao zelo estatal pela 
saúde pública. Como consequência, estaríamos diante de uma convivência da 
autonomia pública e da autonomia privada de forma equilibrada, proporcio-
nal e sem comprometimento ou antagonismo de preceitos fundamentais.
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João Gabriel Fassbender Barreto Prates
Roberto Metzker Colares Pacheco

INTRODUÇÃO

Apesar de desnecessário, insta salientar que os tempos são extremos: a 
pandemia do novo coronavírus (COVID19) catalisou uma série de problemas 
humanos, de toda ordem. Desde a falta de estrutura sanitária, até as complexas 
relações familiares durante o isolamento, passando por dilemas na educação 
e na economia, nada fugiu da ação do “inimigo invisível”, que tratou de cha-
coalhar as relações sociais em todo o planeta.

No caso do Brasil, além de tudo já dito, o Direito, mormente o Direito 
Penal, não passa incólume ao tsunami causado pelo microrganismo. Deste 
modo, o presente trabalho lança luzes sobre a questão da utilização de tipo pe-
nais arcaicos, fluidos, porosos, de duvidosa constitucionalidade, como forma 
de tentar coibir condutas que representem risco à saúde coletivo, em especial 
o rompimento de medidas de isolamento social.

Assim, o primeiro capítulo estuda a norma penal em branco, em si,  e 
sua constitucionalidade, tendo em conta o império do princípio da legalidade, 
que se irradia sobre todos os ramos do Direitos, em especial – e principalmen-
te – sobre o Direito Penal.

Em seguida, o segundo capítulo expõe o emaranhado legislativo que se 
descortinou com o inicio da pandemia, analisando-se a decisão na ADI 6341, 
que reforçou a autonomia dos entes federativos para editarem normas sanitá-
rias, o que, já se antecipa, cuidou de causar um caos regulatório no país, que 
desaguará na problemática da norma penal em branco.

Ainda, o terceiro capítulo elucida o tema da administrativização do di-
reito penal, tema bastante discutido nos últimos anos, exatamente devido ao 
sem número de legislações que se afastam de uma baliza constitucional mais 

capítulo 26

norma penal em Branco,  
caos regulatÓrIo e tentação autorItárIa:  

o art. 268, cp e a pandemIa
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apurada, para tipificar condutas que tão somente agradam à Administração. 
Ou seja: discute-se a constitucionalidade de tipo penais que não protegem bens 
jurídicos específicos, traduzindo-se em verdadeira longa manus da Administra-
ção, só que com a violência peculiar do Direito Penal.

Para concluir, a busca por uma aplicação contida do tipo em análise, para 
que os tempos provisórios e incertos não desabrochem como ressurreição de 
tempos autoritários anteriores, que precisam ser conhecido e lembrado, para 
que nunca mais voltem a acontecer.

1. A NORMA PENAL EM BRANCO E O PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE

O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema em questão, 
nem de longe cravar soluções inarredáveis para o problema posto. Muito antes 
pelo contrário, há de se ter cautela no enfrentamento a um problema jurídico 
histórico, qual seja, o estudo das normas penais em branco, em especial em 
tempos extraordinários.

Antes de iniciar, é bom fixar algumas premissas que auxiliam na com-
preensão dos tipos penais em branco, sua constitucionalidade duvidosa e a 
eventual (in)observância do princípio da legalidade.

Assim, fato é que os tipos penais são, em sua essência, estáticos e devem 
prestigiar a estabilidade no tempo, sobretudo por se tratar de descrições fáticas 
às quais se atribui privação de liberdade, como resposta estatal.

Neste sentido, o art. 268 do Código Penal brasileiro exsurge como um 
ponto fora da curva desse mandamento dogmático, se somando ao rol de ti-
pos penais que exigem complementação, deixando transparecer a volatilidade 
dos mesmos. Contudo, de novo, sem o afã de aprofundar sobre a constitucio-
nalidade das normas penais em branco, bom dizer que há um sentido lógico 
nessa volatilidade antes citada: não é possível engessar um tipo penal que cuide 
de matéria tão contingente, sensível e incerta, a saber, “doenças contagiosas”.

Sobre o tipo em análise, a doutrina manualística é sucinta e não de debru-
ça com afinco sobre o tema. E esta indiferença tem uma razão histórica muito 
clara: desde a gripe dita “espanhola”, não se testemunhou no mundo nada 
parecido com o que se enfrenta com a COVID-19. Portanto, a conduta de 
infringir medida sanitária que pudesse provocar contágio de alguma doença 
não atraiu olhares mais cuidadosos, quando crimes contra a vida, a liberdade 
sexual e o patrimônio protagonizavam as preocupações penalistas desde então.

Mas a realidade é inexorável e demanda o estudo da matéria. Vive-se 
um mundo integrado, o que BECK (2011) chama de sociedade de risco, na 
qual fronteiras somem e barreiras são derrubadas, fazendo com que males 
atinjam a todos, sem distinção. O sociólogo alemão cita o desastre nuclear 
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de Chernobyl, mas as lições daquele episódio podem tranquilamente serem 
trasmudadas para no ano de 2020.

Antes de que seja feita qualquer explanação acerca da norma penal em 
branco, é de suma importância tratar de uma exposição clara e objetiva, acerca 
do Princípio da Reserva Legal ou Legalidade Estrita.

Conforme positiva o artigo 5º, II, da Constituição da República “nin-
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude 
de lei”. Objetivando reforço argumentativo no rol deste mandamento Consti-
tucional, em sede de garantia do cidadão, o artigo 5º, XXXIX da nossa Consti-
tuição Cidadã, abarcando a mesma previsão positivada no artigo 1º do Código 
Penal brasileiro, declara que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal”. (SANCHES, 2013, p.76).

Destarte, o que se vislumbra com o princípio supramencionado, é a ideia 
de que o Estado passa a ter limites na intervenção das liberdades individuais, haja 
vista que a Constituição da República de 1988 inaugura o Estado Democrático de 
Direito e, assim, torna-se mais efetiva o rol dos Direitos e Garantias dos cidadãos.

Faz-se mister aqui evidenciar um breve caráter histórico desta garantia do 
Princípio da Legalidade e elucidado como que ele se faz presente no Ordena-
mento Jurídico brasileiro, mas, também, ao longo de normas internacionais, do 
Direito Comparado. Tem-se como exemplo o Convênio para a Proteção dos Di-
reitos Humanos e Liberdades Fundamentais1 (Roma, 1950), a Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos2 (San José da Costa Rica) e, por último3, mas não 
menos importante, o Estatuto de Roma (Roma, 1998). (SANCHES, 2013, p.77)

Ressalta-se, também, que o fundamento jurídico é a taxatividade, isto é, 
uma clareza, uma objetividade do que a norma objetiva no âmbito do conteú-
do do tipo penal e da punição/sanção a ser aplicada (MASSON, 2018, p.26). 
Neste liame, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O Princípio da Reserva Legal atua como expressa limitação Constitucional ao 
aplicador judicial da lei, cuja competência jurisdicional, por tal razão, não se 

1 Artigo 7º. Princípio da Legalidade. 1. Ninguém pode ser condenado por uma ação ou omissão que, 
no momento em que foi cometida, não constituía infração, segundo direito nacional ou internacional. 
Igualmente não pode ser imposta uma pena mais grave do que a aplicável no momento em que a 
infração foi cometida.

2 Artigo 9º. Princípio da Legalidade e da Retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos e omis-
sões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito apli-
cável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do 
delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição da pena mais leve, o delinquente 
deverá dela beneficiar-se. 

3 Art. 22. Nullum Crimen Sine Lege. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, nos 
termos do presente Estatuto, a menos que sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um 
crime da competência do Tribunal.
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reveste de idoneidade suficiente para que lhe permita a ordem jurídica ao pon-
to de conceder benefícios proibidos pela norma vigente, sob pena de incidir 
em domínio reservado ao âmbito de atuação do Poder Legislativo4.

Contudo, o que se vislumbra é a norma penal seja taxativa, demonstre em 
sua inteireza que diz o tipo penal, ao definir qual é a conduta criminosa e, por 
conseguinte, qual pena será aplicada ao delito cometido. Quando a norma penal 
preenche esta clareza e objetividade, conforme supracitado, tem-se a denomi-
nação de norma penal completa (grifos nossos). Tem-se como exemplo o que 
positiva o Código Penal brasileiro em seu artigo 121. (SANCHES, 2013, p.84)

Quando a norma não é taxativa, ela pode ser um tipo aberto, isto é, aquele 
que depende de um complemento valorativo a ser atribuído pelo Magistrado 
ao julgar um caso concreto. Tal situação de vacância normativa, dependendo 
do seu complemento a ser feito pelo julgado, por exemplo nos crimes culpo-
sos, onde pela lacuna legislativa dos institutos da imprudência, negligência5 e 
imperícia, caberá tal complemento ser feito pelo juiz ao julgar determinado 
delito em questão. (SANCHES, 2013, p.84)

Em outro escopo analítico, tem-se a norma penal em branco (SANCHES, 
2013, p.84), aquela que depende de um completo normativo, podendo ser no 
seu preceito primário ou no seu preceito secundário.

Porém, é de suma relevância jurídica ressaltar o apontamento de Luiz 
Regis Prado6:

A lei penal estruturalmente incompleta, também conhecida como lei penal 
imperfeita, é aquela em que se encontra prevista tão somente a hipótese fática 
(preceito incriminador), sendo que a consequência jurídica localiza-se em ou-
tro dispositivo da própria lei ou em diferente texto legal.

Segundo lição de SANCHES (2013, p. 85 e 86), cita-se aqui as devidas 
elucidações acerca da norma penal em branco:

1. Norma penal em branco: é aquela que depende de complemento norma-
tivo. É dizer: seu preceito primário (descrição da conduta proibida) não é 
completo dependendo de complementação a ser dada por outra norma. 
Esta espécie comporta as seguintes classificações:
1.1. norma penal em branco própria ou heterogênea: o seu complemento 

normativo não emana do legislador, mas sim de fonte normativa diver-

4 HC 92.010/ES, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 21.02.2008.
5 Excepcionalmente, o legislador pode prever a forma de negligência, como ocorre no crime de recepta-

ção, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal brasileiro, não atribuindo ao Juiz, de forma legítima a sua 
valoração no caso concreto.

6 Curso de Direito Penal Brasileiro, p.171)



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 417

sa. Tem-se como exemplo a lei nº 11.343/2006 (editada pelo Poder Le-
gislativo) disciplina os crimes relacionados com o comércio de drogas, 
porém a aplicabilidade dos tipos penais depende de complemento en-
contrado em Portaria do Ministério da Saúde, a Portaria nº 344/2008 
(editada pelo Poder Executivo).

1.2. Norma Penal em Branco Imprópria ou Homogênea: o complemento 
normativo, nesse caso, emana do próprio Legislativo, ou seja, da mes-
ma fonte de produção normativa. Por motivos de técnica legislativa, o 
complemento poderá ser encontrado no próprio diploma legal ou em 
diplomas diversos. Assim, teremos:
1.2.1. Norma penal em branco homovitelina: o complemento emana 

da mesma instância legislativa. Exemplo: o artigo 312 do Có-
digo Penal trata do crime de peculato, conduta praticada por 
funcionário público. O conceito de funcionário público, para 
fins penais, está positivado em outro artigo, mais precisamente 
no 327, também do Código Penal.

1.2.2. Norma penal em branco heterovitelina: o complemento da nor-
ma emana de instância legislativa diversa. Exemplo: o artigo 236 
do Código Penal depende de complemento no Código Civil, 
instância legislativa diversa. Note-se que o conceito de “impedi-
mento” é encontrado em diploma legal distinto (Código Civil). 

Porém, há de se ressaltar que a doutrina não é pacífica no que tange à 
temática em questão (norma penal em branco).

Segundo Rogério Greco (2012) a norma penal em branco heterogênea 
não possibilita que a sociedade compreenda o que acontece com os projetos 
de lei submetidos ao legislativo. Afirma o autor:

O que na verdade estamos querendo esclarecer é que não haverá, seja na inclu-
são de novas substâncias (criminalização), seja mesmo na exclusão daquelas já 
existentes (descriminalização), qualquer discussão por parte do Poder compe-
tente para legislar em matéria penal, visto que é a União, nos termos do art. 
22, I, da Constituição da República de 1988.

Em liame hermenêutico diverso, Luiz Regis Prado (2008) aduz sua ver-
tente constitucional da norma penal em branco, que, diga-se de passagem, é o 
entendimento majoritário.

Que o uso dessa temática legislativa pode ensejar, em certos casos, ofensa ao 
princípio da intervenção penal legalizada (art. 5º, XXXIX, Constituição da 
República de 1988; art. 1º, do Código Penal). Para logo, infere-se que a previ-
são imperativa (positiva ou negativa) deve fixar com transparência os precisos 
limites (margens penais) de sua integração por outro dispositivo legal. Isso 
porque o caráter delitivo da ação ou da omissão só pode ser delimitado pelo 
Poder competente (Poder Legislativo), em razão da absoluta reserva de lei exi-
gida pela matéria, sob pena de inconstitucionalidade.
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2. A ADI 6341 E O CAOS REGULATÓRIO

Esta seção tem por objetivo adicionar à discussão o elemento comple-
mentar ao capítulo anterior, haja vista que, como visto, as normas penais em 
branco necessitam complementação que pode – e como comumente acontece 
– advir de expedições normativas do Poder Executivo (Decretos, Portarias etc).

O atual cenário brasileiro é pródigo em legislações emanadas do poder 
executivo, tendo em conta a velocidade de propagação do novo coronavírus, 
bem como a imperatividade de medidas imediatas e incisivas no sentido de 
contar tal difusão. Inclusive, TANGERINO e RODRIGUES (2020) chegam a 
cravar uma “epidemia de decretos”.

Assim, como também já salientado, vai bem a dogmática ao permitir essa 
versatilidade da complementação do preceito primário, exatamente ara respon-
der a, e conseguir regular, situações que, na essência, sã versáteis e dinâmicas.

Neste ponto, cabe repisar a lição anterior de que, ainda que seja pacífica a 
utilização de normas deste tipo no ordenamento penal, sua utilização deve ob-
servar princípios basilares do Direito Penal tradicional, sob pena de travestir-
-se de arroubo autoritário do chefe do executivo de plantão. Mas, sobre isso, 
falar-se-á mais adiante.

Seguindo, cumpre destacar que o tipo do art. 268, CP demanda suplemen-
tação normativa, qual seja, a “determinação do poder público”. É dizer: o instru-
mento normativo a ser editado pelo “poder público” é que vai dar os contornos 
finais do tipo em análise o que, desde logo, já liga o sinal de alerta, tendo em 
conta o argumento já antes formulado, da porosidade desta complementação.

E é neste ponto que se inaugura uma discussão mais de cunho consti-
tucional/administrativo, do que propriamente penal: qual ente/órgão tem a 
capacidade, melhor, a competência normativa para editar normas que determi-
nem medidas de contenção do contágio, a já famosa tentativa de “achatamen-
to da curva”, no sentido de evitar novos casos da doença?

Por evidente, a resposta carece de profundo estudo sobre competências 
legislativas, federalismo e repartição de prerrogativas o que, já se percebe, não 
é o escopo deste trabalho.

Entretanto, é possível traçar algumas reflexões diante dos fatos postos. 
Como dito, o Brasil testemunha um cipoal legislativo no enfrentamento 

ao COVID-19, que vai desde a edição de Leis Federal sobre o tema, trazendo 
normas gerias, até os milhares de decretos municipais por todo o país.

Longe de esmiuçar as mais diversas legislações, desde logo se constata 
a complexidade e a fragilidade do nosso federalismo constitucional. No que 
toca ao tema, apenas para exemplificar, a Constituição não parece ser um farol 
a iluminar o melhor caminho, já que confere competência concorrente aos 
entes federados:
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

A regra geral da distribuição de competências constitucionais é orientada 
da seguinte forma: o tem interesse geral, compete à União; matérias de inte-
resse local, aos municípios; e, na chamada competência residual, ao estados/
Distrito Federal.

Mais uma vez: não se pretende, aqui, esgotar a matéria constitucional/
administrativa, o que demandaria a análise da Lei Geral do SUS e as inúmeras 
portarias da Agência Nacional de Saúde, dentre outros instrumentos.

O que se espera é demonstrar a dificuldade imposta pela estrutura fe-
derativa trazida pela própria Constituição, o que se agrava em momento de 
emergência sanitária, tal qual o é com a COVID-19.

Portanto, diante desta prerrogativa assegurada pelo texto constitucional, 
foi que, desde o início da crise, já houve um choque entre entes federados. Isso 
porque a União promulgou a chamada “Lei Geral da Pandemia”, a Lei n. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, trazendo normas gerais sobre o combate à pandemia.

O art. 3º, caput¸ diz: “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pú-
blica de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão 
adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas” e lista 
uma série de condutas a serem adotadas.

Ocorre que, tão logo foi editada a lei, Governadores e Prefeitos começa-
ram a tomar as providências que julgavam necessárias, inaugurando a “epide-
mia de decretos”, conforme dito.

E a enxurrada de decretos, portarias e resoluções não desaguaria em outra 
foz que não a da judicialização exacerbada. Não por outro motivo, o pró-
prio Supremo Tribunal Federal desenvolveu um “Painel de Ações COVID-19” 
(BRASIL, 2020d), no qual é possível monitorar, em tempo real, quantas ações 
cuidam da matéria, quantas já contam com decisões nos autos, bem como 
outras funcionalidades.

Para o que aqui se propõe, importa o estudo da Ação Direta de Incons-
titucionalidade n. 6341, cuja Medida Cautelar foi parcialmente deferida pelo 
Ministro Marco Aurélio, em 24/03/2020, vindo o plenário a referendar tal 
decisão, em 15/04/2020.

Na ação, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), pleitea-
va-se

ver declarada a incompatibilidade parcial, com a Constituição Federal, da Me-
dida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações 
promovidas no artigo 3º, cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, 
da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020c)
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O relator aderiu aos argumentos ventilados na inicial, em parte. Essa 
passagem da decisão merece destaque:

Vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade 
de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional 
que chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, se-
gundo alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, 
ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 
3º, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem 
implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição Fede-
ral. As providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Dis-
trito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma 
do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. – grifou-se. (Idem)

E completa o magistrado:

Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência na-
cional, há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da Repú-
blica – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém 
– repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de 
saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o 
ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há 
de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Me-
dida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da 
Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e 
administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. (Idem)

Aqui, é preciso uma ressalva. O Ministro chama de “concorrente” a com-
petência insculpida no art. 23 da Carta Maior. Com a devida vênia, é provável 
que tenha usado tal expressão em sentido amplo pois, segundo a redação do 
dispositivo, está-se diante, na verdade, de competência comum, com regramen-
tos próprios, sobre o que há doutrina bastante abalizada7, restando inócuo 
maiores digressões.

Portanto, não é difícil concluir que a decisão outorga a Governadores e Pre-
feitos, a não mais haver dúvidas, a prerrogativa de editar normas com medidas de 
isolamento, conforme já outrora autorizado pela já citada “Lei Geral da pandemia”.

A provisoriedade não costuma garantir análises precisas, mas fato é 
que a decisão acaba por confirmar o caos regulatório sobre o qual se falou 
antes, adicionando, ainda, uma questão controvertida, para dizer o mínimo: 
se o art. 268, CP é um tipo penal em branco, cujo complemento se dará via 
normatização do “poder público”; se o Pretório Excelso já confirmou a com-

7 Por todos: NOVELINO, 2014, item 30.7.
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petência de Estados e municípios legislarem sobre a matéria, pode-se dizer, 
então que, no limite, cada município trará um elemento normativo ao tipo 
em questão? Ainda: é possível que, pela complexidade destes tempos, o tipo 
penal ostente 5.570 suplementos distintos?

Parece teratológico, não fosse a realidade da vida. Basta imaginar que, em 
municípios vizinhos, mas com realidades epidemiológicas distintas, a mesma 
conduta seja objeto de restrição em eventual decreto municipal em uma locali-
dade e na outra não. Ou seja: no limite, a conduta seria típica em uma cercania 
e, a poucos quilômetros dali, não.

Desde logo, já exsurge como problemática a tipificação de tais condutas, 
além da dificuldade de se complementar adequadamente o tipo em estudo. O 
próximo capítulo se junta na missão de tentar elaborar possíveis interpreta-
ções constitucionalmente orientadas.

3. ADMINISTRATIVIZAÇÃO DO DIREITO PENAL: TENTAÇÃO 
AUTORITÁRIA

Diante deste cenário, questão sensível que se impõe é examinar o que a 
doutrina vem chamando de administrativização do Direito Penal.   Segundo 
esta corrente, tal fenômeno consistiria no afastamento do direito penal de seus 
pilares epistemológicos tradicionais, ligados à bens jurídicos individuais, pas-
sando a alcançar não somente bem jurídicos supraindividuais, como também 
tarefas de Estado. Isso porque, como se verá, passou-se a criminalizar condutas 
que, em si, não representam ofensa a bem jurídico, tão somente figurando 
como meio de coerção estatal para conformar condutas a seu favor.

Neste sentido, é preciso reafirmar a necessidade de se estabelecer uma 
dogmática penal que observe estritamente a proteção de bens jurídicos consti-
tucionais. Pelo objetivo do trabalho, dispensável maior digressão sobre a tutela 
penal sobre bens jurídicos individuais ou supraindividuais. O importante, 
para o momento, é firmar o entendimento de que não se vislumbra democráti-
co um Estado que se vale do Direito penal como mero instrumento de coerção 
de cidadãos, esvaziando os mais basilares princípios aplicáveis à matéria.

Deste modo, a legislação penal tem sido inundada de exemplos do que aqui 
se expõe. Como exemplo, tem-se a miríade de leis penal-tributárias, que tipificam 
condutas acessórias ao dever de pagar tributo, bem como os inúmeros crimes for-
mais na seara administrativa, cujo estudo poderá ser feito em outra oportunidade.

É preciso entender e reforçar a importância da orientação dogmático-penal 
que tem como referencial ontológico a proteção do bem jurídico. Nesse caminho, 
não basta conceituar bem jurídico como valor social digno de proteção jurídica 
(jurídico penal, no caso), mas também compreendê-lo como uma esfera, um nú-
cleo de proteção que exerce papeis vetoriais distintos: a um só tempo, representa 
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o que deve ser objeto de proteção (vedação à proteção deficiente – “Untermaßver-
bot”), pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, limita que haja punições 
desmedidas nessa proteção (vedação ao excesso – “Übermaßverbot”).

Não obstante, não se trata, aqui, de se afastar uma interpretação minimalista 
da Constituição, permitindo a criminalização para além do mínimo necessá-
rio. O que é preciso observar é que a dicotomia existente só poderá ser solucio-
nada por uma visão que priorize a aplicação dos princípios de Direito Penal, 
limitando a edição de leis criminais (PRATES, 2019, p. 144).

Assim, sobre o tema proposto, acredita-se que a ressurreição deste que 
é (era) um artigo praticamente em desusos, pode travestir-se de autoritária 
utilização do direito penal não mais como um sistema inclinado a aplicar 
penas justas e proporcionais, e sim travestir-se de braço estatal armado, pura e 
simplesmente, no sentido de conformar comportamentos.

De mais a mais, é patente que a administrativização do Direito Penal é 
um caminho tortuoso, sob o prisma da dogmática penal constitucionalmente 
balizada, pelo que, à luz do tema-problema proposto, urge recomendar a apli-
cação comedida e racionalizada do citado art. 268 do Código Penal.

À vista disso, GRECO e LEITE (2020) elaboraram uma possível solução para 
uma interpretação mais coerente do artigo em comento, em 4 níveis: primeiro 
nível: declarar a inconstitucionalidade do art. 268, CP, por violação ao princí-
pio da legalidade; segundo nível (tipo objetivo): interpretação restritiva do tipo, 
avaliando-se o conteúdo normativo dos decretos do executivo que, nem sempre, 
servirão como complemento da norma penal em branco; terceiro nível (tipo sub-
jetivo): diante do caos regulatório, ainda que os dois primeiros níveis não sejam 
observados, passa-se à hipótese de ocorrência de erro de tipo do agente, face ao 
sem-número de complementações e descrições de condutas que o tipo pode os-
tentar; por fim, o quarto nível, o residual, alcançando o estrato da culpabilidade, 
podendo-se arguir erro de proibição, ante o sem-número de condutas criminosas 
que, como já visto, podem exsurgir do cipoal normativo-epidemiológico.

Acima de qualquer dúvida, essa solução apresentada parece ofertar um cui-
dadoso e sólido caminho hermenêutico, ao qual aqui se adere, não sem antes 
reforçar que todo e qualquer esforço doutrinário, em meio ao furação virológi-
co, não evidencia afirmações, já que a única certeza destes tempos é a incerteza.

De todo modo, o encaminhamento apresentado oferece uma saída à ten-
tação autoritária, tão presente em tempos de dúvidas sociais, incertezas insti-
tucionais e, bom que se diga, questionamento existenciais.

Se o Direito é esse instrumento voltado à tentativa de organizar a vida so-
cial, não se pode valer da face mais violenta dele como primeiro instrumento 
de controle, sobretudo no combate à uma pandemia.
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Não bastasse a crise sanitária, há também em curso uma crise social, econô-
mica e política que, não se nega, contribui sobremaneira para inclinar governan-
tes e operadores do Direito à tentação do uso indiscriminado da tutela penal.

Assim, nunca é demais lembrar:

O Direito, enquanto experiência narrativa humana, se adapta e se modifica à 
medida que a sociedade muda. É a memória jurídica que impulsiona a forma-
ção do Direito de um Estado, sendo impossível supor uma evolução jurídica 
sem o devido conhecimento de um passado, o qual violou normas e infringiu 
todos os postulados dos Direitos Humanos, constitucionalmente garantidos 
na ordem vigente. (PRATES, 2016, p. 228)

Que a memória de tempos autoritários sirva tão somente para garantir 
que nunca mais se repita o arbítrio institucional, seja ele explícito, seja pela 
aplicação indevida de leis penais arcaicas, verdadeiros “entulhos” legislativos, 
com o fito de exercer controle social em momentos de incertezas globais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final, a conclusão pode ser definida nos seguintes (e provisórios, bom 
lembrar) pontos:

1 - O cenário, como dito, é de incertezas, apreensões e tentativas inaugu-
rais de se refletir sobre a pandemia que afeta a todos, fazendo vítimas fatais 
todos os dias – física e mentalmente. Acontece que o Direito Penal não pode se 
curvar às tentações que esses períodos, ao longo da história, costumam impor. 

2 - Não por outro motivo, este trabalho traçou a linha argumentativa no 
sentido de elucidar as nuances e os perigos de se valer de uma norma penal em 
branco e quais os parâmetros a serem observados em sua eventual aplicação.

3 - Desde modo, a hermenêutica dogmático-penal deve ser orientada pe-
los princípios basilares do Direito Penal, sem perder de vista o fundamento 
constitucional, que não é outro senão o respeito à legalidade e à proteção de 
bens jurídicos, função preponderante do Direito Penal.
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INTRODUÇÃO

A democracia é uma construção de política com mais de 2 mil anos, 
tendo origem na Grécia Antiga e representando a participação do povo na 
tomada de decisão. Hoje, o conceito de democracia, assim como tantos outros, 
passou por remodelações, a fim de permitir sua existência em um planeta cada 
vez mais numeroso.

Desde sua origem a democracia representou a avaliação dos diversos in-
teresses para a construção de uma ideia final que se harmonizem os diferentes 
grupos sociais, ideias e culturas. Entretanto, apesar de muito já ter se alterado, 
os preceitos da democracia, principalmente no que pese sua característica re-
presentativa, permanecem os mesmos pelos últimos 100 anos, não acompa-
nhando as alterações que a humanidade sofreu.

Diante disto, o presente capítulo apresenta uma discussão introdutória 
sobre os processos de alteração da democracia na perspectiva da inserção tec-
nológica em seus meandros. Assim, tem-se o seguinte objeto de análise: po-
deria a tecnologia representar uma revolução na democracia, encerrando o 
modelo da forma com que é hoje conhecida.

Para a construção do pensamento, faz-se imperiosos compreender o que 
é democracia, como ela ganhou os contornos atualmente conhecidos, o que 
a tecnologia tem a contribuir com esta relação e como ela já pode ser perce-
bida nos entranhes da tomada de decisão. Dessa forma, a pesquisa se divida 
em seções, discutindo a democracia, tecnologias e os impactos da segunda na 
primeira, respectivamente.

A metodologia da presente pesquisa diz respeito ao método indutivo, 
partindo-se de uma análise mais ampliada para uma mais restrita, aplicando 

capítulo 27

o sIstema tecnolÓgIco e o  
FortalecImento da democracIa partIcIpatIva
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técnica de fichamento e conceito operacional, além da análise bibliográfica, 
com fontes primárias e secundárias.

1. A DEMOCRACIA

Para os gregos o conceito de cidadania era semelhante ao conceito de 
família, englobava a ideia de pertencimento, de responsabilidade com outro 
e com a cidade, portanto, o homem grego era o espelho da sociedade que 
integrava.

Neste modelo, pertencer a uma sociedade significava que a vida seria 
regida pelos mesmos valores de sua polis, responsabilidade social se confundia 
com o conceito de responsabilidade com a polis, em outras palavras, a lei da 
cidade era a lei de sua vida. Neste sentido, apontam-se as palavras de Kiericz1: 
“[..] ser parte de uma cidade era também ser a própria cidade”.

O discurso moderno nos passa a metáfora de que a liberdade individual 
era um conceito grego, ou seja, a polis era um espaço democrático voltado para 
a glorificação dos direitos e garantias individuais, podemos afirmar com certe-
za, de que na verdade o conceito de cidadania grega era muito mais carregado 
de deveres em relação a polis do que propriamente de direitos.

O conceito de democracia2 concentrava-se na ideia de decisões coletivas 
(Ágora) e supervisão do Executivo pela Bulé (assembleia restrita de cidadãos 
encarregados de deliberar sobre os assuntos da polis), o judiciário era regulado 
pelas Efésias (conselho de cidadãos que funcionava como instância recursal). 
Neste contexto todas as relações de poder emanam do povo e recaem sobre 
o mesmo povo, ainda que tal contexto não trouxesse a em sua essência uma 
igualdade entre os habitantes da polis.

É importante recordar que a sociedade grega convivia muito bem com a 
escravidão e o papel inferior dedicado as mulheres, o que claramente é con-
traditório com a ideia de direitos e garantias individuais. Não se trata aqui de 
menosprezar a democracia grega, afinal de contas o voto feminino e a conse-
quente participação das mulheres na política será uma conquista do século XX 
na maioria das nações, assim como à escravidão ainda era uma realidade no 
final do século XIX e início do XX.

1 KIERICZ, Marlon Silvestre. A CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NO BRASIL. 
Cadernos do Programa de pós-graduação em Direito, UFRGS.vol.11, nr.2,2016. p.361

2 Segundo Bobbio “Na teoria contemporânea da democracia confluem três grandes tradições do pensa-
mento político: a) a teoria clássica (de matriz aristotélica), b) teoria medieval (de matriz romana) apoiada 
na soberania popular, que deriva do povo e se torna representativo ou deriva do príncipe e se dá por 
representação, c) teoria moderna (Maquiavel), em que a democracia é a forma de representação política 
derivada da república”.  BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola. Dicionário de Política. Brasilia.
Ed. UNEB, 5ªed.200.pag.319. 
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A realidade dos gregos apresentava uma segregação entre habitantes da polis 
e cidadãos (quem realmente decide o futuro da polis. É interessante ressaltar o cui-
dado que a democracia grega (neste caso específico a ateniense) buscava, de sempre 
fazer prevalecer a vontade da maioria, como exemplo desta afirmação, destaca-se 
assim que eram considerados cidadãos os homens maiores de 16 anos, aos quais 
eram garantidos os direitos a voz e voto, independente de posição econômica. 

Ademais, a tomada de decisão ainda ponderava para que as decisões fos-
sem tomadas por maioria; as posições nas bulés eram sorteadas a cada reunião, 
para evitar a formação de grupos; as reuniões eram sempre públicas, assim 
como as votações sempre abertas; os cargos, quer públicos ou políticos eram 
de curta duração, havendo alternância obrigatória de funções.

É justo deduzir que, a assimilação da participação na polis como dever é 
um fator limitador da noção de liberdade individual, livre arbítrio e direito 
pessoal, pelo menos no formato como o construímos pós Revolução France-
sa. Para os Gregos e sua democracia, a solidariedade era concebida como um 
valor, assim como desconheciam o sentido de Estado, um grego jamais diria 
“Atenas deve”, mas sim “os Atenienses devem”, a noção pública e de Estado é 
o próprio conceito de sociedade.

Analisando este pensamento em termos de história, a experiência grega 
foi um sopro de tempo no contexto da humanidade, mas graças aos romanos 
foi possível que esta experiência chegasse a todos os contatos da Europa e 
posteriormente ao mundo. É importante evidenciar também que, uma vez 
que a democracia chega nos EUA, ela se altera e solidifica para toda o planeta, 
principalmente como uma base sólida de teoria política denominada de de-
mocracia representativa.

2. A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

A noção de Estado, com a acepção moderna3, apesar de não estar presente 
na Grécia Antiga, tampouco era necessária, visto que cada cidade era autôno-
ma e, portanto, a resolução dos problemas era uma questão que poderia ser 
resolvida de forma direta, em uma agora, política que nos causa espanto até 
hoje. Nos dizeres de Cruz4:

A inviabilidade da participação direta da comunidade política em todas as 
decisões, através da intervenção direta nas decisões pública de todos os seus 
membros implica, para se manter o princípio democrático, que esta interven-
ção seja levada a cabo de maneira indireta, através de sujeitos que atuem em 

3 A expressão Estado vai usada pela primeira vez em “O Príncipe” de Nicollo Maquiavel, em 1513. MA-
QUIAVEL, Nicollo. O Príncipe. São Paulo. Martin Claret.2001.

4 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. Curitiba. Juruá Editora. 2001 p.169
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nome da comunidade, ou seja, representando-a, no sentido de que se possa 
considerar que sua vontade expressa  a vontade da comunidade política e, por-
tanto, que seja possível considerar que o decidido por estes “representantes” 
seja imputado a toda comunidade como decisão desta.

O surgimento de estruturas mais complexas de organização política, com 
abrangência territorial difusa e desconcentrada, com dificuldades evidentes de 
logística e informação, tornam a ideia de democracia direta quase uma utopia, 
o aumento do tamanho (geopolítico) do poder não coaduna com a Ágora, 
pois o processo que se conhece no ocidente, além da experiência grega, é o da 
centralização das decisões e do poder em poucos atores e de forma concentra-
da. O que vai atingir o seu ápice no absolutismo5.

Durante muito tempo, pelo menos na Roma antiga e na idade média, a 
concentração de poder representou uma óbvia exclusão da participação popu-
lar no contexto da política e da tomada de decisão, outros atores foram mais 
importantes, como a igreja por exemplo, que se apresentava como representan-
te de Deus e da vontade do fiel.

No século XIX a discussão acerca da democracia se pauta pelas duas vi-
sões politicas vigentes no período, o liberalismo6 e o socialismo7. O pensamen-
to socialista ganha oi perde força no passar dos anos, porém e na perspectiva 
liberal que a democracia tem maior vitrine, haja vista a quantidade de espaços 
que escolhem tal sistema.

 Na vertente liberal, a noção de democracia é a defesa intransigente do in-
divíduo em relação ao Estado, notadamente sua liberdade civil e sua liberdade 
política. Para tanto dever-se-iam resolver o problema da participação popular 
da política, já que a Ágora grega não era mais possível8. 

5 MIGLINO, Arnaldo. A Cor da Democracia. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 51.
6 ”Em primeiro lugar, a história do liberalismo acha-se intimamente ligada à história da democracia; é 

pois, difícil chegar a um consenso acerca do que existe de liberal e do que existe de democrático nas 
atuais democracias liberais: se factualmente uma distinção se torna difícil, visto a democracia ter reali-
zado uma transformação mais quantitativa do que qualitativa do estado liberal, do ponto de vista lógico 
essa distinção permanece necessária, porque o Liberalismo é justamente o critério que distingue a de-
mocracia liberal das democracias não liberais (plebiscitárias, populista, totalitária). BOBBIO, Norberto, 
MATTEUCCI, Nicola. Dicionário de Política. Brasília. Ed. UNEB, 5ªed. 2000. pag.686.

7 “Em geral, Socialismo tem sido historicamente definido como programa político das classes trabalha-
doras que se foram formando durante a Revolução Industrial. A base comum das múltiplas variantes do 
socialismo pode ser identificada na transformação substancial do ordenamento jurídico e econômico 
fundado na propriedade privada dos meios de produção e troca, numa organização social na qual: a) o di-
reito de propriedade seja fortemente limitada; b) os principais recursos econômicos estejam sob controle 
das classes trabalhadoras; c) a sua gestão tenha por objetivo promover a igualdade social (e não somente 
jurídica ou política), através da intervenção dos poderes públicos.” BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, 
Nicola. Dicionário de Política. Brasília. Ed. UNEB, 5ªed.2000. pag.1.196.

8 Apenas para registro, a questão da democracia e socialismo, apresenta uma outra característica, já que o 
ideal democrático não é a principal característica do socialismo, mas sim a permanente revolução do siste-
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No sentido de preservar de alguma forma a participação popular, o cami-
nho encontrado foi o da construção de modelo de participação política basea-
do na representação, que recebeu o nome de democracia representativa. Talvez 
a característica mais marcante desta democracia seja a total independência do 
representante em relação ao representado.

Em síntese, na perspectiva liberal de democracia representativa, o repre-
sentante recebe um salvo conduto e uma total liberdade de tomada de decisão 
em relação aquele que ele representa. A conexão entre eleito e eleitor ocorrerá 
obrigatoriamente no momento da escolha, mas em regra se inicia em encerra 
ali, inexistindo um dever de prestação de contas ao titular real do poder.

A ideia de mandatos imperativos (representante obedecendo cegamente a 
vontade do representado) foi pensada, mas logo abandonada, por questões de 
princípios, notadamente depois da Revolução Francesa, que voltou a enaltecer 
as liberdades individuais, desta forma, completamente contraria a ideia de 
mandatos imperativos.  

A liberdade experimentada pelo representante é total, submetendo-se 
somente aos limites legais oriundos da norma, sem medo de errar, pode-se 
afirmar que o representante pode decidir da melhor forma que lhe aprouver9, 
somente prestando contas no próximo certame eleitoral, quando então o elei-
tor poderá, de alguma forma, estabelecer uma espécie de controle a posteriori 
do representante.

Assim, a questão central da democracia participativa é o processo de esco-
lha do representante, que formalmente se dá por processo eleitoral, mas que na 
verdade está centrada na lógica de partidos políticos.10 Num sistema político 
partidário, o distanciamento natural entre representante e representado, seria 
amenizado pela existência dos partidos políticos. Em tese, o eleitor vota no 
partido e na sua ideologia, e cabe ao partido a vigilância dos eleitos, tanto no 
cumprimento programático quanto na conduta.

ma econômico, além do que a participação na máquina do estado passa a ser um legitimador da ação indi-
vidual e, portanto, um referendo da ação pública. A democracia representativa liberal, sempre foi motivo de 
crítica do socialismo, pelo seu resultado elitista e excludente de acesso, pela questão financeira.

9 “Isto confere uma importância singular á figura do representante, tornando-se transcendente determinar 
quais são suas capacidades de atuação – até onde chega sua representação – e qual é sua relação com 
os representados”. CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. Curitiba. Juruá 
Editora. 2001 p.169

10 ‘Muito embora em sua definição clássica os partidos políticos não se constituam em elemento vital para 
a caracterização do regime democrático – posto que inerentes basicamente à democracia indireta repre-
sentativa -, resta indiscutível que, na qualidade de veículo de representação política, com objetivo maior 
de proporcionar condições para que as tendências preponderantes no Estado influam sobre o governo 
(como virtuais instrumentos de manifestação de opinião pública), os movimentos políticos (ou partidos 
políticos em sua tradução ampla) despontam como sustentáculos fundamentais do regime político de-
mocrático contemporâneo” FRIEDE, Reis. Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Rio 
de Janeiro. Forense. 2002. p.303



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)430

Tecnicamente falando, este sistema favoreceria o surgimento de grandes 
partidos de massa, notadamente proletários versus empresariais, o que poderia 
caracterizar um problema para o sistema partidário com um todo, pois pode-
ríamos ter uma divisão ideológica demasiada profunda e antagônica.

Mas a verdade é que apesar do sistema partidário ser uma realidade, o sis-
tema se tornou uma realidade a parte dentro do contexto da democracia repre-
sentativa. Não é difícil encontrar casos em que as divisões ideológicas dentro do 
próprio partido acabam por minar o esforço ideológico geral, tornando as lutas 
internas tão penosas quanto aquelas contra adversários de partidos opostos. 

Soma-se a este fator o advento dos grandes meios de comunicação em 
massa, primeiramente liderados pelo rádio e televisão, e agora encabeçados pela 
internet e redes sociais, permitindo uma maior ligação entre o representante e os 
representados. A democracia vive provavelmente o fim do distanciamento dos 
eleitos e eleitores, o enfraquecimento dos partidos, em um fenômeno que pode 
ser chamado de personalização da política, na figura do candidato, não mais na 
ideologia ou no partido. Não importa mais o que se diz, mas quem diz11.

A construção “do candidato” passou a ter valor de ciência (marketing 
político), cada palavra, gesto e ação é friamente calculada, visando a constru-
ção de um tipo político ideal, não raro defendendo situações que em tese não 
concordam com a ideologia que professam. A situação chegou a tal ponto, que 
muitos candidatos se lançam na política com o slogan de “acabar com a políti-
ca” a que chamam de politicagem, que seria um misto de falta de caráter com 
oportunismo, não esclarecendo o que seria colocado no lugar, mas garantindo 
que seriam incapazes de cometer os velhos vícios, percepção esta que se coadu-
na com a própria percepção do representado12, que não vê na política atual os 
valores pelos quais a democracia se consolidou principalmente no século XX13. 

Desta forma pode-se inferir que o grande problema da democracia re-
presentativa nos dias atuais é o de integrar as grandes massas proletárias. Os 

11 MANIN, Bernard. As Metamorfoses do Governo Representativo. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. nº 29, out. 1995, p. 5-34. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4418905/
mod_resource/content/1/Manin%20-%20Metamorfoses%20do%20governo%20representativo%20
%28artigo%29.pdf. Acesso em: 12 maio de 2020.

12 O descontentamento com o funcionamento da democracia e o crescimento do radicalismo político se tor-
naram fenômenos globais, apontaram pesquisas divulgadas no mês passado pelo Pew Research Center 
e pelo Instituto Ipsos, que ouviram pessoas em 27 países. No Brasil, a imensa maioria (83%) se diz in-
satisfeita com o funcionamento da democracia, segundo o Pew Research. IPSOS. Disponível em https://
www.ipsos.com/pt-br, acesso em 12/05/2020.

13 “Um dos principais motivos da crise do estado contemporâneo é que o homem do século XX está 
preso a concepções do século XVIII, quanto à organização e aos objetivos de um estado Democrático. 
A necessidade de eliminar o absolutismo dos monarcas, que sufocava a liberdade dos indivíduos, 
mantinha em situação de privilégios uma nobreza ociosa e negava estímulos e segurança as ativida-
des econômicas.” DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo. 
Saraiva. 28ºEd. 2009. p.307
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representantes via de regra saem dos extratos superiores da população, com 
métodos de trabalho, linguagem e percepção da realidade dissociada daqueles 
que acabam por representar. Em linhas gerais os representados têm ânsia por 
mudanças mais profundas do sistema, enquanto os representados acabam por 
tender a conciliação e aos arranjos próprios da política, nascendo daí um pro-
fundo sentimento de descrença na política como método, acrescentando que 
esta descrença se espraia para o sistema político e para os partidos políticos.

A negatividade da percepção e o longo lapso em que o sistema foi exposto 
a ela, gerou um sentimento negativo chegou ao próprio sistema representati-
vo14, e não mais aqueles que ocupam espaço no cenário da política. A crescente 
insatisfação com a democracia (representativa) coloca a todos frente ao dilema 
do futuro da democracia e de quando as mudanças tão desejadas irão ocorrer.

Sabe-se que a resposta ao anseio social não é padronizada ou tampouco 
indiscutível, cabendo nas próximas seções uma possível abordagem para o 
impasse aqui descrito.

3. A TECNOLOGIA

Tornou-se simplesmente impossível falar de sociedade moderna sem falar 
de tecnologia, “moldando estilos de vida, que já não é possível tratá-la como 
um fenômeno isolado da dinâmica social”15. A relação entre homem e tecno-
logia gerou a criação de um termo próprio, apresentando por Gingras16, que 
redefino o homo sapiens para o homo tecnologicus.

O fator tecnologia acaba sendo um referencial importante sobre o grau 
de desenvolvimento de uma sociedade, suas relações internas e externas sofrem 
impacto direto do grau de avanço tecnológico de cada sociedade, lembrando 
que o conceito de desenvolvimento tecnológico varia de autor para autor, mas 
basicamente se refere a capacidade de gerar dados, estabelecer formas de comu-
nicação interna e principalmente de controle. Neste sentido, a forma como 
representantes e representados, bem como o Estado se relacionam está ligado 
diretamente ao desenvolvimento tecnológico17.

14 “Esse é um dos impasses a que chegou o Estado democrático: a participação do povo é tida como incon-
veniente, e a exclusão do povo é obviamente antidemocrática”. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos 
de Teoria Geral do Estado. São Paulo. Saraiva. 28ºEd. 2009. p.308

15 FREITAS, C. C. G.; SEGATTO, A. P. Ciência, tecnologia e sociedade pelo olhar da Tecnologia 
Social: um estudo a partir da Teoria Crítica da Tecnologia. Cadernos EBAPE.BR, v. 12, n. 2, p. 
302-320, 2014. P.304

16 GINGRAS, Yves. Éloge de l’homo techno-logicus: Fides. Montréal: Coleção Les grandes conferénces, 2005.
17 No último século o mundo passou por profundas modificações resultantes de um avanço científico e 

tecnológico sem precedentes na história da humanidade. Dessa forma, faz sentido a visão de que a tec-
nologia é um conhecimento prático (pelo menos desde o final do século XIX) derivado diretamente da 
ciência, do conhecimento teórico. VERASZTO, E. V. Tecnologia e Sociedade: relações de causalida-
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Este desenvolvimento tecnológico e a consequente facilitação de relações 
entre povo e governo tem encontrado diferentes formas de interação, o Estado 
tem usado da tecnologia para incrementar políticas públicas, acompanhar o 
orçamento e propiciar aos contribuintes/cidadãos um controle mais rígido das 
contas públicas e do fluxo de caixa. Uma maior participação do cidadão nas 
atividades do Estado é uma forma de incremento da democracia, a exemplo da 
Bulé, um mecanismo efetivo de participação na administração pública18. É um 
avanço, e com tendência de se aprofundar à medida que a tecnologia avança, 
fortalecendo a democracia.

No mesmo sentido Dusek19 afirma que: ”O determinismo tecnológico é 
a afirmação de que a tecnologia causa ou determina a estrutura do resto da 
sociedade e da cultura”, acredita-se que a sociedade do futuro será mais tecno-
lógica, vigilante, mas também mais vigiada, impondo ao Estado seu olhar e 
da mesma forma sendo por ele controlada. Entretanto, é valido destacar que, 
ao contrário do que posiciona Dusek20 na seguinte assertiva “a tecnologia 
autônoma geralmente pressupõe o determinismo tecnológico. Se a tecnologia 
determina o resto da cultura, então a cultura e a sociedade não podem afetar 
a direção da tecnologia”, a presente pesquisa compreende que sociedade e tec-
nologia são expressões que se complementam, influenciam e acima de tudo se 
retroalimentam.

A modernidade transformou a tecnologia e consequentemente a ciência em 
uma força de produção, desta forma, o investimento não é mais somente uma 
questão de independência intelectual, se não econômica e geopolítica (a disputa 
pela tecnologia 5G entre Estados Unidos e China é um exemplo claro disto).

Grande parte dos estudiosos afirmam que a humanidade está vivencian-
do a quarta revolução industrial.21  Esta revolução se baseia no incrível desen-
volvimento das chamadas tecnologias digitais, tais como os smartphones e 
demais aparelhos com internet móvel, inteligência artificial, aprendizagem de 
máquina (Inteligência Artificial) e tecnologias de big data (grande quantidade 
de dados, estruturados ou não). 

de entre concepções e atitudes de graduandos do estado de São Paulo. 2009. 284 p. Tese (Doutorado 
em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009 .p.54

18 A administração pública, definida por: “a organização e a gerência de homens e materiais para a conse-
cução dos propósitos de um governo”. WALDO, D. O Estudo da Administração Pública. Tradução de 
Mauro Villar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, serv. de publicações, 1971.p.16

19 DUSEK, Val. Filosofia da Tecnologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
20 DUSEK, Val. Filosofia da Tecnologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
21 Vale lembrar que a primeira revolução industrial foi aquela do final do século XVIII, derivada da utiliza-

ção de máquinas a vapor em substituição às ferramentas manuais. A segunda revolução foi caracterizada 
pela utilização dos motores à explosão e, é claro, da energia elétrica. Já a terceira revolução, situada na 
segunda metade do século XX, como destaque a informatização. A partir de então, é sabido o crescente 
papel de destaque que a utilização de computadores e tecnologias tem em todos os setores.
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Nunca é demais lembrar que a cada dia estas tecnologias se tornam mais 
acessíveis, inteligentes, integradas, com capacidade de armazenamento e velo-
cidades quase inacreditáveis, ou melhor ainda, sem um limite de horizonte de 
onde podem chegar em termos técnicos.

Todo este avanço tecnológico, serve apenas de suporte para o avanço da 
internet como meio e das mídias sociais como forma, para um gigantesco 
encurtamento de distâncias, tornando a propagação da informação não mais 
um fenômeno local, mas sim mundial. O mundo na palma da mão, deixou de 
ser uma metáfora e passa a ser uma realidade.

Alteram-se com isso não só as relações sociais – que passam a prescin-
dir da presença física –, mas também a velocidade com que se conhece e 
deve-se agir diante de informações rápidas e abundantes. Neste contexto, as 
chamadas tecnologias de big data se transformam em fator de influência, 
quer no meio privado (Markting) ou ainda no meio político (vide o caso 
Cambridge Analytics22). 

Dentro deste mesmo contexto de novas tecnologias, das quais muitas es-
tão atreladas a informação, o surgimento das mídias sociais revolucionou todo 
o sistema do cidadão no processo democrático. Há poucos anos não existiam 
elevados debates sobre o encastelamento dos representados em relação a proxi-
midade e influência que eleitores tinham em suas vidas. 

A comunicação entre os polos do sistema democrático dependia até a dé-
cada de 1990 de uma série de fatores (capacidade econômica do representado 
ou acesso a meios de divulgação como jornais, rádios e mais modernamente 
a televisão), entretanto, todos estes canais tinham em comum o caminho ex-
clusivo de repasse de conteúdo, e não serviam como mecanismo de entrega e 
recebimento de falas.

Na atualidade, a internet e as mídias sociais acabaram por se tornar o 
grande palco para todos aqueles que acreditam que tenham algo a dizer, e 
mais importante ainda, permitem que os iguais se unam em grupos virtuais e 
possam organizar eventos de natureza política, com um alcance e massificação 
nunca antes pensado.

22 O Facebook sofreu um forte abalo, com a revelação de que as informações de mais de 50 milhões de 
pessoas foram utilizadas sem o consentimento delas pela empresa americana Cambridge Analytica para 
fazer propaganda política. A empresa teria tido acesso ao volume de dados ao lançar um aplicativo de 
teste psicológico na rede social. Aqueles usuários do Facebook que participaram do teste acabaram por 
entregar à Cambridge Analytica não apenas suas informações, mas os dados referentes a todos os amigos 
do perfil. A denúncia, feita pelos jornais The New York Times e The Guardian, levantou dúvidas sobre 
a transparência e o compromisso da empresa com a proteção de dados dos usuários. G1, Globo. Entenda 
o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o colocou na mira de autorida-
des. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-po-
litico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml Acesso em 
20 de maio de 2020.
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Uma outra característica desta relação entre democracia e tecnologia é a 
velocidade, tanto de propagação, mas mais importante de resposta, tudo assu-
me uma velocidade nunca antes pensada, e representante que não for capaz de 
acompanhar esta velocidade, logo terá problemas com os representados.

A tecnologia permitiu que o sistema fosse completamente alterado, a 
informação encontra menos filtros – tanto para ser divulgada, como reverbe-
rada ou indagada, todavia, a utilização da tecnologia pode ser muito maior 
do que apenas de transmissora de informação, o sistema pode ser completa-
mente repensado.

4. OS POSSÍVEIS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA 
DEMOCRACIA

Partindo do pressuposto que a tecnologia é um fenômeno em transfor-
mação e que a democracia principalmente na perspectiva representativa encon-
tra enorme freio social, a presente pesquisa visa integrar o sistema tecnológico 
com uma nova forma de pensar, narrando concepções sobre a conexão entre 
as novas tecnologias e o sistema denominado de democracia participativa.

As democracias participativas da atualidade são resultados de um lento 
processo de evolução, tanto da democracia direta, quanto da representativa, as-
sociado ao desencanto com a segunda23. Entende-se a democracia participativa 
como a possibilidade de intervenção direta dos cidadãos nos procedimentos 
de tomada de decisão e de controle do exercício do Poder. Em causa está o 
princípio democrático na sua vertente de princípio da participação24.

A democracia participativa representa uma tentativa de revigorara a 
democracia representativa, atacando um dos fatores essenciais de sua crise 
a participação popular. A tecnologia representada pela internet e as mídias 
sociais colocaram em cheque a representação, e a saída foi buscar elementos 
de democracia direta, para de uma forma bem objetiva, atender os anseios 
de participação.

23 HOFFE, Otfried. A Democracia no Mundo de Hoje. São Paulo. Martins Fontes. 2005
24 “Essa exigência foi adotada por Joshua Cohen em seu trabalho seminal sobre democracia deliberativa. 

Baseado em Habermas, ele foi o primeiro filósofo político não só a usar a expressão e a discuti-la am-
plamente, mas a defini-la de modo ideal. Seu conceito de “deliberação ideal” envolve cinco aspectos: 
a deliberação deve ser livre, no sentido de que os participantes estão obrigados apenas pelos resultados 
de sua deliberação; deve ser justificada, no sentido de que as partes devem declarar seus motivos para 
apresentar, apoiar ou criticar propostas; deve ser formalmente igual, no sentido de que os procedimentos 
não podem distinguir os participantes; deve ser substantivamente igual, “no sentido de que a distribuição 
existente de poder e recursos [entre os participantes] não determina suas chances de contribuir para a 
deliberação”; e, por fim, “a deliberação ideal objetiva chegar a um consenso racionalmente motivado” 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Democracia Republicana e Participativa. São Paulo. Novos Es-
tudos Cebrap, 71, março 2005: p.80.
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O que se pode afirmar a partir disto, é que a democracia, seja participati-
va ou representativa, é menos exigente que a sua forma original, na concepção 
de Ágora Grega, nas palavras de Bresser-Pereira25:

E menos exigente porque claramente não exige igual poder substantivo entre 
os participantes do debate público nem presume que o consenso será atingi-
do. Satisfaz-se com as condições de que o debate envolva uma participação 
substancial das organizações da sociedade civil e siga regras mínimas de ação 
comunicativa, em especial a do respeito mútuo pelos argumentos que justifi-
cam cada posição.

O aprofundamento da disseminação das tecnologias e principalmente 
das redes sociais, parecem aumentar a insatisfação dos representados, desta 
forma a menor exigência se esvai, e o processo de insatisfação cresce26, pondo 
em risco um conceito de democracia, que se for o melhor dos mundos, é o 
melhor possível. 

A Carta Magna de 1988 prevê vários dispositivos com característica de 
democracia participativa27.  Mas não só o Brasil, também o mundo tem ânsia 
de participação, neste sentido vários autores defendem que os regimes de-
mocráticos modernos estão sendo moldados pela participação política com 
caráter societário, com papel destacado para ONGs, associações de caráter cí-
vico e os tidos movimentos sociais. Vale destacar que a “ação dos cidadãos no 
sentido de fiscalizar as autoridades políticas está se tornando uma realidade e 
redefinindo o conceito tradicional do relacionamento entre os cidadãos e seus 
representantes eleitos” 28.

O processo tecnológico somente acelerou este processo, e a construção de 
espaços cívicos de participação está sendo atropelado pela manifestação indivi-
dual, via mídias sociais. Assim, e de forma sintética, o conceito de democracia 
representativa se encontra em crise, derivado de uma dissociação entre a ação do 
representante e a vontade do representado; a partir disto, uma das fórmulas en-
contradas em várias partes do mundo foi reestruturar a democracia representativa, 

25 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Democracia Republicana e Participativa. São Paulo. Novos Es-
tudos Cebrap, 71, março 2005: p.82.

26 Nas suas palavras: Pode-se caracterizar o modelo participativo como aquele em que se exige o input 
máximo (participação) e em que o output inclui não apenas políticas (decisões), mas também o desen-
volvimento das capacidades sociais e políticas de cada indivíduo, de tal forma que exista um “feedback” 
do output para o input” PATERMAN, Carole. Participation and democratic theory. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1970, p.43.

27 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014.  No mesmo sentido MOREIRA NETO, Diogo de F. Direito de participação política. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000.

28 SMULOVITZ, Catalina e PERUZZOTTI, Henrique. “Societal accountability in Latin América”. 
Journal of Democracy, vol. 11, no . 4, 2000, p.147.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)436

resgatando elementos de democracia direta de caráter constitucional ou não, em 
que a participação direta da população (por meio do voto) é recepcionada, a este 
movimento chamamos de democracia representativa.

Este contexto somente se percebe possível devido ao avanço tecnológico, 
uma vez que intensifica a crise de representação na democracia, pois as facili-
dades da comunicação e interação, tem exposto ainda mais os representantes.

Baseados nos elementos, a sociedade tem cada vez mais dificuldades em 
entender e apoiar a ação dos seus representantes, e as soluções encontradas 
nem sempre tem caráter democrático (não raro o discurso da antipolítica es-
conde na verdade viés autoritário), entendemos que é exatamente um dos 
fatores de aprofundamento desta crise que pode representara saída.

O homem moderno tem o mundo na palma da mão, literalmente falan-
do, pelo uso do celular e seus aplicativos, podendo comprar, vender, namorar 
e até estudar. Por que não exercer a democracia como conceito de participação 
também pelos diversos elementos tecnológicos da modernidade.

Não se trata aqui de propor um modelo de democracia higttech, abrindo 
mão da representação e sobrepondo-o por um modelo de democracia direta 
tecnológica, uma espécie de ágoratech moderna. Isto porque, principalmente 
no que pese a discussão em solo brasileiro, isto provavelmente apresentaria 
mais moléstias do que benefícios. 

Uma democracia tecnologia teria um problema de fundo mundo mais 
grave. Na hipótese de a sociedade participar de todas as decisões de forma direta 
pelos seus aplicativos, a pergunta de fundo seria quem seria o responsável por 
propor as questões que esta população teria que responder. Um protagonismo 
do executivo neste sentido, representaria a supressão do poder legislativo, o que 
gera o mesmo pensamento totalitária dos que defendem a antipolítica.

Aqui ao contrário de uma ágoratech, a proposição diz respeito a constru-
ção de um modelo novo de democracia participativa, um tipo de participação 
tecnológica, congregando as características dos dois tipos, os representantes 
eleitos não decidiram as questões de Estado, mas seu papel seria o de propor 
as questões que devem ser discutidas, o alcance das decisões e a fiscalização do 
executivo como nos dias de hoje. 

A definição das políticas públicas bem como das questões de Estado, ob-
jeto de deliberação seriam propostas pelos representantes, que após discussão 
e deliberação a proporiam para votação da população de forma direta com o 
uso das tecnologias modernas. 

Os desafios são imensos, a segurança do sistema, a parcela necessária 
de participantes para legitimar uma votação, a participação de todos os Es-
tados federativos para legitimação do processo de consulta, a fiscalização e o 
acompanhamento dos processos são apenas os problemas conhecidos de uma 
forma de ação jamais testado. Entretanto, apensar dos grandes desafios, uma 
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vez vencidos os problemas técnicos, a população poderia se sentir novamente 
parte da política, e por consequência do Estado. 

O papel dos partidos políticos mudaria, deixaria de ser um clube de 
participação dos representantes com pouca articulação com os representados, 
tornando-se o grande incentivador da participação popular e um foco de dis-
cussão ideológica tanto para propor a formulação das questões pelos represen-
tantes quanto de apoiador da participação dos representados. 

As negociações deverão se dar em outros campos, pois os representantes 
não mais estarão ligados somente a vontade do dono do partido, mas sim a 
vontade dos que ele representa, ou partido se transforma, deixando de ser o 
caminho para acesso ao poder, tornando-se o legitimador da participação no 
poder, ou desaparecerá.

O papel do representante o tornará mais sensível aos reclames dos 
representados, via de regra, suas opiniões e decisões serão conhecidas em 
segundos, portanto a carta branca que democracia representativa dá ao re-
presentante desaparece, tanto lugar a uma fiscalização efetiva por parte do 
representado, que pode não concordar com a proposta de votação do repre-
sentante e votar ao contrário. 

Ainda que não elemento central da discussão da pesquisa, momentos 
como o criado pelo Covid-19, permitem inclusive um cenário ainda mais 
prospero para mudanças, haja vista a predisposição de todos, principalmente 
no quesito temporal, para se verem participes da polis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa se propõe obviamente a esgotar a tema de interação 
da tecnologia com a democracia, até porque muito já fora abordado, tanto na 
sua reformulação para retorno ao sistema direto, com ainda no fim da relação 
de Estado pela interação direta entre indivíduos.

Ainda assim, buscou-se com a discussão abordada compreender que a 
saída para a crise apresentada no campo da política pode não ser a elaboração 
de um novo sistema, mas sim a de um sistema conhecido, porém com maior 
participação dos representados, mas sem que o representante desapareça. 

Em linhas gerais, muitos trabalhos discutem o fim dos representantes, 
porém aqui se compreende que sua existência e fundamental, quer seja como 
indivíduos que dedicam a exclusividade de suas vidas para a tomada de decisão 
(o que ocupa tempo e esforço), como ainda a soma de indivíduos que elabora 
os questionamentos a serem socialmente propostos.

Se considerado o cenário brasileiro, de baixa escolaridade populacional 
e níveis baixíssimos de leitura e interesse político, uma democracia direta po-
deria representar a participação massiva de indivíduos que não criam filtros 
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entre o que deve ou não ser decidido pelo Estado, ou ainda acreditam que seus 
interesses são superiores aos interesses dos demais a sua volta.

Talvez seja o cenário brasileiro aquele que mais pode se beneficiar das rela-
ções da pandemia da Codvid-19 para a democracia, isto porque as discussões de 
uma democracia participativa de natureza tecnológica se acelerarão a parir do 
evento da COVID-19, o mundo conheceu outra realidade, a possibilidade con-
creta das pessoas viverem e trabalharem a partir de qualquer lugar, e mais ainda, 
discutimos fortemente formas de controle sanitário a partir da tecnologia. 

Um Estado forte, intervencionista, que determina as vidas e relações dos 
indivíduos não tem o mesmo espaço que detinha, as decisões tendem a passar 
pela discussão coletiva participativa, trazendo mais segurança, efetivação e su-
cesso na aplicação.

O mundo tende a se reposicionar a partir da Covid-19, e talvez nesta es-
teira também se altere a definição da democracia, que encontra cada vez maior 
dificuldade de prosperar em meio a crises de representação.  A tecnologia pode 
ser a saída para a democracia, e ao contrário do que se pode imaginar, não 
representará uma revolução completa, mas sim um caminho do meio, com 
uma democracia participativa, baseada na responsabilidade e interação de cada 
indivíduo no processo de decisão.
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Joyce Janine Figueiredo Ornelas Braz 

INTRODUÇÃO

Atualmente o mundo vem vivendo uma época de pandemia em razão da 
COVID-19 em que milhares de pessoas foram infectadas e mortas, sendo que 
no Brasil o número de infectados já ultrapassa a marca de duzentos mil.

Ocorre que, ainda não há uma vacina, tampouco, medicamentos compro-
vadamente testados e efetivos ao combate do vírus que provoca referida doença.

Desta forma, a Organização Mundial da Saúde – OMS determinou aos 
países a medida de isolamento como a única forma, cientificamente comprova-
da até o momento, de redução no número de casos de infectados e de mortes.

Diante de tal situação, verifica-se que o Brasil encontra-se desde meados 
do mês de março de 2020 em isolamento social, por determinação de seu Mi-
nistério da Saúde.

Destaca-se que, todos os Estados do país, por meio de decretos de seus 
governadores, determinaram a medida de isolamento social de sua população.

Ocorre que, passados mais de um mês desde referida determinação, al-
guns Estados já estão flexibilizando referida medida e em outros, apesar dos 
governadores não terem determinado a flexibilização, constatou-se que o nú-
mero de pessoas em isolamento caiu, como nos Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, o que fez com que aumentasse consideravelmente o número de 
infectados e, em consequência, de mortos, haja vista a superlotação no sistema 
de saúde de referidos Estados.

Assim, a fim de controlar e monitorar a população em relação ao isolamento, 
os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro celebraram convênios com as ope-
radoras de telefonia para terem acesso aos dados dos celulares de sua população.

Referida determinação tem sofrido diversas críticas por afirmar que viola 
o direito à privacidade do indivíduo, o que, por consequência, violaria um 

capítulo 28
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direito fundamental, inaceitável mesmo em época de pandemia, pois poderia 
dar margem à violação de diversos outros direitos ou até mesmo ser o início 
de um Estado de exceção.

Desta forma, o presente trabalho visa analisar esta situação de monitoramen-
to de dados telefônicos e sua repercussão no âmbito dos direitos fundamentais. 

Para tanto, o trabalho realizará, através de revisão bibliográfica, uma aná-
lise do direito fundamental à privacidade na Constituição Federal de 1988 e 
suas principais características. Posteriormente, analisará a recente Lei Geral de 
Proteção aos Dados – Lei 13079, de 14 de agosto de 2018, para depois discorrer 
sobre a possibilidade da relativização dos direitos fundamentais em época de 
pandemia sob o entendimento da jurisprudência pátria e ainda a necessida-
de de uma hermenêutica constitucional sobre o assunto, visto que os efeitos 
da decisão transcendem ao caso, podendo atingir diversas outras situações, 
abrindo-se possibilidade de se generalizar a relativização de direitos, o que não 
pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito.

1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 

Os direitos fundamentais podem ser definidos como aqueles considera-
dos básicos a qualquer ser humano, independentemente de condições pessoais 
específicas. São direitos que compõem um núcleo intangível de direitos dos 
seres humanos submetidos a uma determinada ordem jurídica (Filho, pág.06).

Cumpre ainda destacar que os direitos fundamentais são previstos para 
assegurar o mínimo de proteção ao indivíduo, a fim de que o mesmo tenha 
uma vida digna, o que é, inclusive, fundamento da República Federativa do 
Brasil, como Estado Democrático de Direito que é, conforme previsto no arti-
go 1º, inciso III, da referida Constituição.

Os direitos fundamentais por serem extremamente relevantes ao indivíduo 
possuem características que lhes são intrínsecas, dentre as quais pode-se citar 
como principais, a universalidade, a indivisibilidade, a inalienabilidade, a im-
prescritibilidade, a complementariedade, a historicidade e o seu valor absoluto.

Para José Afonso da Silva (2005, pág. 181) os direitos fundamentais são 
históricos porque aparecem com as revoluções burguesas, evoluem e ampliam-
-se com o decorrer dos tempos.

Ainda para referido autor são direitos inalienáveis porque não possuem 
conteúdo econômico-patrimonial e, portanto, não podem ser negociáveis e 
são irrenunciáveis mesmo que o seu titular por um período venha a não exer-
cer algum desses direitos.

Quanto ao seu caráter tido como absoluto, importante trazer o entendi-
mento do eminente doutrinador, o qual afirma que:
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(...) Quanto ao seu caráter absoluto que se reconhecia neles no sentido de imu-
tabilidade, não pode mais ser aceito desde que se entenda que tenham caráter 
histórico. Pontes de Miranda, contudo, sustenta, que há direitos fundamentais 
absolutos e relativos. Os primeiros são os que existem não conforme os cria ou 
regula a lei, mas a despeito das leis que os pretendam modificar ou conceituar 
(assim: a liberdade pessoal, a inviolabilidade do domicílio ou da correspon-
dência), enquanto os relativos existem, mas valem conforme a lei (assim: os 
direitos de contrato, de comércio e indústria e o direito de propriedade). (...) 
(SILVA, 2005, pág. 181)

Assim, o que se percebe atualmente é que o caráter de absoluto dos di-
reitos fundamentais vem sofrendo outras interpretações por doutrinadores e 
pela própria jurisprudência pátria, especialmente quando diante de situações 
em que ocorra conflitos entre os próprios direitos fundamentais.

Neste contexto, para Filho:

(...) Nenhum direito fundamental é absoluto. Com efeito, direito absoluto é 
uma contradição em termos. Mesmo os direitos fundamentais sendo básicos, 
não são absolutos, na medida em que podem ser relativizados. Primeiramente, 
porque podem entrar em conflito entre si – e, nesse caso, não se pode estabe-
lecer a priori qual direito vai “ganhar” o conflito, pois essa questão só pode 
ser analisada tendo em vista o caso concreto. E, em segundo lugar, nenhum 
direito fundamental pode ser usado para a prática de ilícitos. Então – repita-se 
– nenhum direito fundamental é absoluto. (...) (FILHO, pág. 07)

De se ressaltar que a Constituição de 1988 declara como direitos fun-
damentais do cidadão a inviolabilidade de sua privacidade, de seus dados, 
conforme art. 5º, incisos X, XI, XII.

Dispõem os referidos incisos do citado dispositivo constitucional: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: (…) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso 
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comu-
nicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; (…) (BRASIL, 1988).

O âmbito de proteção desses direitos, conforme preleciona Alexandre de 
Moraes se dá:
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“(…) a defesa da privacidade deve proteger o homem contra: (a) a interferência 
em sua vida privada, familiar e doméstica; (b) a ingerência em sua integridade 
física ou mental, ou em sua liberdade intelectual e moral; (c) os ataques à sua 
honra e reputação; (d) sua colocação em perspectiva falsa; (e) a comunicação 
de fatos relevantes e embaraçosos relativos à sua intimidade; (f) o uso de seu 
nome, identidade e retrato; (g) a espionagem e a espreita; (h) a intervenção na 
correspondência; (i) a má utilização de informações escritas e orais; (j) a trans-
missão de informes dados ou recebidos em razão de segredo profissional.” 
(MORAES, 2014, pág. 72)

Por outro lado, o direito à vida também é assegurado na Constituição Fe-
deral, sendo considerado por alguns doutrinadores como o mais fundamental 
de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício 
de todos os demais direitos. (Moraes, 2014, pág. 34)

Desta maneira, constata-se que o país atualmente vive uma situação de 
pandemia em razão do COVID-19, em que se nota que milhares de pessoas es-
tão morrendo e a única medida comprovadamente eficaz para conter o avanço 
das contaminações do vírus é o isolamento social.

E o que se questiona é que, diante do fato de que o número de pessoas em 
isolamento caiu nos últimos dias, se seria possível ao Poder Público utilizar 
do monitoramento de dados telefônicos a fim de verificar o cumprimento do 
isolamento por parte da população e assim tomar outras medidas que se fize-
rem necessárias para conter o avanço da contaminação, como, por exemplo, a 
obrigatoriedade do isolamento e aplicação de multa em caso de seu descum-
primento ou ainda o isolamento total, o chamado lockdown.

O fundamento utilizado pelo Poder Público para tal medida é o de que 
ele não terá acesso a dados dos indivíduos, mas apenas acesso a informações 
sobre a localização para fins de monitoramento e, portanto, não haveria intro-
missão ou violação à intimidade/vida privada destas pessoas.

De se destacar que, conforme noticiado por Magenta (2020), o presidente 
do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular 
e Pessoal – SindiTelebrasil em entrevista à BBC News afirmou que a legislação 
brasileira somente permite o compartilhamento de dados dos indivíduos de 
forma anonimizada e agregada.

Além disso, outro argumento utilizado para possibilitar tal acesso por 
parte dos Estados é o fato de que se encontra em jogo a vida de milhões de 
pessoas em contraponto ao direito à privacidade, sendo a vida o maior e mais 
importante direito do ser humano, sendo que os demais direitos devem ser 
relativizados para possibilitar a preservação da vida.

Desta forma, a análise que se irá realizar é no sentido se tal medida 
violaria o direito fundamental à privacidade e se haveria a possibilidade de 
relativizar este direito para preservar a vida de outros indivíduos.
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2. A AGENDA 2030 DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
E A CHAMADA LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS

A Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu 17 (dezessete) me-
tas para a promoção do desenvolvimento global até 2030. Tais metas suprana-
cionais devem ser adotadas por todos os países de modo a elevarem seu Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) interno, visando ao desenvolvimento 
econômico dos países.

Nota-se que o objetivo 16 de referida agenda é a Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes no sentido de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o de-
senvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todos 
e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Para cumprir referido objetivo, foram determinadas algumas metas, den-
tre as quais importa destacar a 16.10 que estabelece assegurar o acesso público 
à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a 
legislação nacional e os acordos internacionais.

Tal objetivo demonstra a preocupação dos organismos internacionais na 
proteção de dados pessoais, visto se relacionar com a vida privada do indiví-
duo e não poder ser utilizado para outras finalidades, como se tem percebido 
nos últimos tempos, principalmente para fins eleitorais e econômicos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 
1948, dispõe em seu artigo 12 que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na 
sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, 
nem ataques à sua honra e reputação.

Certo é que há uma grande preocupação por parte dos organismos in-
ternacionais, principalmente da própria ONU, com a proteção ao direito à 
privacidade, pois em seu entender, o acesso aos dados individuais pode fazer 
com que os indivíduos sejam vigiados constantemente e possam vir a ser con-
siderados inimigos de determinados governos, a depender dos valores que de-
fendam, colocando, desta forma, em risco sua própria vida e dignidade, já que 
poderiam ser perseguidos e limitados no acesso de diversos outros direitos.

Assim é que, o direito à privacidade se encontra entrelaçado com outros 
direitos fundamentais, tais como liberdade e igualdade, essencial ao desenvolvi-
mento da personalidade e necessário para garantir a própria dignidade da pessoa 
humana, pois serve como limite para o desenvolvimento dos valores individuais.

Percebe-se ainda que no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-
líticos, de 16 de dezembro de 1966, introduzido no Brasil por meio do De-
creto 592, de 06 de julho de 1992, verifica-se que seu artigo 17 determina que 
ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida 
privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de 
ofensas ilegais às suas honra e reputação.
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Ademais, o Pacto de San Jose da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, 
inserido no Brasil por meio do Decreto 678, de 06 de novembro de 1992, pos-
sui em seu artigo 11 determinação semelhante da constante no artigo 17, do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Desta forma, o que se verifica é que sempre houve uma preocupação da 
comunidade internacional e, por consequência, do Brasil, na proteção da vida 
privada do indivíduo e consequentemente de seus dados pessoais, embora o 
Brasil ainda não tivesse uma lei específica para tratar do assunto, o que se pode 
perceber com a entrada em vigor da Lei 12965, de 23 de abril de 2014, que 
ficou conhecida como o Marco Civil da Internet.

Recentemente no país foi editada a Lei 13.079, de 14 de agosto de 2018, 
a qual dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 12965, de 23 
de abril de 2014, chamada de Marco Civil da Internet, vindo a estabelecer um 
conjunto de regras jurídicas para coleta, armazenagem e processamento de 
dados pessoais determinados ou determináveis, efetuados por pessoas físicas, 
empresas e organizações do Estado.

Em princípio, referida lei entraria em vigor em 15 de agosto do ano de 
2020. Ocorre que, diante da dificuldade das empresas em operacionalizar os pro-
cedimentos constantes na lei, foi adiada a entrada em vigor para janeiro de 2021.

A crítica que se faz a tal fato é o de que mais uma vez é postergada uma 
regulamentação quanto à proteção de dados dos indivíduos em detrimento de 
interesses de grandes empresas, as quais já deveriam ter a preocupação de ter 
procedimentos e tecnologias adequados para o devido tratamento dos dados 
de seus usuários.

Sabe-se que milhares de informações pessoais circulam diariamente de 
forma virtual e a referida lei vem justamente para proteger os dados pessoais 
dos indivíduos, determinando uma série de obrigações de instituições, públi-
cas e privadas, para que isso ocorra.

 Em seu artigo 2º, a Lei 13079 afirma que a disciplina da proteção de 
dados pessoais se fundamenta no respeito à privacidade; na autodeterminação 
informativa; na liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de 
opinião; na inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; no desen-
volvimento econômico e tecnológico e a inovação; na livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor; e nos direitos humanos, o livre de-
senvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais.

Ou seja, os fundamentos da Lei 13.079 são justamente os direitos funda-
mentais previstos na Constituição de 1988, valendo-se destacar a proteção à 
vida privada.

Assim, o que se verifica é que essa lei veio com a finalidade específica de 
dar tratamento em consonância com os princípios constitucionais aos dados 
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dos usuários, tendo em vista que as instituições públicas e privadas coletam, 
armazenam e processam dados pessoais de milhões de clientes, a fim de evitar 
a utilização indevida destes dados.

E por tratamento dos dados pessoais deve-se entender, conforme dispõe o 
artigo 5º, inciso X, da Lei 13.079, toda operação realizada com dados pessoais, 
como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modifica-
ção, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Desta forma, a própria lei estabelece em seu artigo 7º as hipóteses em que 
será realizado o tratamento aos dados pessoais, que são as seguintes: 

Art. 7º:  O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 
seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II – VI omissis
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de ter-
ceiro;
(...) (BRASIL, 2018)

Portanto, essa lei trouxe como regra geral o consentimento do usuário 
como necessário ao acesso aos seus dados e somente nas hipóteses, a princípio 
taxativamente, previstas, é que se pode dispor destes dados, seja judicialmente 
ou em determinado procedimento, até na área da saúde para proteger o pró-
prio usuário.

Desta maneira, constata-se, dentre as hipóteses previstas, que pode haver 
uma exceção ao consentimento do titular, quando for para a proteção da vida 
ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, o que se poderia dizer 
que se adequaria ao caso analisado, visto que o uso de dados de celulares pelo 
Poder Público para fins de monitoramento em época de pandemia é realizado 
para salvaguardar a saúde do próprio usuário e de terceiros.

O que se denota é que se deve ter muito cuidado ao fazer tal afirmação, 
uma vez que, conforme já afirmado anteriormente, o acesso a dados indivi-
duais pode trazer consigo a violação e/ou limitação de vários outros direitos, 
o que não poderia ser aceito em um Estado Democrático de Direito.

Assim, fato é que, embora o legislador privilegiou o consentimento do 
usuário para que seus dados possam se tornar públicos, também previu hipó-
teses em que possível se excepcionar tal situação.

Por outro lado, o que as operadoras de telefonia afirmam para que pos-
sa informar os dados de celulares dos usuários é o de que os dados pessoais 
continuam a ser preservados, pois o monitoramento não é feito de forma 
individual, mas utiliza-se da medição da concentração de pessoas em uma 
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região, percebendo-se quais aparelhos estão conectados às antenas de telefonia. 
A partir daí as empresas criam “manchas de calor” das regiões que apresentam 
maior aglomeração de pessoas e outras “manchas” que mostram apenas o des-
locamento de usuários. Como cada operadora só monitora seus clientes, todas 
devem atuar em conjunto para se obter o panorama do isolamento, valendo-se 
destacar que, segundo as operadoras não seria possível verificar individual-
mente quais são as pessoas que saem de casa.

Desta forma, o que é defendido pelas operadoras é que esse tipo de coleta 
de dados é realizado de modo agregado e anônimo, ou seja, sem individuali-
zar e/ou ter acesso aos dados cadastrais dos usuários, o que não seria vedado 
pela Lei Geral de Proteção aos Dados, tampouco, haveria violação aos direitos 
fundamentais de intimidade e vida privada.

3. A RELATIVIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 EM 
ÉPOCA DE PANDEMIA

Como anteriormente abordado, verifica-se que o caráter absoluto dos 
direitos fundamentais vem sendo relativizado em caso de conflitos entre 
esses direitos.

No caso em questão, o que se discute é a possibilidade ou não da relati-
vização do direito fundamental à vida privada/intimidade e sigilo de dados 
diante da necessidade de monitoramento de dados telefônicos, a fim de se 
verificar o cumprimento do isolamento social, visto ser a única medida com-
provadamente eficaz no combate ao vírus provocador da COVID-19.

Diante de tal fato pode-se dizer que se encontra em conflito o direito à 
privacidade e o direito à vida de outros indivíduos e como se poderia solucio-
nar a questão.

Na falta de norma infraconstitucional em vigência que excepciona a si-
tuação, conforme anteriormente demonstrado, a análise deve caminhar para o 
que dispõe a Constituição Federal de 1988 e o que se nota é que a Carta Magna 
traz um conjunto de regras e princípios que não teriam hierarquia entre si.

Para Barroso (2010, pág. 238 a 239) após longo processo evolutivo, conso-
lidou-se na Teoria do Direito a ideia de que as normas jurídicas são um gênero 
que comporta, em meio a outras classificações, duas grandes espécies, as regras 
e os princípios.

De se destacar que segundo referido autor os princípios ganharam es-
pecial relevância no pensamento jurídico contemporâneo, principalmente os 
princípios constitucionais, uma vez que são a porta pela qual os valores pas-
sam do plano ético para o mundo jurídico. Assim, os princípios passaram ao 
centro do sistema jurídico, deixando de ser fonte secundária do direito.
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No Brasil esse novo olhar para os princípios somente foi possível a partir 
das Teorias de Ronald Dworkin e Alexy que passaram a ser estudadas no país 
a partir do final da década de 80, pois até então os princípios eram tidos como 
fontes integradoras do direito, ou seja, somente utilizados pelos julgadores em 
caso de lacuna da lei.

Para diferenciar regras de princípios assim se manifesta Barroso em 
sua obra:

(...) Com relação à estrutura normativa, princípios normalmente apontam 
para estados ideais a serem buscados, sem que o relato da norma descreva de 
maneira objetiva a conduta a ser seguida. Há muitas formas de respeitar ou fo-
mentar o respeito à dignidade humana, de exercer com razoabilidade o poder 
discricionário ou de promover o direito à saúde. Aliás, é nota de singularidade 
dos princípios a indeterminação de sentido a partir de certo ponto, assim 
como a existência de diferentes meios para sua realização. Já com as regras 
se passa de modo diferente: são elas normas descritivas de comportamentos, 
havendo menor grau de ingerência do intérprete na atribuição de sentidos 
aos seus termos e na identificação de suas hipóteses de aplicação. Em suma: 
princípios são normas predominantemente finalísticas, e regras são normas 
predominantemente descritivas.(...) ( BARROSO, 2010, pág. 242)

Neste contexto, Barroso (2010, pág. 243), ao analisar a Teoria de Dwor-
kin, afirma que para este filósofo as regras são aplicáveis à maneira de tudo-ou-
-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste 
caso a resposta que ele fornece deve ser aceita, ou não é válida.

E para a resolução dos conflitos entre regras Dworkin afirma que deverão 
ser aplicados os critérios tradicionais, tais como o de hierarquia, cronologia e 
especialidade. (Duarte, 2017) 

Já os princípios para Dworkin têm uma dimensão que as normas não 
possuem - a dimensão de peso e de importância. E quando estiver em conflito 
os princípios, quem tiver de resolver o conflito deverá levar em conta o peso 
relativo de cada um. (Barroso, 2010, pág. 245).

O doutrinador Marcelo Novelino ao tratar do tema assim afirma com 
relação às distinções existentes entre regras e princípios para Ronald Dworkin:

Segundo DWORKIN, enquanto as regras impõem resultados, os princípios 
atuam na orientação do sentido de uma decisão. Quando se chega a um re-
sultado contrário ao apontado pela regra é porque ela foi mudada ou aban-
donada; já os princípios, ainda que não prevaleçam, sobrevivem intactos. Um 
determinado princípio pode prevalecer em alguns casos e ser preterido em 
outros, o que não significa sua exclusão. Assim como os aplicadores do Di-
reito devem seguir uma regra considerada obrigatória, também devem decidir 
conforme os princípios considerados de maior peso, ainda que existam outros, 
de peso menor, apontado em sentido contrário. (NOVELINO, 2012, p. 127).
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O que se verifica é que para Dworkin o julgador possui papel de grande 
relevância, pois ao analisar o caso concreto é que irá sopesar e ponderar a im-
portância dos princípios e qual ou quais princípios deverão ser aplicados na 
situação em relação aos demais.

Desta forma, a Teoria de Dworkin se preocupa com a segurança jurídica 
na resolução dos conflitos no caso concreto e ainda evitar a discricionariedade 
do julgador na falta de normas sobre o assunto e possíveis arbitrariedades em 
suas decisões.

Posteriormente, outro filósofo que veio a tratar do assunto foi Robert Alexy, 
o qual partiu da teoria de Dworkin para explicar a diferença entre princípios e 
regras, tentando sofisticá-la, ocorrendo até mesmo uma certa flexibilização.

Ao citar a Teoria de Alexy e a diferenciação que este faz entre princípios 
e regras, Barroso (2010, pág. 245) afirma que o ponto decisivo para a distinção 
entre regras e princípios é que os princípios são normas que ordenam que algo 
seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e 
reais existentes. 

Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão carac-
terizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus e que a 
medida devida de seu cumprimento depende não apenas das possibilidades 
reais senão também das possibilidades jurídicas. (Barroso, pág. 245)

Ao se analisar a questão da colisão entre os princípios importa esclarecer 
o pensamento de Alexy, o qual assim afirma:

As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente 
diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo 
é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro, permitido –, 
um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o prin-
cípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida 
uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios 
tem precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras 
condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é 
o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios 
têm pesos diferentes e que os princípios com maior peso têm precedência (…) 
(ALEXY, 2008, p. 93-94). 

Alexy, portanto, considera que no caso concreto os princípios possuem 
pesos diferentes e aquele que tiver o maior peso deverá prevalecer.

Para Barroso:

(...) Como o Direito gravita em torno desses dois grandes valores - justiça e 
segurança -, uma ordem jurídica democrática e eficiente deve trazer em si o 
equilíbrio necessário entre regras e princípios. Um modelo exclusivo de regras 
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supervalorizaria a segurança, impedindo, pela falta de abertura e flexibilidade, 
a comunicação do ordenamento com a realidade, frustrando, em muitas situa-
ções, a realização da justiça. Um modelo exclusivo de princípios aniquilaria 
a segurança jurídica, pela falta de objetividade e previsibilidade das condutas 
e, consequentemente, de uniformidade nas soluções interpretativas. (...) (BAR-
ROSO, 2010, pág. 245-246)

Mas para que seja possível a ponderação dos princípios, segundo o racio-
cínio de Alexy deve-se utilizar da aplicação do princípio da proporcionalidade 
e de suas variáveis, quais sejam: adequação, necessidade e proporcionalidade 
em sentido estrito.

Por adequação deve-se entender que a medida proposta se mostra a mais 
adequada ao objetivo a ser alcançado. Por sua vez, a necessidade é se analisar 
se a medida proposta é a única existente para se alcançar a finalidade e a pro-
porcionalidade em sentido estrito seria a proibição do excesso em relação à 
medida proposta. (Victorino, 2014)

No caso em análise, constata-se que tudo o que diz respeito à pandemia CO-
VID-19 é novo, sendo que o mundo sequer passou por algo parecido recentemente.

Antes disso ocorrer, situação semelhante foi a gripe espanhola em 
1918/1919, sendo que de lá até o momento atual muitas coisas mudaram no 
mundo, até mesmo em termos de tecnologia.

Diante de tais fatos, o que se verificou em relação à pandemia COVID-19 
é que o único meio de se evitar a propagação do vírus seria o isolamento 
social, o qual tem sido flexibilizado em diversos Estados que compõem a Re-
pública Federativa do Brasil nos últimos dias.

Ocorre que, em alguns Estados, principalmente São Paulo e Rio de Ja-
neiro, onde o número de casos de pessoas infectadas e de morte vem com-
prometendo o sistema de saúde desses Estados, os governadores optaram por 
realizar o monitoramento de dados de celulares para verificar se a medida de 
isolamento vem sendo cumprida, a fim de utilizar tais dados como parâmetro 
para a tomada de outras medidas mais rigorosas no caso e o que se questiona, 
então, é se seria possível tal situação sem que fossem violados os direitos fun-
damentais da intimidade e liberdade dos indivíduos.

Como anteriormente analisado, Alexy afirma que diante do conflito 
de princípios constitucionais, haveria a necessidade de ponderação dos mes-
mos, em que um teria precedência sobre o outro. E para se verificar o prin-
cípio que deve prevalecer, também é necessário que se analise a existência 
da proporcionalidade no caso, pois a mesma atua como um limitador à 
violação de direitos fundamentais.

Conforme também colocado, para se verificar se uma medida é proporcio-
nal faz-se necessário analisar se a mesma é adequada, necessária e se há excesso.
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No caso em exame, a medida proposta pelos governadores dos estado de 
São Paulo e Rio de Janeiro foi verificar os dados de celulares parasse verificar 
o cumprimento do isolamento e possíveis novas medidas a serem tomadas.

A princípio, de acordo com pesquisas realizadas, por meio de várias no-
tícias de jornais, não há informações que dados cadastrais de cada indivíduo 
serão repassados ao Poder Público. O que se nota, é que as operadoras de 
telefonia são unânimes em afirmar que os dados são repassados de forma 
agregada e anônima e que caso isso não ocorra haveria uma ilegalidade. Além 
disso, deve-se ter em mente que como a pandemia é algo extremamente novo 
no país e que o isolamento é o único meio eficaz de conter a propagação do 
vírus, pode-se dizer que a medida tomada por referidos poderes públicos seria 
necessária, pois não há outro meio disponível para se verificar se a população 
está em casa ou não e, portanto, adequada e, ainda, não se mostraria excessiva, 
visto que o poder público não teria acesso aos dados de forma individual. 

Portanto, perfeitamente possível seria a relativização de direitos funda-
mentais nesse caso.

4. A POSIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Mandado de 
Segurança 23.452/RJ, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, e acórdão 
publicado em 12 de maio de 2000, posicionou-se no sentido de que os direitos 
fundamentais não possuem caráter absoluto, pois nenhum direito ou garantia 
pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros: 

(...) OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 
ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garan-
tias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante in-
teresse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liber-
dades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde 
que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto 
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que 
estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite 
que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a 
proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência 
harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido 
em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias 
de terceiros. (...) (BRASIL, 2000)
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Em outra decisão recente, no Mandado de Segurança 33340/DF, cujo 
relator Ministro Luiz Fux e acórdão publicado em 03 de agosto de 2015, o STF 
também decidiu no sentido de que:

(...) O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é 
relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o 
destino dos recursos públicos. Operações financeiras que envolvam recursos 
públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a LC 105/2001, 
visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da admi-
nistração pública insculpidos no art. 37 da CF. Em tais situações, é prerroga-
tiva constitucional do Tribunal [TCU] o acesso a informações relacionadas a 
operações financiadas com recursos públicos.(...) ( BRASIL, 2015)

Nota-se, portanto, que o entendimento preponderante na Suprema Cor-
te, a qual tem por precípua função proteger a própria Constituição e, por 
consequência, os próprios direitos fundamentais ali constantes, admite a rela-
tivização de direitos considerados fundamentais, por entender que há questões 
que se sobrepõem ao próprio interesse/direito individual.

E o próprio STF afirma que o princípio da proporcionalidade e suas va-
riáveis deve servir de parâmetro no controle das decisões tomadas pelo Estado 
que levam a possíveis restrições aos direitos fundamentais, seguindo-se, por-
tanto, o destacado por Alexy em sua teoria, como se vê quando referida Corte 
ao decidir a ADPF 101, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, cujo acórdão 
foi publicado em 04 de junho de 2012, utilizou-se da máxima da proporcio-
nalidade, realizando uma ponderação entre os  princípios constitucionais da 
livre iniciativa e da  liberdade de comércio, em cotejo com o princípio do 
direito a um meio-ambiente equilibrado, deu primazia aos preceitos constitu-
cionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, I 
e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da CB).

Referida ação tratou de Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental ajuizado pelo Presidente da República, sob o argumento de que 
numerosas decisões de juízes federais das Seções Judiciárias do Ceará, do 
Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, bem como dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Região 
estariam descumprindo os preceitos fundamentais constantes, essencialmen-
te, dos arts. 196 e 225 da Constituição da República, que tratam da saúde e 
do meio ambiente, ao garantir aos autores das ações a importação de pneus 
usados e remoldados.

Desta forma, como a situação no país alcançou níveis inimagináveis de 
mortos e infectados pelo COVID-19, constata-se que a única alternativa exis-
tente é manter as pessoas em isolamento social e para que seja possível verificar 
o cumprimento e andamento da referida medida, as autoridades afirmam que 
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é necessário o monitoramento dos dados de celulares que, como já apontado 
anteriormente, não torna público os dados pessoais dos indivíduos.

Contra a determinação tomada pelo Estado de São Paulo foi ajuizada 
ação popular, processo nº:1020192-74.2020.8.26.0053, em trâmite perante a 
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em que o juiz negou a 
tutela antecipada requerida para suspender a medida de monitoramento deter-
minada, em decisão datada de 22 de abril de 2020, afirmando que: 

Vistos.
1) Trata-se de ação popular que visa suspender os efeitos do acordo entabula-
do entre o Governador de São Paulo e as operadoras de celular, que estariam 
fazendo o monitoramento de cidadãos-usuários em situação de aglomeração e 
repassando os dados às autoridades públicas para fins de impedimento daque-
les que estivessem violando a determinação de distanciamento social em época 
de pandemia ligada à COVID-19.
Requer a tutela antecipada para suspensão da SIMI-SP (Sistema de Monitora-
mento Inteligente de São Paulo) pois haveria supressão de direitos fundamen-
tais, sobretudo os ligados à mobilidade - direito de ir e vir - e à privacidade dos 
cidadãos, pelo compartilhamento de dados sensíveis de geoposicionamento 
em tempo real.(...)
Há informação da autoridade pública (fls. 9-22) de que os dados coletados 
pelas empresas de telefonia outrora funcionavam para o gerenciamento das 
operações de telefonia celular, é dizer, captavam as quantidades de pessoas utili-
zando as antenas das operadoras para adequação das instalações físicas de de-
terminadas regiões de acordo com a demanda, dados que agora estão sendo uti-
lizados pelas autoridades sanitárias para a formação de “mapas de calor” para 
fins de controle de aglomerações e da consequente propagação da COVID-19.
Tal fato, se verdadeiro, não apresenta risco à privacidade dos cidadãos. Se a co-
leta é realizada “de forma agregada”, “não são dados individuais, nem pessoais, 
mas dados estatísticos aglomerados” (fls. 14) e “detecta um número de pessoas 
desconhecidas e se há uma grande movimentação” (fls. 15), não há que se falar 
em violação de privacidade do cidadão. Haveria, em verdade, um controle ex-
cepcional, por parte do Governo de São Paulo, no combate das aglomerações 
populacionais e da epidemia como um todo, o que atende às exigências de 
interesse público quando busca o retardo da proliferação do SARS-CoV-2 e, 
consequentemente, a superlotação dos leitos de hospitais. O método utilizado 
aparentemente baseia-se na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e serve, no 
caso, para o acompanhamento da epidemia, como guia do gestor público na 
alocação dos recursos para o combate do coronavírus.
O direito fundamental à proteção de dados e comunicação telefônica (art. 5o, 
XII) não é afetado porque nenhuma conversa nem dados pessoais de qualquer 
usuário são atingidos, apenas, repito, utiliza-se o georreferenciamento, e acresço 
que não se faz aleatoriamente, mas sim para o planejamento de um programa 
de saúde pública que objetiva combater a proliferação de uma epidemia no 
país que por todo o mundo provocou milhares de mortes. O direito à livre 
locomoção, ir e vir (art. 5o, XV), sofre restrições, evidente, mas a Constituição 
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não pode ser interpretada por trechos previamente selecionados, pois o que se 
impõe é saber qual a razão para a restrição, e novamente a pandemia é motivo 
mais do que suficiente a justificar a percepção de que o direito de locomoção 
não é absoluto, mas se integra e deve ser sopesado com outros direitos e deveres 
constitucionais, dentre eles a proteção à vida e o respeito à dignidade da pessoa 
humana, iguais direitos fundamentais (art. 5o e 1o, III, respectivamente). A 
vida em sociedade não se realiza de modo atomizado. Por isso a interpretação 
jurídica dos direitos fundamentais deve ser sistematizada e priorizar-se o cole-
tivo quando convicções particulares podem por em risco a vida de outros. (...) 
Por estas considerações, o monitoramento de grandes centros urbanos através 
dos “mapas de calor”, em época de pandemia, parece ser decisão acertada e a 
competência discricionária da Administração Pública deve ter primazia. Ante 
o exposto, indefiro a tutela antecipada. (...) (SÃO PAULO, 2020)

Deve-se destacar que para justificar o indeferimento da suspensão do mo-
nitoramento no Estado de São Paulo, o juiz afirma que não há risco de viola-
ção ao direito de proteção à vida privada dos usuários porque se considera que 
a coleta é realizada de forma agregada, considerando ainda que não há direito 
fundamental absoluto e ainda que a própria Lei Geral de Proteção aos Dados, 
embora ainda não em vigor, excepcionou a necessidade do consentimento 
quando envolve questões de saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça também está em consonância com a pos-
sibilidade de relativização de princípios fundamentais, sendo que adota a Teo-
ria de Alexy de ponderação de valores, conforme se nota no julgamento do 
Agravo Regimental em Medida Cautelar 12581/RN:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA 
MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO 
DA EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ADMISSIBI-
LIDADE SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, DE COLI-
SÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. 
CAUTELAR EXTINTA. - Somente na hipótese de colisão entre direitos funda-
mentais é que se deve admitir, pelo menos em tese, a chamada “relativização da 
coisa julgada”, fazendo-se uma ponderação dos bens envolvidos, com vistas a 
resolver a conflito e buscar a prevalência daquele direito que represente a pro-
teção a um bem jurídico maior. - Apenas nas situações de colisão entre direitos 
fundamentais é que é cabível suspender, via provimento cautelar, a execução da 
decisão rescindenda, a fim de que outro direito fundamental em jogo, que repre-
sente a proteção a um bem jurídico maior do que aquele da segurança jurídica 
decorrente da coisa julgada, prevaleça. - Agravo não provido. (BRASIL, 2011)

 
De se observar, portanto, que os Tribunais Superiores autorizam a relati-

vização de direitos fundamentais, quando há necessidade de se preservar um 
interesse maior, o que deve ser analisado em cada caso concreto.
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5. O IMPACTO HERMENÊUTICO CONSTITUCIONAL 
DA DECISÃO DE MONITORAMENTO DE DADOS DE 
CELULARES

Constata-se que, diante de qualquer possibilidade de violação a direito 
fundamental deve-se ter bastante cuidado com qualquer interpretação a ser 
realizada.

Desta forma, considerando-se que está-se diante de uma pandemia, nota-
-se uma necessidade do Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre os efei-
tos da decisão do caso em tela, pois tal decisão pode dar margem para também 
se relativizar direitos em outras situações que possam surgir, como, por exem-
plo, a discussão se seria obrigatória ou não a divulgação pública de exame dos 
infectados, ou possíveis infectados pela COVID-19 e outros, abrindo-se espaço 
para generalizar a relativização de direitos, o que não seria permitido em um 
Estado Democrático de Direito, que prima e considera todos os direitos fun-
damentais relevantes para o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana.

Certo é que a COVID-19 foi considerada uma pandemia. Certo também 
é que tudo que envolve o assunto, principalmente todas as implicações jurí-
dicas são novas e precisam ter cuidado nas interpretações ao se generalizar 
a relativização de direitos fundamentais sob o fundamento de se cumprir o 
interesse público e, por outro lado, poder ser o caso de uma possível violação 
de direitos para fins eleitorais, políticos, comerciais, etc.

Por outro lado, há necessidade de uma maior e melhor discussão do uso 
da inteligência artificial para o compartilhamento de dados de celulares dos 
usuários, no sentido de se verificar se é possível que ocorra as falhas e nessas 
falhas haver o compartilhamento de dados individuais.

Desta forma, verifica-se que o cumprimento dos direitos fundamentais é 
uma preocupação de toda a comunidade internacional, a qual visa privilegiar 
os esforços e atuações de boa-fé com o intuito de se preservar a saúde pública.

Neste contexto, partindo-se do pressuposto de que, em regra, as infor-
mações disponibilizadas pelas operadoras de telefonia o são de forma agrega-
da e anônima, não se verifica a princípio, a violação do direito fundamental 
de privacidade. 

Espera-se que o assunto possa chegar à discussão da Suprema Corte a 
fim de se ter um debate mais aprofundado, como merece o tema, visto que os 
efeitos de uma determinada relativização em um caso concreto podem desen-
cadear a justificativa para se relativizar direitos em diversas outras situações, o 
que não seria o adequado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que as autoridades públicas devem 
sempre procurar proteger e resguardar os direitos fundamentais, não se ad-
mitindo, de forma alguma, que o argumento do cumprimento do interesse 
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público possa ser manipulado ou até mesmo dissimulado para fins de atingir 
interesses meramente pessoais, sendo, inclusive, o que se espera de um Estado 
Democrático de Direito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se que os governos dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 
realizaram convênio com as operadoras de telefonia, a fim de realizar o moni-
toramento de dados de celulares dos usuários para que seja possível verificar o 
cumprimento da medida de isolamento social, única efetivamente eficaz para 
conter o avanço da COVID-19, de acordo com determinações da Organização 
Mundial da Saúde - OMS.

Assim, o presente artigo procurou analisar os argumentos dos usuários e 
dos governos sob a ótica da possibilidade de relativização de direitos fundamen-
tais, visto que estes não possuem caráter absoluto, conforme entendimento da 
doutrina mais abalizada e jurisprudência dos Tribunais Superiores do país.

Desta forma, muitos questionam tal medida tomada por entender que 
violaria o direito fundamental da privacidade e, por conseguinte, da liberdade 
e igualdade do usuário.

Por outro lado, as operadoras de telefonia e os referidos governos dos 
Estados argumentam que o caso não envolve acesso aos dados individuais dos 
usuários, pois as informações repassadas são verificadas de modo agregado e 
anônimo e, além disso, que, no caso, por envolver a proteção à incolumidade 
física e à vida dos próprios usuários e de terceiros, haveria a possibilidade de se 
realizar a relativização de direitos fundamentais, os quais não possuem caráter 
absoluto, ainda mais em época de pandemia.

Desta maneira, pôde-se verificar que, o Brasil ainda não possui uma le-
gislação em vigor específica sobre o assunto, apesar de ter sido editada a Lei 
13.079 – Lei Geral de Proteção aos Dados, que possivelmente entrará em vi-
gor somente em janeiro de 2021, a qual encontra-se em consonância com os 
tratados incorporados pelo Brasil na defesa da vida privada e intimidade dos 
indivíduos e excepcionou a necessidade de consentimento do indivíduo quan-
do o caso envolver a proteção da vida ou da incolumidade física do próprio 
titular ou de terceiro, o que, a princípio, se adequaria ao caso analisado de 
pandemia COVID-19, visto que o uso de dados de geolocalização pelo Poder 
Público para fins de monitoramento em época de pandemia é realizado para 
salvaguardar a saúde do próprio usuário e de terceiros.

Além disso, analisou-se a possibilidade de relativização dos direitos fun-
damentais, sob a ótica das Teorias de Dworkin e Alexy, bem como dos Tri-
bunais Superiores para, ao final, concluir sobre essa possibilidade quando se 
está em conflito direitos fundamentais, como é o caso, ao se considerar os 
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argumentos das operadoras de telefonia no sentido de que as informações 
repassadas são realizadas de forma agregada e anônima.

Fato é que, qualquer direito fundamental deve ser protegido pelas au-
toridades públicas e pelos próprios julgadores. Ocorre que, no caso que 
atualmente se vive, tendo em vista que a única medida eficaz é realmente o 
isolamento social e as circunstâncias de que inúmeras pessoas não vem cum-
prindo tal medida, levando risco à saúde de milhões de pessoas, verifica-se a 
necessidade das autoridades públicas ter acesso a dados concretos, a fim de 
estudar medidas necessárias a serem tomadas para fazer com que a população 
cumpra o isolamento.

Conforme explanado, a medida de monitoramento cumpriria, a princí-
pio, o determinado pelo princípio da proporcionalidade e suas variáveis, visto 
que, no momento, seria necessária, pois não há outro meio disponível para se 
verificar se a população está em casa ou não e, portanto, adequada e, ainda, 
não se mostraria excessiva, visto que o poder público não teria acesso aos da-
dos de forma individual. 

Por outro lado, espera-se que o assunto venha a ser devidamente anali-
sado, com a profundidade que merece, pela Suprema Corte, eis que envolve 
um importante direito fundamental, devendo-se se ter muito cuidado com 
a interpretação de se relativizar direitos fundamentais, para não se atender a 
interesses pessoais de um governo, seja para fins eleitorais, econômicos, comer-
ciais, etc, sob o pretexto dissimulado de se atender o interesse público.
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Larissa Cristina Lourenço

INTRODUÇÃO 

Organizações complexas, não necessariamente, são as maiores, exatamen-
te porque os verdadeiros desafios são internos àquelas denominadas de “hu-
manos”, mas destacaram-se aqui, outras importantes, quais sejam: os hospitais 
e as unidades de saúde pública ou complementar, que são palcos de uma série 
de conflitos, estes na maioria das vezes, em discussão no judiciário.

Segundo dados conclusivos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ - 
2019 - constatou-se que o número de demandas judiciais relativas à saúde 
aumentou 130% entre 2008 e 2017. No Supremo Tribunal Federal – STF, o 
“Painel de Ações Covid- 19”, registou até 27 de maio de 2020, 2.449 (dois mil 
e quatrocentos e quarenta e nove) processos com pedidos relacionados à pan-
demia em tramitação.

É bem de ver que, embora a mediação configura-se como método alternativo 
à solução jurisdicional, enquadrou-se, também, como ferramenta adequada para o 
gerenciamento e resolução das situações conflituosas na área da saúde, porém ain-
da não há meio de utilização desse método que seja seguro e eficaz para tanto no 
que diz respeito às controvérsias relacionadas ao novo coronavírus - COVID-19 -.

Esse estudo tratou da aplicabilidade de um novo sistema de disputas fun-
damentado na mediação on-line para resolução dos conflitos relacionados à 
tal temática, haja vista a incompatibilidade das técnicas comuns de mediação 
frente às plataformas virtuais.

Indagou-se, então: como seria a aplicabilidade de um novo sistema de 
disputas fundamentado na mediação on-line para resolução dos conflitos re-
lacionados à pandemia?

Objetivou-se, portanto, analisar esse questionamento, a partir de con-
siderações sobre a importância da mediação na área da saúde. Em seguida, 

capítulo 29
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abordou-se a conceituação do sistema de disputas sob a perspectiva da me-
diação on-line e, por fim, analisou-se, em linhas gerais, a viabilidade de sua 
aplicação na resolução de conflitos relacionados ao COVID-19.

A metodologia utilizada neste trabalho pautou-se no método hipotético 
dedutivo, por meio da pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos.

Por fim, confirmou-se a hipótese acerca da possibilidade do desenvolvi-
mento do desenho de um sistema de disputas COVID-19, a partir da adapta-
ção de modelos de mediação determinados e combinação dos mecanismos de 
resolução alternativa de conflitos específicos.  

1. A MEDIAÇÃO SOB A PERPECTIVA DO DIREITO MÉDICO: 
SIGNIFICADOS E SENTIDOS 
 
Desde tempos remotos os métodos de resolução de conflitos existem nas 

diversas partes do mundo segundo a cultura, política e economia próprias de 
determinado grupo ou localidade, o que, por óbvio, pressupõe a existência de 
tensões e discordâncias, por sua vez, inerentes à condição do próprio indiví-
duo enquanto ser gregário integrado à comunidade familiar ou social.

É fora de dúvidas que inexistem humanos dedicadamente iguais, seja na 
forma de pensar, falar ou agir, razão pela qual, somente após o direcionamen-
to dessas ações às necessidades pessoais de cada indivíduo é que, se pode per-
ceber a exteriorização de sua representatividade frente às situações cotidianas, 
por muitas vezes, desafiadoras e inquietantes.

Esse cenário, definitivamente, não seria diferente nas relações originárias 
no âmbito da saúde. Pelo contrário, tem-se que todos os aspectos pessoais ou 
profissionais sob a ótica, desse direito fundamental são ainda mais sensíveis, 
mormente se consideradas as variações de sentimentos negativos aliados à 
pretensão de recuperação de uma vida saudável, tais como a dor, angústia, 
apreensão e o medo: de errar, morrer ou viver. Tais ponderações estão cada vez 
mais presentes no Poder Judiciário tendo em vista o aumento significativo do 
número de ações judiciais que versam sobre assistência à saúde.

De acordo com o “Relatório Analítico Justiça Pesquisa” publicado em 
2019 pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, após análise do número de 
processos de segunda instância, constatou-se que “excluindo o ano de 2008 
com a finalidade de não distorcer a análise da evolução do número de pro-
cessos distribuídos entre 2009 e 2017, observamos um aumento de cerca de 
85% do número de demandas relativas ao direito à saúde”, sendo que, cerca 
de 57,82% das discussões giram em torno da esfera suplementar: “Plano de 
Saúde” (34,05%) e “Seguro” (23,77%).

Fato é, que diante do exorbitante número de ações e, da morosidade na 
prestação jurisdicional brasileira, mais do nunca, se fez necessária a importação 
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do conceito relativo ao Tribunal Multiportas, consubstanciado na expansão es-
trutural dos tribunais no recebimento das demandas por meio do oferecimento 
de diversos métodos de resolução dos conflitos em paralelo à via jurisdicional.

A propósito, segundo Faleck; Tartuce (2014, p.07), os Tribunais Multi-
portas - Multidoor Courthouse, surgiram nos Estados Unidos em 1976, a partir 
de uma idealização de sucesso do professor da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Harvard Frank Sander.

Por certo, esse sistema pode minimizar os efeitos negativos do abarrota-
mento do judiciário, garantindo o acesso à Justiça, contribuindo ainda para 
celeridade, redução de custos e efetividade da tutela a que faz jus o cidadão.

A princípio, tais fatores ora mencionados, resultaram na Resolução 125 
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que em seu artigo 1º, parágrafo único, 
determinou aos órgãos judiciários além da adjudicação estatal mediante sen-
tença: “oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial 
os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim 
prestar atendimento e orientação ao cidadão”.

Em todo caso, lembre-se do reforço e estímulo importante, expressamen-
te previsto no artigo 3º,§3º, do Código de Processo Civil de 2015: “A concilia-
ção, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 
ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Mi-
nistério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Sendo assim, tendo em vista a disponibilização dos meios consensuais, 
tem-se aqui, de modo especial, a mediação enquanto método adequado à re-
solução de litígios frente à natureza e peculiaridade das relações continuadas 
entre médico e paciente marcada por características essenciais pautadas princi-
palmente no dever de transparência e confiabilidade.

De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Lei 13.140, de 26 de junho 
de 2015, considera-se mediação “a atividade técnica exercida por terceiro im-
parcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e 
estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”

Veja bem: a mediação é uma modalidade de resolução de litígios, de 
natureza privada, informal, confidencial, voluntária, colaborativa e não con-
tenciosa, por meio da qual, a efetiva atuação dos envolvidos revela-se crucial 
para resolução da questão, na medida em que a segregação do problema e do 
interesse real das partes proporcionará o reestabelecimento do diálogo e po-
derá transformar emoções negativas em positivas a fim de que se chegue a um 
acordo consensual mútuo satisfatório.

Cabe ao mediador, do mesmo modo, a tarefa de guiar essa atividade, 
entendendo-se que o ideal para tanto, seria, utilizar-se então, dos princípios 
da teoria da negociação e da mediação, segundo os ensinamentos de Sher; 
Ury; Patton (2005), esta, é caracterizada, em suma, pela mudança do foco de 
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posição das pessoas para seus interesses, separá-las do problema, prestigian-
do-se a comunicação linear.

Utilizam-se também critérios objetivos, isto é, pela contemplação de ques-
tionamentos diretos apenas sobre o conflito além da capacidade de resiliência do 
próprio mediador, ora representada como uma atuação pró-ativa, por meio da 
proposição de nova alternativa nos casos de impossibilidade de formação do acor-
do negociável. Daí surge ou resgata-se o empoderamento, a confiabilidade e auto-
determinação das partes porque, por si próprias, escolheram as melhores opções.

Ora bem: a formação desse elo de confiança nasce da segurança das partes 
em revelar seus anseios ao mediador na certeza de que este, devidamente ciente 
das experiências que possam contribuir para solução pacífica da controvérsia e 
de suas próprias limitações, os administrará com sigilo e neutralidade.

Para Nascimento (2016, p. 205), o processo de mediação “corresponde 
a um instrumento de trabalho para relações continuadas no tempo, onde se 
verifique uma de quatro intenções em relação ao relacionamento: manter; 
melhorar; não deteriorar; iniciar.”

Ora bem: a existência de uma boa relação entre médicos e pacientes, fami-
liares e equipe hospitalar é, fator, imprescindível para viabilização do diálogo 
contínuo, inclusive norteador dos cuidados clínicos, pois a preocupação com 
vínculos interpessoais não se trata no judiciário, embora, esse aspecto, seja de 
suma importância nas demandas sobre saúde.

Com efeito, convém lembrar, que a mudança de foco da doença para o 
paciente, de fato, acontece no processo de mediação, no qual, será capaz de 
desencadear o poder transformador do conflito, visto inicialmente, enquanto 
algo negativo para uma oportunidade conveniente de crescimento moral, pes-
soal ou profissional simultâneos, considerando-se, aliás, o caráter preventivo 
de modo a evitar a repetição de condutas equivocadas.

Nessa perspectiva, Andrade (2007, p. 69), nos estudos sobre a teoria do 
amor desenvolvida pelo médico Patch Adams nos Estados Unidos a partir da 
idealização do Instituto Gesundheit em 1971 e, sua respectiva inerência ao proces-
so de mediação em meio hospitalar, muito bem asseverou que a referida técnica:

(...) representa uma busca pelo resgate da qualidade nas relações interpessoais, 
da parceria entre médico e paciente, da confiança e do respeito pelos profissio-
nais da saúde, da solidariedade para com o sofrimento do outro, da amizade 
com os acompanhantes, enfim, significa a tentativa de minimizar a atenção 
conferida à enfermidade e a potencialização do cuidado com o paciente. 

Em verdade, conclui-se que a mediação representa ferramenta capaz de 
produzir efeitos que ultrapassam a resolução pacífica dos conflitos na área 
da saúde.  Esse impacto, por sua vez, resultará no tratamento das relações 



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 465

independentemente da celebração de um acordo negociável, pois, utiliza-se de 
instrumentos eminentemente humanos, quais sejam: os próprios sentimentos 
transformados pela primordial empatia uns com os outros.

2. GERENCIAMENTO DOS CONFLITOS: UMA BREVE 
ANÁLISE COMPARADA DE PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO 
NA SAÚDE

A pauta sobre solução pacífica de controvérsias recebe variações confor-
me as necessidades internas de cada Estado, evolução da população e os avan-
ços tecnológicos em especial, na área da saúde, o que, por si só, demonstra a 
importância dos sistemas de gerenciamento de conflitos em todo o mundo, 
seja entre médicos, pacientes hospitais ou seguradoras.

Por assim ser, a fim de incitar posteriores debates, registra-se aqui, algu-
mas considerações importantes sobre a mediação aplicada aos programas de 
negociação e resolução adequada dos litígios sobre cuidados com a saúde, no 
Canadá e França, países que, assim como o Brasil, detêm, particularmente, um 
sistema de acesso universal à saúde.

No Canadá, destaca-se o modelo Health Care Mediations – collaborative 
solutions for Clinical Conflict, pela prestação de serviços sigilosos com o emprego 
do processo de mediação tanto para centros médicos complexos, ora destina-
dos à solução das questões internas, externas ou entre unidades e, quanto aos 
indivíduos/profissionais vinculados.

Nesse caso, cuida-se basicamente, de disputas organizacionais estruturais 
entre clínicos, líderes e funcionários na medida em que os profissionais de 
saúde junto aos mediadores empregam esforços conjuntos para restaurar suas 
relações de trabalho e sanar problemas operacionais.

Como toda mediação, os mediadores são responsáveis por gerenciar e 
facilitar o processo, mas os resultados são determinados pelos próprios par-
ticipantes, o que indiretamente, refletirá na restruturação das relações e, por 
conseguinte, na eliminação do risco de violação da segurança do paciente.

Por outro lado, concentram-se ainda na resolução de disputas sobre qua-
lidade de atendimento com intuito de preservar ou restaurar a confiança nos 
atendimentos por meio de reuniões com pacientes e seus familiares diretamen-
te com os profissionais da saúde.

Frisa-se que entre os demais projetos de mediação da Canadian Health & 
Care Mall, estão àqueles relacionados a fatores diversos, e.g a discussão mediada 
por erros de medicação entre farmacêutico e paciente e os fóruns para reinte-
gração da equipe de enfermagem após greve de trabalhadores.

Na França, fixou-se a partir da publicação do Decreto n.º 2019-897, de 28 
de agosto de 2019, a remuneração destinada aos mediadores dos estabelecimen-
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tos de saúde pública, sociais e médico-sociais. Lembre-se que, de fato, a mediação 
hospitalar é prática comum no país e, por derradeiro, é alvo das constantes 
atualizações legislativas para compatibilização do instituto com descobertas e os 
avanços das relações sociais.

De acordo com a Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux – 
FMCML, a mediação no ambiente médico, em suma, constitui-se em até três 
dimensões ou níveis se, apesar das tentativas, não se obteve ainda, a solução 
mais adequada para a dissolução da controvérsia.

Desse modo, inicia-se o processo internamente, isto é, no próprio setor de 
mediação da unidade médica, na qual os envolvidos estão submetidos, permi-
tindo-se, ainda, o acionamento de uma Comissão Conjunta Regional – CRP.

Não obstante, diante da impossibilidade de resolução da questão con-
flituosa em âmbito local, encaminha-se o caso para análise pelo mediador 
regional ou inter-regional.

Porém, persistindo-se a controvérsia em até três meses após a obtenção 
do acordo por escrito previsto em um contrato de mediação, o caso poderá ser 
submetido ao mediador nacional.

Por outro lado, no Brasil, embora os métodos paralelos de resolução de 
conflitos, especialmente, a mediação, têm se difundido no âmbito judicial e ex-
trajudicial, ainda não, se vê, na prática, a implementação desse procedimento 
nas organizações de saúde, razão pela qual, as intervenções para apresentação 
das possíveis resoluções ou resultados são metodologicamente inadequadas, o 
que, efetivamente, não deve prevalecer.

Isso porque, conforme mencionado anteriormente, tais organizações são 
palcos de conflitos árduos diários, por vezes, repetitivos que perduram no tem-
po, o que ocasiona o desgaste emocional e sofrimento dos envolvidos tanto na 
condição de profissionais, quanto pacientes e seus familiares.

Nesse sentido, Nascimento (2016, p.207), relembrou, com acerto, a se-
guinte afirmação de Peter Drucker: “O hospital é a mais complexa organização 
humana já concebida”. A autora ainda ressaltou a característica complexa das 
relações na área da saúde tendo em vista a multiplicidade de diálogos, ciências 
– e.g. medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia - interesses 
e, da coexistência de três linguagens distintas: “Médicos; Staff - linguagem ética 
e técnica; Famílias; Pacientes; Acompanhantes - linguagem emocional; Empre-
sas; Operadoras e Seguradoras - linguagem financeira.”

À vista disso, registra-se a necessidade de interiorização da equivalência 
de importância do enfoque, não apenas nas patologias, seus reflexos e cau-
sas, mas também, no próprio paciente, tanto por meio da intensificação dos 
cuidados com sua segurança e valorização de seus sentimentos quanto do 
exercício da consolação pautada em gestos de carinho e afeição, da escuta 
autêntica, isto é, aquela primordialmente atenciosa às suas necessidades e 
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inquietudes, assim como da observação presencial direta, inclusive do res-
gate do valor do simples toque.

Vale lembrar, ainda, do caso “Júlia Lima”, falecida em 2015 aos 27 anos, a 
qual sofreu um evento adverso grave, considerando-se o atraso no diagnóstico, 
falhas de comunicação e falha da equipe no manejo das complicações durante 
seu tratamento no Hospital Israelita Albert Einstein – HIAE. A partir de en-
tão, a organização juntou-se aos familiares para a criação de ações destinadas à 
garantia da qualidade da assistência e segurança do paciente.

Ressalta-se aqui, um trecho da entrevista concedida pelo pai de Júlia, 
Francisco Cruz Lima para o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente 
- IBSP, ao afirmar que a família se sentia “como um passageiro sem voz” e, fri-
sar, a importância da existência no ambiente médico, de virtudes como a hu-
mildade, saber ouvir os familiares e o paciente, ser um profissional acessível, 
além da importância da transparência da organização a fim de disponibilizar 
todos os recursos necessários à resolução mais adequada do conflito.

É bem de ver que, embora o desconforto seja um fator inerente à ocor-
rência de conflitos, especialmente no âmbito hospitalar, nota-se, em verdade, 
que o conflito não deve ser considerado tão-somente como fato negativo, mor-
mente porque é, por si, só, circunstância positiva enquanto fato motivador 
para melhoria das ações que visam garantir o direito fundamental à saúde. Daí 
decorre o verdadeiro aprendizado com os erros.

De acordo com Faleck; Tartuce (2014, p.03), Mary Parker Follet foi quem 
apresentou, pela primeira vez, no início do século XX, a noção otimista “com 
relação aos conflitos por ver a fricção como uma força positiva que incenti-
vava as partes a encontrar novas possibilidades para criação de valor”, esta 
característica pressupõe a ideia da resolução integrativa das controvérsias.

Por assim ser, como já se teve ocasião de registrar, nota-se que, os con-
flitos na área da saúde versam, precipuamente, sobre relações, as quais, defi-
nitivamente, não são resolvidas no judiciário, considerando-se os efeitos insa-
tisfatórios daí provenientes diante do caráter meramente punitivo em lugar 
daquele essencialmente educador e humanitário.

Eis que merece destaque os benefícios da utilização da mediação para 
solução de conflitos com dessa natureza, na qual, segundo as concepções de 
Andrade, (2007, p.84):

(...) estimula o diálogo entre as pessoas para que elas mesmas encontrem a 
melhor resposta para seu problema, proporciona a visão de que o conflito é 
algo natural, a noção de que as pessoas envolvidas são protagonistas, que são 
responsáveis e não culpadas, que devem escutar, colocar-se no lugar do outro - 
ver o mundo pelos olhos do outro -, dialogar, enfim, a mediação proporciona 
a valorização das pessoas.
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Portanto, competirá aos médicos, no desempenho de tal atribuição, levar 
a efeito a comunhão de sentimentos, a própria história e os interesses dos 
pacientes junto à sua capacidade técnica e, por conseguinte, o máximo de zelo 
com vistas ao reestabelecimento da saúde.  

3. O DESENHO DE DISPUTAS “COVID-19”
 
Nos capítulos precedentes, cuidou-se da mediação enquanto método 

adequado de resolução de conflitos na área da saúde.  Cumpre agora aplicar 
as ideias desenvolvidas à questão específica dos conflitos gerados no cenário 
da pandemia mundial causada pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença 
COVID-19.

Deve-se esclarecer, de plano, sobre o que se trata esse cenário. Segundo 
dados da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS1, em 31 de dezembro 
de 2019, a Organização Mundial da Saúde – OMS, recebeu um alerta acerca 
de diversos casos de pneumonia, a princípio, sem causa aparente, na cidade de 
Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China.

Posteriormente, em 07 de janeiro de 2020, autoridades chinesas confir-
maram que o referido quadro clínico é causado em virtude de um novo tipo 
de coronavírus, o qual, até então, na grande maioria das vezes, causava apenas 
resfriado comum em humanos. 

A OMS ainda declarou, em 30 de janeiro de 2020, Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional – ESPII, tendo em vista a disseminação 
mundial da COVID-19, esta, por sua vez, caracterizada como pandemia desde 
11 de março de 2020.

O Ministério da Saúde, no Brasil, declarou, por meio da Portaria nº 188, 
de 3 de fevereiro de 2020, estado de Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional – ESPIN, considerando-se, principalmente, a necessidade do 
“ emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública”. 

À vista disso, tem-se que a comunidade nacional e internacional vem unin-
do esforços com base na solidariedade e cooperação global para execução de 
medidas ou recomendações eficazes visando interromper a propagação do vírus.

Nesse sentido, ressalta-se o conteúdo da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, a qual, dispõe,  e.g , sobre medidas de contenção de  aglomerações de 
pessoas, por meio da imposição do isolamento social, quarentena, restrição de  
funcionamento dos serviços e atividades não essenciais. 

1 Vide mais informações em: FOLHA informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo  coronaví-
rus). OPAS Brasil, 2020. Disponível em: < https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875#historico> Acesso em: 20 maio 2020.
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Não se pode olvidar, que perante tal situação, surgem conflitos de diver-
sas naturezas, mas, especialmente jurídicos, uma vez que caberá ao Direito a 
resolução ou definição das questões, todas, sobre ou em torno dos direitos 
e garantias fundamentais individuais ou coletivos, o que poderá refletir no 
aumento significativo da judicialização da saúde, em decorrência do eventual 
ajuizamento de ações judiciais relacionadas ao COVID-19.

Ora: nessa realidade árdua marcada, principalmente pelo isolamento, ve-
rifica-se que o método próprio de resolução de conflitos on-line, - isto é, pela 
internet-, ora denominado de Online Dispute Resolution – ODR, tornou-se tão 
necessário quanto o reconhecimento e utilização eficaz dos meios necessários 
à resolução extrajudicial de litígios. 

Este, segundo Heuvel (2000, p.8), é definido como a implantação de apli-
cativos e redes de computadores para resolver disputas com métodos alterna-
tivos de resolução de disputas ou, Alternative Dispute Resolution – ADR, tais 
como a mediação, negociação,  conciliação e a arbitragem.

É por isso que, indica-se, a criação de uma nova plataforma on-line unifi-
cada, por exemplo, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para oferecer a 
todos os tribunais do país outro meio, ao menos em primeiro momento para 
realização de sessões de mediação dos conflitos sobre a temática COVID-19.

Por oportuno, registra-se que, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região - PR - TRT9 - já aderiu a modalidade semelhante, mas de forma transi-
tória e emergencial para solucionar questões trabalhistas relacionadas ao novo 
coronavírus rapidamente  e, inclusive, com isenção de custos.  

Entretanto, restringindo-se aqui à mediação, é bom lembrar que tal mé-
todo exige a participação de mediadores imparciais, os quais não apenas auxi-
liam os envolvidos na busca de um acordo negociável, mas detêm os conheci-
mentos necessários para aplicação de técnicas especificas nesse processo desde 
a escuta ativa até o gerenciamento do processo de conversação. 

Por óbvio, inexiste contato pessoal nos procedimentos de resolução de 
conflitos on-line, o que, por si só, é capaz de comprometer o desenvolvimento 
de uma boa mediação e interromper o diálogo entre as partes, especialmente 
quando se tem conflitos que envolvam pacientes ou profissionais da saúde 
diante do abatimento prévio da confiança mútua, isto, de fato, parece colocar 
em dúvida o aspecto da adequação desse método nesses casos. 

Não bastasse isso, ainda de acordo com Heuvel (2000, p.13), na maioria dos 
casos as partes não se conhecem e, por isso, não existe um relacionamento que, em 
tese, deveria ser mantido, o que, sem dúvidas, não ocorre nos conflitos médicos. 

Sendo assim, considerando-se tais problemas, propõe-se a utilização da 
mediação on-line como meio de execução de um novo sistema de resolução 
de disputas personalizado para demandas relacionadas ao COVID-19, as quais 
sejam recorrentes e importem em números expressivos quanto aos direitos 
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disponíveis como, por exemplo, nos casos de responsabilidade civil das opera-
doras de planos de saúde. 

Segundo os ensinamentos de Faleck (2009, p.10), doutrinador de referên-
cia sobre o tema, tem-se que o processo de desenho de um sistema de disputa 
é construído por meio da análise dinâmica. 

Explica-se sua estrutura aqui, em suma, a partir de quatro fases distintas. 
A primeira diz respeito à ponderação sobre “valer ou não pena”, essa iniciativa 
de criação de um novo desenho, ora diverso daqueles existentes pautados nos 
métodos alternativos de resolução de disputas convencionais. 

Em segundo lugar, realiza-se o diagnóstico consubstanciado na identifi-
cação das partes, bem como na apuração dos seus interesses e, de que maneira 
seriam afetadas com a posterior solução do caso, além da definição de quais 
seriam os responsáveis pelo custeio do procedimento, inclusive quanto àqueles 
possivelmente contrários a instauração desse procedimento. 

 A partir disso, na terceira fase, estipulam-se os objetivos e princípios, 
porém, formula-se ainda, o pré-desenho, tendo em vista a necessidade de sub-
missão prévia a todos os envolvidos, os quais podem aprová-lo ou não e, só 
então, na quarta fase, por derradeiro, implementar-se-ia o sistema.

Desse modo, a partir da adequação preliminar do caso em comento, qual 
seja, os conflitos relacionados a pandemia da COVID-19, às  fases do proces-
so de criação de um sistema de disputas personalizado,  verifica-se que: a) a 
combinação dos mecanismos  de resolução alternativa de conflitos  faz-se ne-
cessária pois, poderia suprir os principais problemas com a mediação on-line; 
b)  a importância da efetivação do princípio do acesso à justiça, associada ao 
fato de que, as ferramentas virtuais de aplicação dessa espécie de resolução de 
conflitos, já são executadas ou, pelo menos,  estão sendo desenvolvidas  pelos 
próprios tribunais do país, e  pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, são 
fatores que, a princípio, implicariam no custeio estatal desse novo sistema e, 
por conseguinte, na isenção dos custos pelos envolvidos.

De mais a mais, frisa-se aqui, que a fase de estipulação dos objetivos e 
princípios é de suma importância para garantia da legitimidade assim como 
dos bons resultados desse processo. Para tanto, tem-se que a matéria inerente à 
ameaça ou lesão a direito em cada conflito deve ser considerada pelos aplica-
dores a fim de evitar modelos dissociados daquela realidade. 

Sobre o tema, Sousa e Castro (2018, p. 108), acertadamente, afirmaram:

O objetivo não é esgotar as possibilidades advindas dessa metodologia de de-
senho do sistema de disputas, mas alargar os horizontes dos gestores públicos, 
demonstrando que é possível combinar diversos mecanismos de resolução de 
conflitos na busca pela resolução das conflitivas sociais, sobretudo nos casos 
de maior complexidade como aqueles advindos da ineficiência das políticas 
públicas de saúde.
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Nesse momento, propõe-se, mais uma vez, a aplicação de um modelo 
misto a partir das diretrizes conjuntas de duas escolas de mediação distintas: 
transformativa e linear ou Harvardiana.

A primeira é indicada para casos em que a restauração da confiança, inclu-
sive a transformação das relações, seja um fator crucial para o resgate do diálogo, 
o que, segundo Maia e Ferreira (2017, p.88), “viabiliza o refazimento dos laços 
afetivos; no crescimento dos envolvidos e não na formalização do acordo; no 
empoderamento e no reconhecimento das partes; nas relações humanas; e na 
visão positiva do conflito”. Já a segunda, por sua vez, é recomendada para veri-
ficação dos verdadeiros interesses das partes, mas, por meio da formulação de 
perguntas abertas lineares, isto é, direcionada, apenas, ao problema.

Logo, constata-se que, eventual incompatibilidade entre as técnicas de 
escuta ativa da mediação e o meio digital, seria, de certa forma, afastada com 
a instauração de um sistema de resolução de disputas on-line relativas a CO-
VID-19, este, desenhado, estrategicamente, com vistas a afastar, posterior judi-
cialização de questões acerca dessa temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conflitos são rotineiros na área da saúde, porém nessa conjectura, en-

contra-se, o gravame correspondente ao extremo dos sentimentos perante cada 
situação experimentada seja pelos pacientes, seus familiares ou profissionais 
da saúde, além dos traumas, preocupações e, inclusive, tensões provenientes 
das patologias. 

É fora de dúvidas que a mediação revela-se como o método de resolução 
de controvérsias adequado nesse âmbito e, merece especial atenção, porque 
seus efeitos não se limitam à resolução ou à celebração de um acordo negociá-
vel, mas refletem na transformação de situações, pessoas e relações, essencial-
mente, por meio do exercício de “ferramentas” essencialmente humanas, quais 
sejam, o empoderamento e a empatia. 

O enfoque no paciente é o núcleo das mudanças organizacionais para 
melhoria dos relacionamentos nos hospitais ou unidades, haja vista que a pre-
venção de eventuais litígios, ocorrerá, também, em virtude da intensificação 
dos cuidados com sua segurança e valorização de seus sentimentos.

Mas é certo também que o momento presente pauta-se na inflexão, dis-
cussão e ação. A insegurança sobre a saúde, economia, trabalho e, até mesmo 
quanto a vida é algo que coexiste com a cooperação tanto individual, quanto 
coletiva ou entre países, todos, sem exceção, afetados diretamente ou indireta-
mente pela pandemia COVID-19. 

Finalmente, propõe-se o gerenciamento dos conflitos relativos à doença 
fundamentado na mediação sob a ótica da criação de um novo desenho de 
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sistema para resolução de tais disputas, integrando-se ou ainda, adaptando-se 
à Online Dispute Resolution – ODR, entretanto, com a combinação das diretri-
zes ora provenientes do modelo transformativo, ora linear ou Harvardiana, 
a fim de sanar incompatibilidades com as técnicas de escuta ativa que, em 
tese, demandam contato presencial, o que não ocorre no âmbito virtual, mas 
também, como forma se evitar a judicialização. Afinal, adaptar-se é, sobreviver.
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INTRODUÇÃO 

Ab initio, importante relembrar que a disseminação da COVID-19, doença 
causada pelo novo coronavírus, originada na China e noticiada no final do ano 
de 2019, não era motivo de alarmismo por parte dos demais governos mundiais, 
sendo certo que em linhas gerais o restante do mundo não se mostrava prepara-
do para as notícias trazidas pela Organização Mundial de Saúde - OMS que, no 
dia 30 de janeiro de 2020, declarou publicamente situação de emergência em saú-
de pública de importância internacional, e que em 11 de março de 2020 elevou 
a classificação da COVID-19 para pandemia, entendida como a enfermidade 
epidêmica amplamente disseminada, com expansão para todos os continentes.

Devido ao rápido contágio e propagação da doença em todo o mundo, 
os governos locais precisaram também tomar medidas urgentes no intuito de 
frear ou postergar o pico de doentes pela COVID-19, eis que os sistemas de 
saúde globais não estavam preparados para atender à alta demanda de doentes 
em virtude de um vírus com alta velocidade de contaminação. 

Uma dessas medidas urgentes tomadas em diversos países, que se mos-
trou das mais eficazes para conter a doença, e acabou sendo copiada em todo 
o mundo, inclusive com o aval da OMS e por consequência do Ministério 
da Saúde brasileiro, foi o distanciamento ou isolamento social, de modo que 
no Brasil especificamente foi objeto de Decretos Estaduais e Municipais de 
fechamento de comércio, escolas, academias de ginástica, shopping centers, 
casas noturnas, além de impedimento de aglomerações em ruas, condomínios, 
dentre outros, o que impactou diretamente na economia do país e, também, 
no universo condominial, objeto deste estudo.

capítulo 30

ImplIcações JurídIcas da  
covId-19 no unIverso condomInIal:  

eFIcácIa e legalIdade da atuação dos  
síndIcos de condomínIos edIlícIos
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No Brasil, em 20/03/2020 houve a decretação de calamidade pública, através 
do Decreto Legislativo nº 06/2020, bem como definição dos serviços públicos e 
atividades essenciais, através do Decreto do Governo Federal de nº. 10.282/2020.

Importante destacar, ainda nesta linha de raciocínio de intervenção esta-
tal para controle da nova doença, que o poder legislativo brasileiro propôs o 
Projeto de Lei (PL 1.179/2020) que foi sancionado pelo Presidente culminan-
do na Lei 14.010/20, com vetos, dispondo sobre o Regime Jurídico Emergen-
cial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), no período 
da pandemia da COVID-19. 

Contudo, mesmo no intuito de instituir normas de caráter transitório 
e emergencial nestas relações apenas no período em que perdurar a pande-
mia, inclusive com previsão expressa para o universo condominial e atuação 
dos síndicos, a referida Lei 14.010/20 vem causando muitas controvérsias por 
tratar de temas muito amplos e com implicações imediatas no cotidiano da 
população e dos moradores dos condomínios, dentre eles a restrição de uso 
das áreas comuns, das festividades e aglomerações, realização de assembleias 
por meio virtual, prorrogação do mandato do síndico e a devida prestação de 
contas, assuntos que serão objeto do presente estudo.

Surgiram inúmeras dúvidas com relação aos limites de atuação dos síndi-
cos de condomínios edilícios e a legalidade dos seus atos durante a pandemia, 
tais como a prevalência do interesse individual ou coletivo, fechamento de 
áreas comuns, impossibilidade de realização de assembleias, prorrogação do 
mandato, prestação de contas, dentre outros.

Pois bem, diante da necessidade de respostas imediatas por parte dos sín-
dicos e administradores de condomínios edilícios, e talvez pela falta de clareza 
do Código Civil em pontos específicos relacionados ao tema, inúmeros foram 
os questionamentos até então sem respostas satisfatórias.

Portanto, o presente estudo tem o objetivo de realizar uma análise de-
talhada da questão jurídica apresentada, através da avaliação da doutrina e 
jurisprudência dos nossos tribunais, buscando sempre a segurança jurídica nas 
tomadas de decisão e visando o resguardo à saúde dos cidadãos, e, mais espe-
cificamente, dos moradores de um condomínio edilício, direito este inclusive 
previsto na Constituição Federal.

1. DO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO 
DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET): 
SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 1.179/20 E PUBLICAÇÃO DA 
LEI 14.010 DE 10/06/2020

O poder legislativo, através do Senador Antônio Anastasia (PSD/MG), pro-
pôs no dia 30 de março de 2020 um Projeto de Lei (PL 1.179/2020) que dispõe 
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sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de 
Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, com texto de-
vidamente aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, e san-
cionado pelo Presidente da República com vetos aos artigos 4, 6, 7, 9, 11, 17,18 
e 19, tendo sido publicada em 12/06/2020 a Lei 14.010. 

Importante destacar que a referida Lei 14.010/20 não altera a legislação 
em vigor, mas visa a criação de regras de caráter transitório durante a pande-
mia, inclusive com a suspensão temporária de aplicabilidade de dispositivos 
legais. As medidas nele tratadas se assemelham às de outros países mais desen-
volvidos, tais como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, afetando direta-
mente, dentro outros, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código 
de Defesa do Consumidor, a Lei de Locações, o Estatuto da Terra, a Lei de 
Direito Concorrencial, o Código Brasileiro de Trânsito.

Para melhor entendimento acerca do tema, vale traçar um panorama 
geral e uma breve análise da Lei 14.010/20, a saber:

No que tange ao marco temporal, foi considerada a data de 20 de março 
de 2020, dia da publicação do Decreto Legislativo nº 6 (calamidade pública), 
como termo inicial dos eventos derivados da pandemia no país. Todavia, não 
foi inserido na Lei 14.010/20 o prazo final deste regime transitório, devendo ser 
considerado para tanto, por questão de lógica, o termo de suspensão dos prazos 
prescricionais aquisitivos e extintivos nele previsto, qual seja o dia 30 de outubro 
de 2020. Neste tocante, a Lei sancionada merece críticas, já que seria adequada a 
harmonia entre todos os prazos previstos, e mais, devido à transitoriedade, e de-
vido às incertezas que pairam sobre a data do fim da pandemia, que o seu termo 
final estivesse interligado às determinações das autoridades sanitárias impondo 
o fim das restrições, sem uma data pré-determinada. Por fim, nos termos da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), importante salientar 
que trata-se de uma lei temporária, com termo final de eficácia.

Com relação à Prescrição e Decadência, importante salientar que no ar-
tigo 3º da Lei 14.010 fica previsto o impedimento ou suspensão dos prazos 
prescricionais até 30 de outubro de 2020. Neste ponto, importante destacar 
que a hipótese não prevalece sobre as situações de interrupção ou suspensão 
já previstas no Código Civil, devendo ser aplicada ao caso concreto quando 
cabível, o que traz maior segurança jurídica nas relações.

A Lei 14.010 prevê também que as pessoas jurídicas de direito privado 
poderão realizar assembleias por meio eletrônico, independente de previsão 
nos seus atos constitutivos.

Ressalta-se que a referida legislação também dispõe sobre a suspensão, até 
30 de outubro de 2020, do direito de devolução de mercadorias adquiridas por 
entrega domiciliar (delivery) após 7 dias de uso, em razão das dificuldades logís-
ticas de cumprir com a obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)478

Outro tema importante tratado na Lei é no sentido de ficarem suspensos 
os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas espé-
cies de usucapião, a partir de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020.

Quanto à prisão do alimentante remisso, esta passa a ser exclusivamente 
em regime domiciliar, durante o intervalo crítico, o que se compreende porque 
já houvera a adoção dessa medida pelos tribunais, mesmo antes do Projeto.

E, por fim, o capítulo da Lei 14.010/20 que aborda os poderes conferidos 
aos síndicos de condomínios edilícios que, com o objetivo de somar esforços 
ao combate da COVID-19, autoriza a realização de assembleias por meios 
virtuais, ficando prorrogados os mandatos de síndico e cargos diretivos na sua 
impossibilidade de realização até o dia 30 de outubro de 2020. 

Com relação à prestação de contas, a mesma foi expressamente colocada 
como obrigatória, havendo o entendimento que a mesma deve ser realizada 
aos condôminos, através do Conselho Fiscal, mesmo na impossibilidade de 
realização de assembleia virtual.

Todos os pontos relacionados à atuação dos síndicos em tempos de pan-
demia, trazidos pela nova Lei 14.010/20, serão abordados nos capítulos que 
se seguem, eis que são objeto das maiores controvérsias relacionadas ao tema 
ora proposto.

Contudo, importante salientar que a Lei 14.010/20 deixou de abarcar 
alguns pontos fundamentais no capítulo que trata dos condomínios edilícios, 
tais como a forma de tratar os casos suspeitos da COVID-19 e a necessidade de 
notificação aos órgãos públicos; os limites da atuação dos síndicos e a sua res-
ponsabilização em casos de excessos; quais seriam exatamente os critérios para 
declarar o caráter emergencial para realização de assembleias, dentre outros.

Dentre os vetos do presidente relativos à Lei 14.010/20, que ainda se-
rão apreciados pelo Congresso Nacional e podem ser revertidos e novamente 
incluídos, consta o artigo 11, que aumentava o rol de poderes do síndico, 
autorizando-o expressamente a restringir, nas áreas comuns ou nas unidades 
imobiliárias, atividades que gerem aglomeração de pessoas e/ou aumento de 
circulação de pessoas no condomínio e/ou elevação do risco de contaminação 
e propagação da Covid-19, tais como reuniões e festas, uso de academia e áreas 
de lazer, e realização de obras não-urgentes.

Ocorre que o art. 11 vetado pelo presidente apenas elencava, de forma expres-
sa, os poderes do síndico já previstos no art. 1.348 do Código Civil, não trazendo 
maiores prejuízos ao universo condominial, quais sejam: (i) praticar, em juízo ou 
fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; (ii) cumprir e fazer 
cumprir a convenção; e (iii) diligenciar a conservação e guarda das partes comuns 
e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.

Ademais, a partir desta análise acerca do Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado a ser implementado pela 
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Lei 14.010/2020, que entrará em vigor em caráter emergencial e com tempo 
de duração determinado, trataremos a seguir do tema objeto do presente tra-
balho, qual seja a legalidade da atuação e das decisões dos síndicos, tendo em 
vista a necessidade de isolamento social dentro dos condomínios para se evitar 
o perigo de contágio dos moradores, eis que certamente ocorreu um aumento 
do número de pessoas em suas residências durante a pandemia, seja pela pa-
ralisação das atividades comerciais ou pela necessidade de trabalho home-office.

2. DOS PODERES CONFERIDOS AOS SÍNDICOS DOS 
CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS: EFICÁCIA E LEGALIDADE DA 
SUA ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

A partir do momento em que a COVID-19 começou a ser propagada e 
disseminada no Brasil, com reflexos na vida condominial em virtude do iso-
lamento social, surgiram diversas dúvidas acerca dos limites de atuação e das 
decisões dos síndicos e administradores de condomínios.

Diversos questionamentos foram levantados e debatidos pelos operado-
res do Direito e pelos próprios síndicos, sendo notório que estes, muitas vezes 
leigos, nem sempre detém o conhecimento legal acerca da função que exer-
cem, surgindo questionamentos em temas ligados à sua autonomia durante 
a pandemia, a prevalência do interesse individual ou coletivo, fechamento de 
áreas comuns, impossibilidade de realização de assembleias, prorrogação do 
mandato, prestação de contas, dentre outros.

A partir destes questionamentos, fundamental que sejam expostas às 
questões básicas sobre os temas envolvidos, de modo a facilitar a compreensão 
e complexidade do assunto.

2.1. DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO E DAS OBRIGAÇÕES 
LEGAIS DO SÍNDICO 

Pois bem, partindo-se da compreensão básica, e segundo Scavone Júnior (2017, 
p. 864), “o condomínio edilício é definido como o conjunto de propriedades exclu-
sivas em uma edificação considerada unitária, com áreas comuns que se vinculam 
às unidades autônomas (apartamentos, escritórios, lojas, casas, garagens, etc)”.

O síndico do condomínio edilício é escolhido pela maioria para exercer 
as funções de administração do condomínio, e nos termos do art. 1.347, trans-
crito in verbis: “Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, que poderá não 
ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a 
dois anos, o qual poderá renovar-se”. (SÍNDICO).

Vale aqui transcrever também o Art. 1.348 do Código Civil, que dispõe 
sobre as obrigações legais do síndico, a saber:
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I - convocar a assembléia dos condôminos;
II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou 
fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;
III - dar imediato conhecimento à assembléia da existência de procedimento 
judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;
IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determi-
nações da assembléia;
V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela presta-
ção dos serviços que interessem aos possuidores;
VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;
VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar 
as multas devidas;
VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas;
IX - realizar o seguro da edificação.
§ 1º Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em pode-
res de representação.
§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de 
representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assem-
bléia, salvo disposição em contrário da convenção. (BRASIL. Código Civil).

Inegável que o universo condominial exige cada vez mais conhecimentos 
por parte de quem está à frente da administração, mostrando-se fundamental a 
implementação e a manutenção da cultura da transparência das ações, da ética 
e da anticorrupção em todas as relações.

As exigências em relação ao síndico e ao trabalho desenvolvido em sua 
gestão vem aumentando cada vez mais, sendo fundamental que este demonstre 
de maneira objetiva aos condôminos que os seus processos são transparentes, 
éticos e estruturados.

Neste contexto, é notório e majoritário o entendimento de que os síndi-
cos possuem poderes executivos para tomar medidas extremas e emergenciais 
em momentos como o atual de pandemia, mesmo que suas decisões não este-
jam, naquele momento, respaldadas por assembleia. 

Nas palavras de Scavone Junior (2017, p. 870), “o condomínio é adminis-
trado por um síndico, cujos deveres gerais são impostos pela lei e complemen-
tados pela convenção, que regula a vida comum nessas edificações”. 

Neste sentido, importante trazer à luz o inciso V do referido artigo 1.348, 
que confere aos síndicos o poder e dever de diligenciar e fazer guarda das áreas 
comuns, preservando a saúde dos condôminos e o seu direito à vida (previsto 
no art. 5º da Constituição Federal).

Por outro lado, o artigo 1.336, IV, do Código Civil, transcrito abaixo, 
determina que é dever do condômino não utilizar as suas partes de maneira 
prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, prejudicando 
a saúde dos demais, a saber:
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Art. 1.336. São deveres do condômino:
IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utili-
zar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, 
ou aos bons costumes. (BRASIL. Código Civil).

Ou seja, o Código Civil já dispõe acerca da autonomia dos síndicos no que 
se refere à decisões executivas no intuito de preservar a saúde dos condôminos, 
inclusive o que também encontrava-se disposto no art. 11 do PL 1.179/20, que 
foi vetado quando da publicação da Lei 14.010/20, que tinha o objetivo de, 
através de uma intervenção governamental, trazer de maneira expressa o enten-
dimento sobre algumas questões pontuais com entendimento majoritário.

Assim, é certo que os síndicos de condomínios edilícios devem reforçar 
o zelo pelo uso racional das áreas comuns, evitando-se aglomerações, mas 
também zelar pelo uso das áreas privativas no que se refere a reuniões e festi-
vidades, que não devem ser confundidas com encontros familiares e possíveis 
de acontecer desde que respeitadas as normas do condomínio. 

Com relação às obras estruturais, benfeitorias necessárias e atendimentos 
médicos durante o período de pandemia, o síndico deve ter o bom senso e a 
visão do que se enquadraria como questão emergencial, devendo cada caso ser 
analisado separadamente, prevalecendo sempre o direito à saúde e segurança 
dos demais condôminos.

Neste sentido, os nossos Tribunais já tiveram a oportunidade de se ma-
nifestar, podendo ser destacado o caso de um morador da cidade de Itajaí/SC 
que ajuizou ação em face do condomínio onde reside, alegando que o síndico 
não estaria tomando as medidas preventivas para combater a disseminação do 
Covid-19 em suas áreas comuns, já que estaria ocorrendo reuniões e aglomera-
ções diárias de pessoas.

Após analisados os autos de nº 5008020-49.2020.8.24.0033, foi concedida 
liminar pela 1ª vara Cível de Itajaí/SC, nos seguintes termos: 

 “Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados na 
inicial para determinar ao requerido o cumprimento, no prazo de 24 horas 
contados do recebimento da intimação desta decisão, das seguintes medidas: 
a) fechar/interditar/isolar suas áreas comuns de lazer e a se abster de qualquer 
prática contrária às recomendações das autoridades sanitárias e de saúde de 
combate ao COVID19, sobretudo de práticas que impliquem em flexibilização 
do isolamento social e permissão de aglomeração de pessoas no interior do 
condomínio, por prazo indeterminado, enquanto perdurar a crise decorrente 
do coronavírus; b) incluir o autor no grupo de Whatsapp do condomínio; c) 
conceder acesso ao autor às câmeras de monitoramento de segurança do con-
domínio. No caso de descumprimento de quaisquer das medidas ora determi-
nadas, incidirá multa no valor de R$ 200,00 por ato/dia de descumprimento, 
limitado a R$ 20.000,00.” (SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça).
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Ainda, impende-se que mesmo sem autorização da assembleia, o síndico 
pode comandar gastos extras relacionados a equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI) para seus funcionários, tais como máscaras, luvas, água e sabão, 
álcool e água sanitária para a limpeza gerais. 

Além disso, entende-se que os condomínios, na figura dos síndicos e dos 
próprios moradores, que são diretamente os maiores interessados, podem e 
devem tomar medidas simples e concretas para contenção da propagação do 
vírus, tais como restrições gerais de acesso à edificação, inclusive visitantes 
e prestadores de serviços; interdição de áreas comuns não essenciais; avisos 
nos elevadores e comunicados com alertas de cuidados; restrição de uso do 
elevador e limpeza periódica dos botões; cancelamento de assembleias presen-
ciais, dando preferência às virtuais; disponibilização de suportes de álcool em 
gel no condomínio; realização de limpezas constantes em maçanetas, interfo-
nes e áreas comuns; cancelamento de festas ou reuniões dentro das unidades, 
evitando-se a aglomeração no condomínio; suspensão de obras (com exceção 
das emergenciais); informações gerais sobre casos suspeitos no condomínio, de 
modo a preservar o doente; determinação para que os moradores, funcionários 
ou prestadores de serviços utilizem máscaras e luvas durante a circulação no 
condomínio, inclusive no elevador; 

Com relação à informação sobre casos suspeitos da COVID-19 ou outras 
moléstias contagiosas no condomínio, seja de algum colaborador, morador 
ou prestador de serviços, importante que o síndico e o conselho sejam ime-
diatamente comunicados, de modo a verificar a previsão da Convenção de 
Condomínio para esta situação e suas normas de conduta e, se for o caso, 
informar aos demais moradores, sem exposição da pessoa contaminada para 
evitar um pedido de reparação por danos morais em face do condomínio. 
Assim, o morador com suspeita de infecção deve manter a quarentena em casa 
com isolamento, sem circulação no prédio.

Se for realmente constatado que algum morador contraiu o COVID-19, o 
síndico deve imediatamente tomar medidas para garantir o isolamento domi-
ciliar do condômino de forma solidária e tranquila, garantindo que o indiví-
duo não transite pelas áreas comuns, seguindo orientação das autoridades de 
saúde quanto ao distanciamento social. Caso haja o desrespeito injustificado 
das normas por parte do morador diagnosticado ou com suspeita do novo 
coronavírus, o síndico deverá comunicar as autoridades de saúde e órgãos 
administrativos, bem como adverti-lo a respeito do descumprimento da qua-
rentena, o que lhe pode trazer severas consequências, inclusive responder por 
crime contra a saúde pública previsto no Código Penal.

O descumprimento de regras que visam proteger a saúde dos demais 
condôminos está sujeito à multa e outras medidas judiciais de emergência, 
destacando-se ainda que são crimes contra a saúde pública propagar doenças 
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(artigo 267 do Código Penal) e descumprir determinações do poder público 
para evitar propagação de doença contagiosa (artigo 268 do Código Penal). 

Outra questão que ganhou força em tempos de pandemia, sendo objeto 
de diversas discussões doutrinárias, foi a possibilidade de impedimento ou res-
trição para a entrada de condôminos e visitantes nos condomínios, tendo em 
vista que a pandemia alterou todo o cotidiano dos moradores. Neste sentido, 
mostra-se fundamental a ideia de que o síndico não deve proibir o acesso dos 
condôminos às suas unidades pelas áreas comuns essenciais, tais como porta-
rias, corredores, escadas e elevadores, sob pena de ferir o direito de ir e vir e o 
direito de propriedade. 

As medidas que devem ser tomadas pelo síndico são no sentido de con-
trolar e restringir a permanência desnecessária de pessoas nas áreas comuns 
para evitar ao máximo a circulação e aglomeração.

O síndico também não pode simplesmente proibir a entrada de visi-
tantes, porém, deve haver uma conversa com os moradores buscando o bom 
senso para o momento, tendo em vista que os Decretos Estaduais e Municipais 
são bastante claros quanto à necessidade de distanciamento ou isolamento 
social para evitar a propagação da COVID-19. A orientação nestes casos é de 
que os moradores recebam em casa apenas visitas essenciais ou indispensáveis, 
tais como médicos, cuidadores de idosos, familiares, etc, que inclusive devem 
se submeter às regras postas àquele condomínio, tomando todas as medidas 
de precaução.

Outra orientação amplamente divulgada durante a pandemia é no senti-
do de que os moradores dispensem os seus ajudantes ou funcionários domés-
ticos, visando resguardar a sua saúde e a dos profissionais, sendo aconselhável 
o adiantamento das férias e uso das demais medidas contidas nas Medidas 
Provisórias editadas pelo Governo Federal. 

Com relação às entregas delivery nos condomínios, apesar de ser medida 
amplamente divulgada como fundamental à segurança dos moradores, deve 
ser reforçado que as comprar precisam ser retiradas pelos responsáveis na por-
taria, e neste momento de pandemia, mais do que nunca, os entregadores não 
devem ter acesso às áreas comuns.

No que se refere às locações por temporada realizadas por aplicativos, 
caracterizadas como um fenômeno recente do mercado imobiliário e que im-
pactam diretamente a rotina de um condomínio, deixando de lado a discussão 
da sua legalidade que no momento está sendo feita no Superior Tribunal de 
Justiça, por questões óbvias de segurança em razão da pandemia e das orien-
tações da OMS e autoridades do País, devem ser evitadas e canceladas as pen-
dentes, de modo a contribuir com a diminuição da circulação de pessoas no 
condomínio. Mais uma vez o bom senso deve falar mais alto, visto que sequer 
o hóspede poderá aproveitar os serviços dispostos no condomínio.
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Contudo, um fato importante que merece atenção são os excessos e ilega-
lidades eventualmente cometidos pelos síndicos e administradores durante a 
pandemia, com tomadas de decisões por estes gestores sem a realização de as-
sembleia. É notório o fato de que alguns comportamentos são flagrantemente 
irregulares e ilegais, tais como a proibição de entrada nas unidades de cuida-
dores de idosos e enfermeiros, proibição de mudanças, dentre outros. O Poder 
Judiciário vem sendo constantemente acionado para coibir atos arbitrários de 
síndicos, devendo este agir de maneira não abusiva e dentro das normas legais 
aplicáveis à espécie, dentre eles a boa-fé objetiva, sob pena de ser responsabili-
zado civilmente e, se for o caso, criminalmente. 

Por fim, ressalta-se que a figura do síndico deve ser vista como de funda-
mental importância, já que além das responsabilidades descritas no Art. 1.348, 
do Código Civil, tem ainda o dever de zelar pela harmonia, saúde e segurança 
de todos os seus condôminos. Por outro lado, se for negligente com suas 
obrigações legais, poderá responder pela sua omissão e inércia, nos mesmos 
moldes dos demais condôminos que descumprem as regras condominiais, e 
que também tem responsabilidade neste momento.

De todas as discussões acerca do tema, três delas ganharam relevância pela 
complexidade, e também pelo fato de estarem previstas na Lei 14.010/20, a saber:

2.2. PRORROGAÇÃO DO MANDATO DO SÍNDICO E 
A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS 
VIRTUAIS

Tendo em vista a impossibilidade de realização de assembleias condomi-
niais para eleição de síndico em razão da pandemia da COVID-19, de modo 
a evitar a propagação do vírus e buscando a preservação da saúde dos condô-
minos, o judiciário vem sendo acionado e existem inúmeras decisões prorro-
gando o mandato do síndico, normalmente pelo prazo de 90 ou 180 dias, de 
modo que este continuará sendo responsável pela gestão durante este período, 
mesmo com o mandato formalmente vencido.

Os magistrados tem entendido que é correto o cancelamento de assem-
bleias neste período de pandemia, ou mesmo o não agendamento das mesmas, 
atendendo aos alertas da OMS e demais entidades governamentais.

Com relação à representação bancária e atuação perante a Receita Fede-
ral, atos que exigem um mandato de síndico atualizado, recomenda-se que as 
instituições sejam oficiadas pelo condomínio, inclusive juntando cópia da 
decisão judicial, se for o caso, informando a situação de saúde vivenciada pela 
população e solicitando um prazo para que a representação condominial seja 
regularizada. Caso necessário, deve ser buscado o apoio do Poder Judiciário, já 
que a questão está pacificada nos Tribunais.
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A Lei 14.010/20 tratou de forma expressa a questão, em seu art. 12, pará-
grafo único, no seguinte sentido: “Não sendo possível a realização de assembleia 
condominial na forma prevista no caput deste artigo, os mandatos de síndico vencidos 
a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020.”

Por outro lado, é notório que diante do quadro atual de pandemia mun-
dial a realização de reuniões presenciais em condomínios não se mostra viável, 
sendo que a modalidade virtual e uso de outras tecnologias vem ganhando 
muito espaço. 

Para a realização de uma assembleia virtual, a primeira questão que deve 
ser verificada pelo síndico é se existe uma previsão nas normas condominiais 
para embasar a legalidade da referida assembleia não presencial e, caso não 
exista, a Convenção deve ser atualizada o quanto antes para enquadramento 
do condomínio à realidade digital da sociedade.

Contudo, mesmo no caso de não existir tal previsão, já que muitas Con-
venções de Condomínio estão desatualizadas, e levando-se em consideração 
que o Código Civil se manteve silente neste aspecto (existe um Projeto de Lei 
para regularizar as assembleias virtuais em tramitação), este fato pode ser con-
tornado pela autonomia da vontade das partes envolvidas, notadamente por 
se tratar de uma relação de direito privado e por não haver proibição expressa 
na legislação.

Na atualidade, verificam-se diversos procedimentos complexos e formais 
sendo realizados por meios eletrônicos ou virtuais, não sendo crível que uma 
assembleia condominial assim não possa ser conduzida. Ainda, é notório o 
fato de que em inúmeras outras situações o meio virtual de realização de 
assembleias se sobrepõe ao presencial, tais como dificuldade em reunir os 
condôminos e atingir quóruns específicos, demora na apreciação de temas 
relevantes, velocidade do voto e consequentemente das reuniões, redução de 
custos, agilidade para confecção da ata, aumento a participação dos moradores 
sem os conflitos pessoais, dentre outros.

Sem dúvida o processo de assembleia virtual deve ser muito bem claro 
e estabelecido, e seguir os caminhos da legalidade, de modo que deve haver a 
certificação de que todos os condôminos foram convocados e a fiscalização 
dos votos, através de um registro digital, sendo importante também uma pla-
taforma confiável e cadastro de moradores atualizado, tudo no sentido da 
transparência.

A Lei 14.010/20 foi expressa quanto aos assuntos em análise neste estudo, 
a saber:

Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 
1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter 
emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a 
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manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os 
efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. 
Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial 
na forma prevista no caput deste artigo, os mandatos de síndico vencidos a 
partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. 
(BRASIL. Senado Federal)

 
2.3. AUTORIZAÇÃO DE OBRAS DURANTE A PANDEMIA

As obras a serem realizadas nas áreas comuns do condomínio devem ser 
avaliadas quanto à sua necessidade e urgência, e as que estão em andamento 
devem ser reavaliadas de acordo com estes critérios, levando sempre em consi-
deração o bom senso, sendo recomendada a suspensão imediata do que não se 
mostrar extremamente urgente.

No caso da obra ser de natureza estrutural, necessária ou urgente, por-
tanto apta a ser autorizada, devem ser mantidas as recomendações de cada 
condomínio quanto às medidas de saúde, evitando-se a circulação de pessoas 
e a consequente propagação da COVID-19, respeitado o número mínimo de 
trabalhadores necessários.

Quanto às obras nos interiores das unidades, o mesmo critério deve pre-
valecer, ou seja, em primeiro lugar o bom senso, e tecnicamente a análise da 
urgência e necessidade. O ideal é que as obras não urgentes no interior das 
unidades sejam interrompidas. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve oportunidade de 
apreciar a situação ora tratada e, no caso específico dos autos 2070655-
65.2020.8.26.0000, foi suspensa a liminar concedida para reforma de imóvel, 
tendo em vista a necessidade de restrição da circulação de pessoas, e o risco 
de dano ao condomínio e aos moradores. A decisão destacou que devem 
ser observadas as orientações e determinações de controle epidemiológico e 
sanitárias no contexto da COVID-19, além das demais normas internas do 
condomínio.

Mesmo obras e benfeitorias necessárias, sejam comuns ou exclusivas, po-
dem ser postergadas pela conveniência ou necessidade e, neste momento de 
pandemia, pela segurança ou saúde.

Além disso, obras necessárias, mas não urgentes, podem ser objeto de 
algumas restrições, tais como redução de funcionários e uso de EPI’s para au-
mentar a segurança, além de reduzir a rotatividade e aglomeração de pessoas.

2.4. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O art. 1.348, VIII, do Código Civil, determina a obrigação do síndico 
prestar contas de seus atos à assembleia, anualmente ou quando exigidas. 
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Segundo Scavone Junior (2017), “as contas devem ser prestadas pelo sín-
dico, anualmente ou no prazo previsto na convenção, desde que inferior, em 
assembleia ordinária (Código Civil, art. 1.350) ou especialmente convocada 
para este fim.”

Ainda Segundo Scavone Júnior (2017, p. 871), “Se não prestar as contas, 
a assembleia poderá ser convocada por um quarto dos condôminos e, na au-
sência do síndico, deliberar, inclusive, por sua destituição”.

A Lei 14.010/20, em seu artigo 13, reafirmou o art. 1.348 do Código Ci-
vil, a saber: “Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de 
contas regular de seus atos de administração”. 

Deve ser levado em consideração, ainda, que nesta fase de pandemia o sín-
dico tem uma maior autonomia para gastos emergenciais e para decisões execu-
tivas, sem a realização de assembleia, o que por si só merece uma maior atenção.

Quando for impossível a realização de assembleia durante a pandemia, 
é recomendável que o síndico continue a prestar contas ao Conselho Fiscal.

Importante salientar também que o descumprimento de qualquer dos 
seus deveres, incluindo a prestação de contas, é causa para destituição do sín-
dico, conforme já previsto no art. 1.349 do Código Civil, transcrito, a saber: 

Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido 
no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, 
ou não administrar convenientemente o condomínio. (DESTITUIÇÃO).

O intuito da Lei 14.010/20, tendo em vista que já existe previsão clara no 
Código Civil, foi resguardar os condôminos de uma administração temerária 
e com excessos durante a pandemia, estando muito claro que mesmo durante 
este período de exceção, os atos do síndico deverão ser ratificados e aprovados 
em assembleia posterior, inclusive a prestação de contas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe uma real preocupação em âmbito mundial acerca da propagação e 
disseminação da COVID-19, fato justificado pelas análises diárias dos gráficos 
e índices que comprovam a crescente mortalidade e infecção da população. 
Diante deste cenário, consequentemente ocorrerão implicações e consequên-
cias jurídicas e econômicas trazidas pela decretação da pandemia da COVID-19, 
o que ocasionou a decretação de estado de calamidade em inúmeros países.

Com relação ao viés econômico, é fato notório que haverá queda do PIB 
(Produto Interno Bruto) de grande parte dos países, com projeção de uma gran-
de recessão econômica mundial e elevado número de pessoas desempregadas. 
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Por outro lado, as implicações jurídicas também são relevantes, podendo ser des-
tacadas as relações contratuais entre particulares e com a administração pública, 
as relações familiares, a privacidade e proteção de dados, as relações de trabalho 
e tributárias, as relações médicas, dentre outras. 

Inegável o impacto e as implicações no universo condominial, objeto 
deste estudo, principalmente no que diz respeito aos limites de atuação do 
síndico e a legalidade dos seus atos, já que são exigidos cada vez mais conheci-
mentos por parte de quem está à frente da administração de um condomínio, 
devendo haver clareza em todos os seus atos.

Mostra-se fundamental que os condomínios estejam abertos às inova-
ções em suas práticas cotidianas, e que os gestores estejam capacitados para 
atingir um nível básico de excelência, mapeando os problemas encontrados 
para que estes sejam sanados, baseando-se sempre na boa comunicação inter-
na. Neste cenário de excelência, colocar em prática normas de conduta res-
tritivas em um momento de pandemia torna-se tarefa menos ardilosa, pois 
os condôminos certamente estarão mais abertos e conscientes do seu papel 
para enfrentamento das crises.

Diversas intervenções estatais estão ocorrendo, através de Decretos Es-
taduais e Municipais, às vezes considerados inconstitucionais. O Senado Fe-
deral apresentou o Projeto de Lei 1.179/2020, que foi sancionado com vetos 
e publicada a Lei 14.010/20, que trata de um Regime Jurídico Emergencial 
e Transitório das Relações de Direito Privado, onde, dentre outros, trouxe 
entendimentos expressos acerca dos temas relacionados a condomínios edi-
lícios e à atuação dos síndicos, que não estavam claros no Código Civil. As 
alterações propostas correspondem, em sentido geral, às necessidades de se-
gurança jurídica e estabilidade nas relações, especialmente em um momento 
de dúvidas e incertezas.

A referida Lei 14.010/20 foi sancionada com vetos, contudo o disposto 
em seu texto vai de encontro com o entendimento majoritário da doutrina e 
jurisprudência, em especial aos temas ora tratados neste estudo, quais sejam os 
limites de atuação dos síndicos, a proibição de aglomerações e realização de 
obras não urgentes, prorrogação do mandato e possibilidade de realização de 
assembleias virtuais, bem como o dever de prestar contas, já que neste período 
os gestores podem realizar gastos sem a aprovação da assembleia.

O principal norte que deve ser levado em consideração pelos síndicos 
é a conciliação e a mediação na solução de conflitos e no cumprimento das 
regras impostas neste período de isolamento social, rogando sempre que pos-
sível pelo bom senso, já que o Código Civil traz as suas obrigações legais, mas 
também deixa claro que os demais condôminos tem os seus deveres perante 
aquela comunidade. Aumentar o número de litígios neste momento, inclusive 
com a busca pelo Poder Judiciário, não é a medida mais aconselhada, sob pena 
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da prestação e da medida judicial não ser a mais adequada para o momento, 
inclusive com relação ao tempo da decisão futura.

Com relação às decisões dos síndicos e à autonomia de suas decisões, des-
de que estejam respaldadas pela legislação, pela transparência, boa-fé objetiva 
e alinhamento com os demais moradores, as mesmas devem ser respeitadas e 
cumpridas.

Os operadores do Direito terão um papel fundamental na retomada da 
sociedade após o término do isolamento social, buscando sempre, como dito 
acima, os meios alternativos de solução de conflitos para tratar das questões 
oriundas deste período, sobretudo no universo condominial.
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Lucas Leal de Oliveira Magalhães

INTRODUÇÃO

O federalismo é uma forma de organização do estatal que diz respeito à 
um estado federalizado, no qual o território amplo, chamado de federação ou 
união, é composto de outros territórios menores, regionalizados, com governo 
próprio e certo grau de autonomia, chamados de entes federados ou unidades 
federativas. Sob esse conceito, entende-se que em uma federação as regiões que 
a compõe podem, portanto, ter competências exclusivas do ente federado ou 
que são concorrentes entre o ente federado e a federação.

O Brasil é um país que se organiza de forma federada, com 26 estados e 1 
distrito federal, totalizando 27 unidades federativas. Em termos comparativos, 
essa forma de organização, inspirada pelo modelo de federalismo implementa-
do nos Estados Unidos da América, se mostra propícia às dimensões do país, 
que tem uma grande extensão territorial, similar ao território continental dos 
Estados Unidos da América, além de um alto grau de regionalismo, sendo que 
cada região tem características culturais e socioeconômicas marcantes, sendo 
bastante distintas entre si. 

Sob o federalismo, os entes federados devem ser dotados de certa auto-
nomia governamental, como o são, principalmente no que concerne às ques-
tões que mais afetam sua população e infraestrutura regional. Por esse viés, 
a princípio, é razoável postular que os governos estaduais devam ser compe-
tentes para implementar medidas de quarentena em situações de epidemia 
e pandemia como a pandemia de 2020 do Sars-CoV-2, ou COVID-19. Isso 
porque essas epidemias e pandemias, embora sejam também de preocupação 
da federação, afetam desproporcionalmente os governos regionais, estressando 
sua infraestrutura médica e sanitária.

capítulo 31

análIse da competêncIa concorrente dos 
munIcípIos para medIdas de  

Quarentena conForme a decIsão do  
supremo trIBunal Federal e à luz do FederalIsmo
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A pandemia do COVID-19 é uma emergência pública de proporções ex-
tremas, sendo uma das maiores crises sanitárias mundiais dos últimos 100 
anos, ou seja, desde a Gripe Espanhola. Portanto, é uma situação sem qualquer 
precedente recente para ser seguido no direito brasileiro. De fato, a república 
brasileira como um todo existe a pouco mais desses 100 anos, enquanto a 
Nova República, período corrente que sucedeu a Ditadura Militar de 1964, 
contemplado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
pelas instituições atuais, existe por menos de 40 anos. Dentro desse contexto 
e diante dessa ausência de precedentes, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
de forma referendada por unanimidade em plenário na data 15/04/2020, pela 
competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
em face da competência da União para tratar de assuntos relativos à saúde 
pública e medidas sanitárias nesse momento de pandemia do COVID-19. Para 
a Corte, a autonomia dos governos dos estados, do distrito federal e dos muni-
cípios para implementar suas próprias medidas administrativas e normativas 
de combate à pandemia deve ser resguardada mesmo diante de legislação de 
âmbito federal.

De certo, essa é uma aplicação de federalismo que pende mais à tradição 
estadunidense que brasileira, que historicamente e até pouco tempo atrás tem 
dado uma autonomia maior às regiões que compõe a federação em detrimento 
da autoridade do governo federal. No Brasil, temos uma federação com menos 
autonomia dos entes federados e maior concentração de poder e competências 
no seio da União. Exemplos claros são as próprias cortes superiores brasileiras, 
todas únicas e concentradas em Brasília, enquanto os entes federados dos Es-
tados Unidos da América têm suas próprias supremas cortes além da Suprema 
Corte dos Estados Unidos em Washington, Distrito de Columbia, essa de 
âmbito federal.

À luz dessa ideia de federalismo e de autonomia regionalizada, sobretudo 
nas ideias de Erwin Chemerinsky, o presente artigo busca estudar a decisão 
do Supremo Tribunal Federal sobre competência concorrente para medidas 
de quarentena, focando especificamente na competência que a Corte atribuiu 
aos municípios. Para esse fim, será feita a análise doutrinária dos conceitos ex-
plorados e análise do julgado do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de 
demonstrar a hipótese de que os municípios não deveriam ser contemplados, 
de plano, pela competência concorrente conforme foi decidido pela Corte.

1. O FEDERALISMO COMO PRINCÍPIO

Como forma de organização estatal, o federalismo é marcado pela exis-
tência de governos regionalizados dentro de uma federação constituída pela 
união dessas partes regionais. Em tese, é uma forma de organização que per-
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mite aos governos subnacionais um maior nível de autonomia e auto gover-
nança, por meio de uma maior descentralização do poder, havendo ou não 
grande poder regulatório por parte da união. (ARRETCHE, 2012, p. 22-24). 
Esse é o tipo de organização estatal adotado pelo Brasil durante o processo de 
redemocratização. Apesar de notório, isso se explicita no corpo da carta cons-
titucional do país com a referência à “República Federativa do Brasil” sempre 
que se refere ao estado brasileiro por nome, o que faz quinze vezes, sobretudo 
no seu artigo 1º e, ainda, no nome formal do compêndio constitucional: 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (BRASIL, 1988)

De fato, durante o período da Ditadura Militar de 1964, houve um mo-
vimento de grande concentração de poder na união; a criação de um estado 
forte e centralizado, controlado pelos governantes militares. Foi no ápice des-
se contexto que nasceu a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, marcada pelos desejos de uma assembleia constituinte de romper com o 
sistema implementado pelo governo militar que abandonavam. Esse contexto 
histórico é suficiente para demonstrar os ideais descentralizadores da consti-
tuinte, ideia corroborada pelos analistas jurídicos e políticos da época. (AR-
RETCHE, 2012, p. 7-9) No entanto, é sabido que o federalismo em prática no 
Brasil, hoje, não é um federalismo descentralizador idealizado, como diziam 
os analistas ao final dos anos 1980, mas, pelo contrário, se mostra muito mais 
centralizado e com concentração de poder no âmbito da união, que possui 
ampla gama de poderes legislativos e executivos, além de vasta autoridade 
reguladora e jurisdicional.

Marta Arretche (2012, p. 13) explicita que: “há ‘variedades de federalismo’” 
como já deliberado no presente artigo. O federalismo estadunidense, por exem-
plo, embora seja a inspiração primordial do federalismo brasileiro, em muito 
difere do sistema em prática no Brasil. Enquanto no país norte americano o fe-
deralismo demonstra alto grau de autonomia dos entes federados e limitação do 
poder federal, sobretudo sob a jurisdição da Suprema Corte de William Rehn-
quist em torno dos anos 1990 (CHEMERINSKY, 2010, p. 1-4), o federalismo 
brasileiro demonstra maior grau de concentração de poder no âmbito federal, 
além de trazer maior foco político aos poderes legislativo e executivo federais. 
Isso especialmente diante do fato de que o federalismo brasileiro dá amplos po-
deres legislativos aos palcos decisórios federais com pequeno poder de veto por 
parte dos governos subnacionais. (ARRETCHE, 2012, p.  12-18)

Essa existência de diferentes variedades de federalismo pode ser corro-
borada por outros autores, estudiosos de governos de diferentes países. No 
contexto do artigo, Erwin Chemerinsky (2010, p. 2-5) identifica duas facetas 
históricas de aplicação do federalismo: uma do federalismo como forma de 
empoderamento dos governos e uma do federalismo como forma de limita-
ção do governo central. A primeira seria, portanto, uma forma de equipar 
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os vários níveis do governo com as melhores ferramentas para lidar com os 
problemas da sociedade, ideal que perdurou do fim dos anos 1930 até meados 
dos anos 1990. Já a segunda, toma o federalismo como uma forma de limi-
tar a autoridade do governo central para proteger a autonomia dos governos 
estaduais, engessando a habilidade do governo central de intervir nos estados 
que compõe a federação. Destaca-se o resgate desse ideal durante o período 
inicial da Suprema Corte sob William Rehnquist, em meados dos anos 1990. 
A Suprema Corte dos Estados Unidos, então, ao final dos anos 2000, retoma 
o ideal anterior no qual sustenta a autoridade do governo central.

Essa oscilação de visão do federalismo entre autoridade do governo cen-
tral versus autonomia dos governos subnacionais é comum no estudo e na 
aplicação do federalismo como conceito, uma vez que são dois valores opostos 
que ambos integram o cerne do federalismo apesar de serem de difícil conci-
liação. Essa ideia de dificuldade de conciliação dos cernes do federalismo fica 
bem expressada nas palavras que seguem:

Um dos grandes dilemas dos Estados democráticos modernos diz respeito à au-
toridade do governo central e, por extensão, aos direitos dos governos subnacio-
nais. A razão é simples. As respostas institucionais a esse dilema têm consequên-
cias sobre o funcionamento da democracia e as decisões de governo. Formas de 
Estado que concentrem excessiva autoridade no governo central ensejam o risco 
da tirania da maioria, pois esta não encontraria freios institucionais à execução 
de suas preferências. Ensejam também o risco de instabilidade nas políticas, pois 
cada governo de maioria teria incentivos e condições para mudar amplamente 
a legislação, desfazendo políticas anteriores. Por sua vez, formas de Estado que 
confiram excessivo poder às unidades subnacionais podem paralisar os governos 
ao alavancar o veto da minoria. Além disso, conferir autoridade aos governos 
subnacionais para decidir sobre suas próprias políticas pode implicar desigual-
dade nos serviços prestados aos cidadãos vivendo em localidades diferentes no 
interior de um mesmo estado-nação. (ARRETCHE, 2012, p. 11)

Nesse sentido, portanto, o alcance da finalidade ideal do federalismo 
como forma de organização de um estado democrático de direito depende de 
um delicado equilíbrio entre autoridade do governo central e autonomia dos 
governos dos entes federados. Dentro desse jogo de equilíbrio se encontra o 
controle jurisdicional exercido pelas cortes superiores, tal como o Supremo 
Tribunal Federal: onde surge um conflito de competência, seja ele aparente 
ou real, entre o governo central e os governos subnacionais, essas cortes supe-
riores, responsáveis pelo controle constitucional, irão decidir acerca da apli-
cabilidade e escopo de conceitos como o federalismo, determinando, por fim, 
se e como deve prevalecer a autoridade do governo central e a autonomia do 
governo regionalizado, inclusive com a possibilidade, como é o caso estudado, 
de concorrência de competências entre esses diferentes níveis de governo.
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Diante de todo esse contexto é que se observa o conceito e aplicação de 
federalismo utilizados no artigo: não o de federalismo como limitação de po-
der do governo central ou de aumento da autonomia e imunidade dos entes 
federados, mas como ferramenta de aumento do potencial de governança de 
um estado federado, com a finalidade de melhor atender às necessidades da 
sociedade e do povo. Essa é a ideia de federalismo explorada por Erwin Che-
merinsky (2008, p. 8-10) à qual o artigo subscreve: de que o maior benefício 
do federalismo como forma de organização estatal é ter mais de um nível 
governamental capaz de responder às necessidades e problemas da sociedade, 
mesmo que um desses níveis venha a falhar.

A construção do conceito de federalismo deve se embasar nos valores essen-
ciais que caracterizam esse modo de organização estatal num contexto histórico 
e jurídico, não devendo ser embasado em assunções isoladas e indevidas. (CHE-
MERINSKY, 2008, p. 1-2) Portanto, o propósito do federalismo como ideal ju-
rídico e político deve ser considerado em seu nível basilar quando o federalismo 
for invocado como fundamento de uma decisão política ou judicial.

Tomando o contexto histórico e político já explorados no artigo, resta 
evidenciada a tentativa de descentralização do poder fora do seio do governo 
federal pela constituinte da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Complementado esse histórico pelas ideias de Erwin Chemerinsky 
(2008, p. 145-167) de federalismo como forma de potencialização da gover-
nança dos diversos níveis governamentais de uma federação, se atinge a pos-
sibilidade de concorrência de competências entre entes federados e federação 
em razão da crise pandêmica do COVID-19. Isso porque, ao conceber a forma 
federada como meio de descentralizar o poder e garantir um certo grau de 
autonomia regional aos estados da federação, o constituinte deu abertura para 
que os entes federados possam legislar e administrar seu território local em 
concorrência com a normativa do governo central, sem prejuízo dessa. 

Ressalta-se que conceber a possibilidade de competência concorrente en-
tre união e entes federados não significa detrimento à autoridade da federação, 
tampouco à autonomia dos estados da federação. É conceber a possibilidade 
de um equilíbrio entre autonomia e autoridade. 

A ideia central é de que o federalismo não deve ser uma doutrina altamente 
formal usada para limitar a habilidade do governo de lidar com problemas im-
portantes. Ao invés disso, o federalismo deveria ser revisto como uma análise 
funcional de como melhor equipar cada nível de governo com a autoridade 
necessária que ele precisa para responder a problemas sérios que assolam a 
sociedade americana.1 (CHEMERINSKY, 2008, p. 4)

1 Tradução livre. Texto original em inglês: “The central idea is that federalism should not be a highly 
formalistic doctrine used to limit the ability of government to deal with important problems. Instead, 
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Erwin Chemerinsky (2008, p. 1-8) aponta que utilizar o federalismo como 
argumento para limitar o poder do governo central, federal, é uma prática que 
vai de contramão aos valores basais do federalismo como um conceito jurí-
dico e político; como uma forma de organização do estado. O federalismo 
deve, pelo contrário, ser utilizado como forma de expandir as liberdades e 
garantir a efetividade do governo, embasado nos valores constitucionais. Em 
suas palavras, ao se referir aos julgamentos da Suprema Corte dos Estados 
Unidos da América que limitam a legitimidade para processar e ser processado 
perante cortes federais: “Em particular, sou bastante crítico da expansão sem 
precedentes da imunidade soberana na qual a Corte inventou um princípio 
que não existe em nenhum lugar da Constituição e o tornou supremo sobre 
a execução da Constituição e de todas as leis federais.”2 (CHEMERINSKY, 
2008, p. 3) Nos Estados Unidos da América, é uma prática historicamente 
levantada pelos conservadores durante seu controle do Congresso Nacional 
e da Suprema Corte dos Estados Unidos da América como forma de blindar 
os estados federados de políticas públicas emanadas da federação, comumente 
de cunho progressista, com exemplos desde as proibições à escravidão, como 
argumentado por John Calhoun, ou a criação da seguridade social durante o 
governo de Franklin Delano Roosevelt. (CHEMERINSKY, 2008, p 4-6) No 
entanto, é importante ressaltar que o federalismo, por si só, não é uma prática 
inerentemente conservadora, apenas um argumento sendo lançado com uma 
interpretação restritiva e que foge aos princípios basais sob os quais foi conce-
bido. (CHEMERINSKY, 2008, p. 6-7)

De fato, é razoável imaginar que seja plenamente possível que um ente 
federado tome suas próprias decisões legislativas e administrativas em relação 
à uma situação de exceção, tal qual a pandemia do COVID-19, sem, contudo, 
engessar a habilidade do governo central da federação em legislar e admi-
nistrar, também, sobre essa situação. A concorrência, nesse caso, se dá em 
razão do governo regional, mais próximo de sua população e detentor de 
facto da infraestrutura que será afetada pela crise sanitária enfrentada, possuir 
maior conhecimento dos dados que irão instruir as medidas que necessitam 
ser tomadas naquela região, bem como, por administrarem e regulamentarem 
uma parcela significativamente menor de território e população, terem, em 
tese, maior agilidade em agir. Isso não significa, porém, afastar totalmente 

federalism should be reconceived as a functional analysis of how to best equip each level of government 
with the authority that it needs to respond to the serious problems facing American society.” (CHEMER-
INSKY, 2008, p. 4)

2 Tradução livre. Texto original em inglês: “In particular, I am very critical of the unprecedented expan-
sion of sovereign immunity in which the Court has invented a principle found nowhere in the Constitu-
tion and has made it supreme over the enforcement of the Constitution and all federal laws.” (CHEMER-
INSKY, 2008, p. 3)
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a capacidade regulatória e administrativa da união; pelo contrário, apenas 
significa dizer que apesar de válidas as determinações da união, tomadas por-
tanto como uma bússola geral a guiar a nação como um todo, são igualmente 
válidas, à um nível regional, as determinações dos governos subnacionais, que 
se aplicarão além das determinações da união. Dessa forma, as determinações 
dos governos subnacionais podem, em tese, expandir sobre a base criada pelas 
determinações do governo central, atendendo, dentro dos moldes federais, as 
necessidades da sua sociedade regional.

Nesse livro, eu argumento em favor de uma abordagem bastante diferente do 
federalismo. Ao lidar com o federalismo, as decisões da Suprema Corte devem 
ser baseadas em atenção ampla e expressa e, onde necessário, no equilíbrio de 
como melhor avançar a liberdade enquanto potencializa a governança efetiva. 
Geralmente, isso irá significar abandonar o federalismo como limite judicial 
sobre a autoridade federal ou a autoridade estadual e, ao invés disso, empregar 
o conceito para garantir o poder que cada nível de governo tem para lidar com 
os problemas sociais.3 (CHEMERINSKY, 2008, p. 2-3)

Sob essa ótica que será feita a análise da decisão tomada em Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 do Distrito Federal 
pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, que diz respeito à competência dos 
diversos níveis governamentais da federação brasileira para lidar administrati-
va e normativamente com a pandemia do COVID-19.

2. A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A questão que foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por 
meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 diz respeito à edição 
de medida provisória, especificamente a Medida Provisória nº 926 de 2020, 
pelo Presidente da República, alterando a Lei Federal nº 13.979 de 2020, que 
“dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019.” (BRASIL, 2020b)

Na ação de controle constitucional, o Partido Democrático Trabalhista 
argumenta que as alterações promovidas pela medida provisória afrontam a 
autonomia dos entes federados, que têm competência concorrente para tratar 

3 Tradução livre. Texto original em inglês: “In this book, I argue for a very different approach to federal-
ism. In dealing with federalism, the Supreme Court’s decisions should be based on open and express 
attention, and where necessary, the balancing of how to best advance liberty while enhancing effective 
governance. Generally, this will mean abandoning the use of federalism as a judicial limit on federal or 
state authority and instead employing it to uphold the power of each level of government to deal with 
social problems.” (CHEMERINSKY, 2008, p. 3-4)
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de questões de saúde pública, conforme preceituam os artigos 23, II; 198, I; 
e 200, II, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Argumenta, ainda, que o teor da medida provisória usurpa o papel do legisla-
dor, tendo em vista que a matéria abordada é reservada ao tratamento por lei 
complementar. (BRASIL, 2020a)

No que diz respeito aos artigos levantados pelo Partido Democrático Tra-
balhista como argumentos centrais para a competência concorrente dos entes 
federados, assunto do artigo, destacam-se os seguintes dispositivos, que dizem 
respeito à distribuição de competências diante do pacto federativo:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;
(...)
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionaliza-
da e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
(...)
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei:
(...)
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador; (BRASIL, 1988)

Nessa guinada, percebe-se que o argumento central em relação à autono-
mia dos governos subnacionais argumentada pelo Partido Democrático Traba-
lhista ao levantar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 é fundado 
na organização e distribuição de competências imposta pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, ou seja, no pacto federativo inerente 
à organização estatal brasileira, conforme concebido pela Assembleia Cons-
tituinte. É o argumento que detém pertinência com o objeto de estudo do 
artigo, fugindo do escopo da pesquisa os demais argumentos de usurpação da 
competência do legislador e abuso de poder por excesso.

A princípio, os dispositivos constitucionais levantados parecem suficien-
tes a demonstrar, de forma clara, a competência concorrente dos vários níveis 
de governo para lidar com as questões de quarentena e combate ao vírus. 
Ressalta-se, nesse sentido, a clareza das palavras do artigo 23, caput e II da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ao atribuir, de forma 
explicita, competência concorrente aos vários níveis governamentais da fede-
ração para cuidar da saúde pública, o constituinte originário parece concebido 
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a forma federativa do estado brasileiro com, dentre outras, a finalidade de 
garantir aos governos subnacionais a autonomia para cuidar da saúde pública 
em seus territórios, sem prejuízo de medidas de âmbito nacional apostas pelo 
governo central. Portanto, seria possível conciliar, dentro do pacto federa-
tivo, as medidas dos níveis distintos de governo. Isso fica mais evidente ao 
adicionar no conjunto interpretativo os artigos 198, I e 200, II que tratam do 
Sistema Único de Saúde, explicitando a descentralização de sua direção nas 
várias esferas de governo e sua competência para tratar das ações de epide-
miologia que, por tabela, entende-se referir, também, à pandemias, enquanto 
“epidemias globais”.

No campo específico da normatização referente à pandemia do CO-
VID-19, a leitura do caput do artigo 3º da Lei Federal 13.979 de 2020, ao dizer: 
“Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, 
as seguintes medidas” (BRASIL, 2020b) não deixa claro, a princípio, qual o 
tratamento dado à competência das autoridades dos governos subnacionais 
na aplicação das medidas de combate à pandemia. É da interpretação desse 
artigo em conjunto com as atribuições dadas pelos artigos 23, II; 198, I; e 200, 
II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que se entende 
pela autonomia dos governos subnacionais em aplicar as medidas elencadas 
na Lei Federal 13.979 de 2020 da forma que julgarem mais pertinentes em 
seus territórios. Lado outro, a leitura do caput do mesmo artigo 3º, agora com 
o texto dado pela Medida Provisória nº 926 de 2020, que diz: “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” (BRASIL, 2020c), ao acres-
centar a expressão “as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas compe-
tências”, parece explicitar o reconhecimento da competência e autonomia dos 
governos subnacionais para adoção das medidas ali apostas, o que ressalta a 
interpretação dos dispositivos constitucionais mencionados.

De fato, em sua decisão, o relator do caso, o Ministro Marco Aurélio 
Mello, ressaltou que a Medida Provisória nº 926 de 2020, ao alterar o caput do 
artigo 3º da Lei Federal nº 13.979 de 2020, meramente acrescenta ao texto o 
trecho citado acima, o que, para o relator, não retira dos entes federados sua 
autonomia para decidir medidas de quarentena e saúde pública dentro de seus 
territórios (BRASIL, 2020a), conclusão à qual subscreve o artigo. Para relator, 
ao se referir à Medida Provisória nº 926 de 2020:

O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência con-
corrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que 
pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-
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-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina 
decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação 
ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências 
normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
(BRASIL, 2020a)

Dessa forma, ao decidir pelo deferimento da medida acauteladora plei-
teada pelo Partido Democrático Trabalhista, o relator explicitou que o defe-
rimento se impunha por razões meramente formais, destinadas a explicitar a 
competência concorrente dos estados, Distrito Federal e municípios para as 
medidas de saúde pública e combate à pandemia do COVID-19 de que tratam 
a Lei Federal 13.979 de 2020. (BRASIL, 2020a)

A decisão foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 
na data de 15/04/2020, por unanimidade dos ministros presentes e votantes. 
(BRASIL, 2020a) Foi, então, fixada a tese em favor do reconhecimento da 
competência concorrente dos estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
da União para tratar das medidas e questões de sanitárias e de saúde pública 
relativas ao combate à pandemia do COVID-19.

3. O FEDERALISMO NO CASO CONCRETO

Dada a análise dos argumentos pertinentes da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, devem suas facetas serem submetidas ao crivo do marco teórico 
adotado, ou seja, do federalismo nas ideias de Erwin Chemerinsky.

Conforme já foi explorado, Erwin Chemerinsky entende que o federa-
lismo deve operar como forma de potencializar a governança dos níveis de 
governo, o que implica em dar aos vários níveis de governo as ferramentas 
necessárias a enfrentar as dificuldades que sua população e sociedade enfren-
tam. (CHEMERINSKY, 2008, p. 2-3) Ou seja, o federalismo é um sistema que 
permite aos diversos níveis do governo de agir para lidar com os problemas 
enfrentados por sua sociedade.

Sob essa concepção, o federalismo concebido pelo poder constituinte 
originário ao redigir a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
parece almejar objetivo similar. Ao distribuir competências concorrentes liga-
das a áreas de importância crítica, tal como a saúde pública e o controle sanitá-
rio e epidemiológico, a assembleia constituinte evidencia valores similares aos 
defendidos por Erwin Chemerinsky. É o prestígio dado ao formato federalista 
de organização estatal como forma de equipar o governo para melhor atender 
as necessidades basais da sociedade nas áreas de maior importância.

Dessa forma, para aplicar o federalismo ao caso concreto, devemos aten-
tar aos valores basilares com os quais foi concebido o federalismo brasileiro. 
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Se o constituinte originário concebeu o federalismo no Brasil com a ideia de 
garantir aos entes federados um certo grau de autonomia na saúde pública e 
no gerenciamento da sua parcela regional do Sistema Único de Saúde, então 
é razoável apontar que esse objetivo do poder constituinte deve nortear as de-
cisões que dizem respeito ao federalismo. Sendo, então, a descentralização e o 
aumento da autonomia dos governos subnacionais uma das bases do federalis-
mo brasileiro abarcado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (ARRETCHE, 2012, p. 7-9), essa base valorativa deve ser respeitada como 
norteadora da aplicação do federalismo como princípio de fundamentação 
das decisões judiciais.  É uma concepção similar àquela trazida por Erwin Che-
merinsky (2008, p. 1-2) ao explicitar a importância dos valores do federalismo 
em detrimento dos seus fatores limitadores de poder.

De fato, não se pode negar que os governos subnacionais, sejam eles 
estaduais ou municipais, estão mais próximos de sua população e têm mais 
dados para analisar as especificidades necessárias à efetiva aplicação de me-
didas públicas de saúde e de combate pandêmico, além de maior eficiência 
para implementar tais medidas tendo em vista o menor território e população 
administrado. Isso é especialmente evidente num país de dimensões conti-
nentais, tal como o Brasil, pois a regionalização do governo lhe garante uma 
parcela de território e população significativamente menor para administrar e 
normatizar, enquanto a federação deve administrar e normatizar um território 
exponencialmente mais vasto e populoso.

Nesse sentido, os governos subnacionais são os melhores candidatos para 
a tomada de decisões mais pontuadas de combate à pandemia, cabendo ao 
governo central a tomada de decisões mais genéricas e abrangentes do assunto, 
que deverão nortear os demais estratos do governo, sem limitá-los. Isso seria, 
portanto, a adoção da concorrência de competências: permitir que os governos 
estaduais e municipais tomem suas medidas de saúde pública de forma espe-
cífica e conforme as necessidades da sua população local, dentro dos moldes 
gerais criados pelo poder central, sem prejuízo de um em relação ao outro.

Inclusive, Erwin Chemerinsky aponta na sua obra que um dos maiores 
benefícios do federalismo como forma de organização do estado diz respeito à 
existência de diversos níveis de governo que são capazes de agir diante de uma 
situação. Isso cria uma redundância benéfica na qual caso um dos níveis de 
governo falhe em dar resposta satisfatória à uma situação, a sociedade dispõe 
de outros níveis de governo que podem, então, se envolver e dar uma resposta 
que atinja o patamar necessário. (CHEMERINSKY, 2008, p. 8-10)

Com essa ótica, ao analisar a competência concorrente dos entes federados, 
o Supremo Tribunal Federal buscou a aplicação dos valores basais do federa-
lismo brasileiro, decidindo em favor da existência de competência concorrente 
dos entes federados lato sensu, inclusive municípios. Embora criticável, do ponto 
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de vista processual, o deferimento da medida acauteladora “no campo (...) sim-
plesmente formal” (BRASIL, 2020a) onde não se evidenciava qualquer conflito 
aparente de competências, parece razoável, do ponto de vista principiológico, o 
reconhecimento da autonomia dos municípios como entes federados dotados 
de competência para medidas de saúde pública, sobretudo diante da situação de 
crise sanitária vivenciada em razão do COVID-19.

Dessa feita, pela análise da decisão do Supremo Tribunal Federal, o pac-
to federativo que ata o federalismo brasileiro concebido na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 abrangeria, portanto, os municípios 
como entes federados, dotados de autonomias e competências nos moldes 
previstos pela carta constitucional. Assim, sendo dotados de competência para 
tratar da saúde pública, nos termos explícitos do artigo 23, II da Constituição 
da República, além das competências atribuídas pelos artigos 198, I e 200, II 
do mesmo livro constitucional, é compatível o reconhecimento da competên-
cia concorrente dos municípios na matéria em estudo com a concepção de 
federalismo operada no artigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo desenvolvido partiu da concepção de federalismo, tomando-o, 
a princípio, como forma de organização estatal com explícitas garantias de 
autonomia entre a federação e os estados que a compõe. Nessa concepção, 
levantou uma hipótese crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal que 
reconheceu competência concorrente dos municípios nas questões de saúde 
pública e combate pandêmico, não considerando os municípios como entes 
federados propriamente ditos.

Tomando como marco teórico as ideias de federalismo concebidas por 
Erwin Chemerinsky, conclui-se que o ponto mais importante para aplicação 
do federalismo como princípio norteador e fundamentador de decisões judi-
ciais e de decisões políticas é o entendimento da base valorativa que deu ori-
gem ao federalismo como forma de organização estatal. No caso, observa-se no 
texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, concebido 
pelo poder constituinte originário, os valores de autonomia e competência dos 
entes federados para tratar de determinados assuntos como a saúde pública e 
o combate epidemiológico, inclusive os estendendo de forma explicita e clara 
aos municípios que compõe a federação. Essa observação é corroborada pelo 
estudo do contexto histórico e político da criação da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988.

Por esse caminho, percebe-se que o federalismo brasileiro, embora com 
diferenças marcantes em face do federalismo que se opera nos Estados Unidos 
da América, é de fato muito inspirado em pontos importantes do federalismo 
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estadunidense, sobretudo no que toca à garantia de autonomia e competência 
subnacional relativa às matérias importantes. Embora essa autonomia e com-
petência sejam mais limitadas que no país norte-americano, ainda são aspectos 
que marcam o federalismo brasileiro de forma evidente.

De fato, com observância do material estudado, o reconhecimento da 
competência concorrente para questões de saúde pública e combate pandê-
mico dos entes federados, inclusive eventualmente dos municípios, não traz 
prejuízo à competência da federação. Em se tratando de competências concor-
rentes, é plenamente possível o equilíbrio e harmonização entre as normatiza-
ções advindas da federação e aquelas emanadas dos governos estaduais e muni-
cipais. Veja: a federação deve normatizar questões de interesse nacional, como 
é a questão da pandemia, atentando-se aos moldes gerais e genéricos, uma vez 
que não está tão próxima da sociedade local, não tendo bom conhecimento ou 
desconhecendo as necessidades das parcelas regionais da sociedade; por outro 
lado, os municípios, os mais próximos de sua parcela regional da sociedade 
e detentores do maior conhecimento sobre as necessidades específicas dessa 
parcela, devem então utilizar os moldes gerais e, se necessário, ampliá-los de 
forma a atender sua população e sua infraestrutura. Não há, então, prejuízo da 
autoridade de nenhum dos lados, seja a central ou a regionalizada.

Conjugando essa concepção de aplicação do federalismo focada nos seus 
valores basais com o ideal da organização de estado federalista como forma 
de potencialização da governança nos vários estratos do governo de um esta-
do federalizado, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal levantou ambos 
esses pontos como cerne norteador da sua decisão estudada no artigo. Dessa 
forma, a Corte entendeu por explicitar a condição de ente federado, dotado 
de autonomias e competências, atribuída aos municípios. Nesse sentido, resta 
evidente que o reconhecimento da competência concorrente dos municípios 
atende ao princípio do federalismo e pacto federativo.

Assim, a conclusão obtida pelo estudo é de que a hipótese levantada 
resta incorreta. A contemplação dos municípios na decisão do Supremo 
Tribunal Federal acerca de competências concorrentes para medidas de qua-
rentena atende aos requisitos do federalismo como princípio norteador ju-
rídico, além de explicitar formalmente um reconhecimento já subentendido 
no texto constitucional.
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INTRODUÇÃO

O meio ambiente constitui-se, ao mesmo tempo, em palco e combustível 
para a evolução da humanidade. É neste meio que nos localizamos fisicamen-
te; e com os recursos por ele fornecidos torna-se possível, não apenas a funda-
mental manutenção da vida, mas também o desenvolvimento da produção e 
da tecnologia que a fazem, de alguma maneira, mais confortável (TUPIASSU, 
2006). Ocorre que, após ter a sensação de tornar-se mestre e senhor da natu-
reza, e ser traído por sua certeza diante das graves crises ambientais do século 
XX (TUPIASSU-MERLIN, 2010), o homem se vê, em pleno século XXI, sub-
metido a uma crise sanitária de proporções gigantescas diante da pandemia de 
Covid-19, que faz saltar aos olhos, de forma veemente, a necessidade de rever 
sua relação com o ambiente. 

A região amazônica se insere nesse contexto de uma forma dual. Ao se 
evocar a proteção ambiental da exuberante floresta no contexto de mudanças 
climáticas (FONSECA, 2018), o arrefecimento da atividade econômica dian-
te da necessidade de isolamento social vem trazendo trégua ao desenfreado 
impacto ecossistêmico1. Trata-se, porém, de um grande paradoxo, diante dos 
danos que a pandemia vem acarretando para a espécie humana.

1 Segundo os dados atmosféricos divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
entre as semanas de 15 a 21 e 22 a 28 de março,  os índices de poluição da cidade de São Paulo reduziram 
em aproximadamente 50% em uma semana. Disponível em: https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/102933/
area-metropolitana-de-sao-paulo-abordagem-integrada-mudancas-climaticas-e-qualidade-do-ar-metro-
cli/” target=”_blank”>. Acessado em: 19/05/2020. Observa-se flutuação nas emissões de dióxido de 
Azoto sobre o Vale Po, ao norte da Itália, coincidente com o período de propagação do Coronavirus.  
Disponível em: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Portugal/Coronavirus_emissoes_de_dio-
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Por outro lado, em um cenário de catástrofe e incertezas científicas em 
relação aos fatores que originaram a pandemia, bem como nos elementos ca-
pazes de contê-la, ressalta-se, no contexto amazônico e em várias outras partes 
do mundo, o impacto mais gravoso da crise sanitária na população menos 
favorecida, especialmente em áreas submetidas a riscos ambientais.

A grandiosidade amazônica que, em geral, leva a sociedade a colocar em 
primeiro plano a proteção se sua rica biodiversidade, torna, muitas vezes, invi-
sível o contexto social a ela subjacente e os impactos severos que a precarieda-
de dos modelos de exploração e ocupação territorial ali empregados (COSTA, 
2008) vêm gerando para as populações milenares que nela vivem.

O aspecto social da proteção ambiental salta aos olhos e, no contexto da 
atual pandemia, torna-se urgente no cenário amazônico. Diante do círculo vicio-
so que liga pobreza e degradação ambiental (CANÇADO TRINDADE, 1993), 
este artigo abordará como a falta de boas condições sanitárias na região amazô-
nica vem comprometendo ainda mais a saúde da população, buscando identifi-
car em que medida os instrumentos jurídicos demandam a implementação de 
medidas de saneamento que se tornam imprescindíveis no combate ao Covid-19.

A abordagem, realizada através de pesquisa bibliográfica e documental, 
tratará, em um primeiro momento, da relação entre as condições de sanea-
mento e o alastramento da Covid-19 para, em seguida, identificar os aspectos 
jurídicos presentes na esfera normativa local e no âmbito dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que indicam a imperiosa necessidade de 
ampliação do acesso ao saneamento básico na região amazônica.

1. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO, SAÚDE E SANEAMENTO 
NO CONTEXTO DA COVID-19

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anun-
ciou o surto da Covid-19, nova doença causada pelo coronavírus, como Emer-
gência de Saúde Pública de Importância Internacional, posteriormente qualifi-
cada como uma pandemia, segundo o Regulamento Sanitário Internacional2.

São várias as hipóteses levantadas sobre a origem da pandemia do Coro-
navírus, mas certamente poucas pessoas duvidam que o desequilíbrio ambien-
tal pode ter causado essa ou outros tipos de pandemias.

xido_de_azoto_caem_sobre_a_Italia. Acessado em: 19/05/2020. A redução de dióxido de azoto também 
foi observada, entre o  final de janeiro e fevereiro, em  todas as principais cidades chinesas. Disponível 
em: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Portugal/COVID-19_dioxido_de_azoto_na_China. 
Acessado em: 20/05/2020.

2 O RSI é um instrumento jurídico internacional aceito por 196 países no mundo, que tem como função 
ajudar a comunidade internacional a prevenir e responder a graves riscos de saúde pública que têm o 
potencial de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o mundo.
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Investigações apontam que um primeiro tipo de vírus (SARS-CoV) foi 
transmitido de civetas para humanos na China em 2002; outro, MERS-CoV, 
foi transmitido de dromedários para humanos na Arábia Saudita em 2012, 
existindo, ainda,  outros coronavírus conhecidos, circulando em animais que 
ainda não infectaram humanos (OPAS, 2020).

A ascensão das doenças transmitidas de animais para seres humanos vem 
sendo potencializada pela destruição dos habitats selvagens, estimulam a di-
versificação de doenças, em que os patógenos se espalham facilmente para 
rebanhos e seres humanos (PNUMA, 2020):

O “Relatório Fronteiras 2018/2019” do PNUMA sobre novos temas de 
interesse ambiental destaca como as práticas insustentáveis se relacionam com 
as enfermidades infecciosas (PNUMA, 2019):

El mundo se enfrenta a retos sin precedentes de cara a un futuro sano y soste-
nible. La destrucción del hábitat, las especies invasoras y la sobre explotación 
están contribuyendo a una pérdida enorme de biodiversidad1 . Las prácti-
cas insostenibles de la industria extractiva conllevan una carga mayor para 
el medio ambiente y, por ende, para el bienestar humano. Las enfermedades 
infecciosas transmitidas por vectores suponen una grave amenaza para la salud 
mundial . Es probable que el rápido cambio climático provoque la ampliación 
del alcance geográfico de las enfermedades tropicales y acarree una mayor pre-
sión sobre especies y ecosistemas ya debilitados.

Certamente o Brasil precisa enfrentar o desafio da proteção da Floresta 
Amazônica e Mata Atlântica, além de outros biomas essenciais para o equi-
líbrio do ecossistema. Esses ecossistemas possuem um sofisticado sistema de 
integração entre fauna, flora, clima e manejo dos recursos naturais pelas comu-
nidades tradicionais, indígenas e quilombolas de extraordinária sociobiodiver-
sidade (FONSECA; BRITO, 2020).

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, o desmata-
mento na Amazônia em 2018 chegou a 7.536 km² e em 2019 chegou a 9.762 
km², representando um aumento de 30 % na variação entre os anos de 2018 
e 2019. Somente o Estado do Pará concentrou 3.862 km² de desmatamento, 
seguido por Mato Grosso, com 1.685 km² em 2019. (INPE, 2020)

Por outro lado, o desafio relacionado ao crescimento demográfico e à 
organização dos espaços urbanos organizados na lógica da cidade como negó-
cio, desenvolve-se de modo a acirrar as desigualdades sociais e excluir de forma 
perversa aqueles que não possuem condições financeiras para acessar direitos 
fundamentais essenciais (PEREIRA, 2019). 

A Amazônia enfrenta, pois, ao lado da emergência ambiental de proteção 
da biodiversidade, um contexto social extremamente deficitário, onde a ex-
tensão territorial conflita com a ausência de recursos públicos e políticas para 
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atendimento das necessidades básicas das populações tradicionais e urbanas. 
O déficit de saneamento básico e a moradia adequada é um dos problemas 
mais preocupantes nessa realidade.

Esses fatores se relacionam intrinsecamente com a gravidade da crise sa-
nitária decorrente do Covid-19. Estudos demonstram que pacientes com a 
Covid-19 apresentaram em suas fezes o RNA viral, de modo que a transmissão 
via feco-oral pode ocorrer mesmo após o trato respiratório já estar livre do ví-
rus  (YEO; KAUSHAL; YEO, 2020). Os vírus podem, ainda, persistir em águas 
naturais e esgoto por mais de 10 dias (MEDEMA; HEIJNEN; ELSINGA; ITA-
LIAANDER; BROUWER, 2020). Conforme relata Cartilha produzida pelo 
Trata Brasil:

Recentemente, o Instituto Nacional Holandês de Saúde Pública e Meio Am-
biente (Dutch National Institute for Public Health and the Environment) 
informou a detecção do novo coronavírus em amostras de águas residuárias 
oriundas dos Países Baixos. Material genético do SARS-CoV-2 foi detectado 
em amostras de esgoto provenientes do Aeroporto Amsterdã-Schiphol, bem 
como em amostras das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) das cidades 
de Kaatsheuvel e de Tilburg, após duas semanas da confirmação do primeiro 
paciente com COVID-19 (TRATA BRASIL, 2020b).

Diante da ampla possibilidade de difusão pelos sistemas de esgoto, per-
cebe-se a importância de uma infraestrutura de saneamento para a contenção 
da pandemia, bem como o grave impacto ambiental causado pela ausência de 
saneamento básico na saúde da população.

Além disso, é certo que o acesso à água potável e condições de higiene 
básicas são elementos essenciais para a prevenção da doença

A Região norte do país, que concentra a maior parte da Amazônia brasi-
leira, é o espaço nacional com os piores índices de saneamento básico, relacio-
nados a acesso à água e esgotamento sanitário. 

Traz ainda, um grande número de populações tradicionais e indígenas, 
estabelecidas em áreas remotas, que as coloca em situação de exacerbada vulne-
rabilidade (AZEVEDO, et al, 2020; OLIVEIRA et al, 2020).

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento apre-
sentam os índices atualizados até 2018 e demonstram o aspecto excludente do 
acesso ao saneamento no país (SARSUR; PACHECO, 2020).

Em relação ao acesso à água tratada, apenas 57,1% da população total do 
norte do País é atendida. Evidentemente essa limitação impacta diretamente 
na capacidade de reação da população diante de pandemias de doenças como 
o Covid-19 porque compromete a possibilidade de higiene básica.
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FIGURA 1
Índice de atendimento total de água no Brasil

Fonte: SNIS, 2018

Em relação ao acesso ao esgotamento sanitário, a situação é ainda mais grave, 
pois  apenas 10,5% da população total do norte do País é atendida. Isso agrava 
ainda mais a o impacto das doenças transmitidas pelo saneamento inadequado.

FIGURA 2
Índice de atendimento total de esgoto no Brasil

Fonte: SNIS, 2018
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Nesse cenário, a região norte vem a uma das mais gravemente afetadas 
pelo alastramento do coronavírus no Brasil3. Nesse cenário, fica evidente que 
o déficit de infraestrutura sanitária potencializa o impacto da pandemia e difi-
culta a prática das medidas de contenção da disseminação do vírus e prejudica 
a resiliência da população.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO BÁSICO 
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

O saneamento básico e o saneamento ambiental (expressão que envolve o 
saneamento básico e outras medidas de proteção ambiental) implicam direta-
mente no controle da poluição dos recursos hídricos e do solo, na salubridade 
e ordenamento das cidades como um todo, prevenindo epidemias e doenças 
relacionadas à falta de higiene e contaminação da água. Sendo assim, o sanea-
mento ambiental é fator determinante da sadia qualidade de vida.

Ao incluir a saúde no rol dos direitos fundamentais, nos artigos 6º e 196, a 
Constituição da República Federativa do Brasil  - CRFB proporcionou uma revo-
lução no âmbito da sua disciplina jurídica, ampliando consideravelmente o seu 
conceito, que não mais se restringe à assistência, sanitária, médico-hospitalar devi-
da em contraprestação à contribuição para a previdência social, e passa a ser con-
siderada um direito do cidadão a ser implementado através de políticas públicas, 
sociais e econômicas que visem sua promoção, proteção e recuperação (art. 196)

A prevenção é o grande desafio da saúde pública. A prevenção e a efetivação 
da saúde da população; enquanto que as medidas de medicina curativa são hipóte-
ses de tratamento da doença e não da saúde. A melhor maneira de cuidar da saúde 
da população não é construir hospitais, é proporcionar condições de vida saudável 
para que as pessoas possam evitar a doença. Essa orientação está prevista no Art. 
198 da CRFB, quando fixa como diretriz do SUS a prioridade para ações preven-
tivas da saúde. O texto constitucional é mais explícito no Art. 200, que determina 
a participação do SUS na política e na execução das ações de saneamento básico, 
confirmando o mesmo como essencial para a prevenção da saúde.

Outro elemento a integrar o conceito de saúde na CRFB é o meio am-
biente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, é essen-
cial para a sadia qualidade de vida. Assim, o saneamento básico é fator deter-
minante para qualidade de vida, pois traduz-se num importante instrumento 
de combate à escassez e poluição dos recursos ambientais, especialmente no 

3 Dados do Ministério da Saúde em 19/05/2020, às 19:20 h,  mostram que a Região Norte apresenta a 
maior taxa de mortalidade  (18,5%) comparado com as regiões Sul (1,2%), Sudeste (9,9%), Nordeste 
(9,3%) e Centro-Oeste (8,6%), bem como  a maior incidência de casos para cada 100.000 habitantes 
(277,3), enquanto que as demais  regiões apresentam: Sul (38,8) , Sudeste (120,5), Nordeste (164,8) e 
Centro-Oeste (51,2). Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acessado em 19/05/2020.
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que se refere aos recursos hídricos, solo e o meio ambiente urbano como um 
todo; além da função de provedor da saúde pública, direito fundamental do 
cidadão e imprescindível para o seu desenvolvimento (FONSECA, 2010).

O texto constitucional deixa explícita a interligação entre saúde, meio 
ambiente e saneamento básico, ao dispor no próprio artigo 200, VII, que tam-
bém compete ao SUS colaborar com a proteção do meio ambiente, nele com-
preendido o do trabalho.

O artigo 23 da CRFB fixa a competência Comum da União, Estados e 
Municípios para cuidar da saúde (II) e proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em todas as suas formas (VII) e o Art. 200, inciso IV, determina 
a competência do Sistema Único de Saúde para participar da formulação da 
política e da execução das ações de saneamento básico.

Especificamente em relação ao saneamento básico, a determinação cons-
titucional é a competência privativa da União para instituir as diretrizes do 
setor (art. 21, XX), o que ocorreu por meio da Lei Federal n.º 11.445/2007; a 
competência comum da União, Estados e Municípios promover programas de 
saneamento básico (art. 23, X); e a competência privativa dos Municípios para 
organizar e prestar diretamente , ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local (art. 30, V), que inclui a prestação de serviço 
público e saneamento básico.

O debate em torno da competência para prestação do serviço de sanea-
mento básico é essencial para definição das responsabilidades diante da ausên-
cia e/ou ineficiência da prestação de serviço e ainda mais complexa, quando se 
trata de Municípios inseridos nas regiões metropolitanas.

2.1. A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A Lei Federal n.º 11.445/2007 que regulamenta o artigo 21, XX da CRFB e 
dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, foi recentemente 
alterada pela Lei Federal 14.026 de 14 de julho de 2020, que introduziu amplas 
modificações na noção de saneamento básico, princípios, formas, instrumentos 
e órgãos de gestão. No artigo 3º, I conceitua o saneamento básico como o con-
junto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais  de 4 modalidades 
distintas: a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de infraestruturas  e instalações necessárias ao 
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais 
e seus instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: constituído pelas 
atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações 
operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição fi-
nal para produção de água de reúso ou seu lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituído pelas atividades e 
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pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 
de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, trans-
porte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e d) drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas: constituído pelas atividades, pela infraestru-
tura e  pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; contempladas a 
limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

Os princípios fundamentais da política de saneamento básico estão dispos-
tos no artigo 2º da Lei Federal 11.445/2007: I - universalização do acesso e efetiva 
prestação do serviço; II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas 
as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços que propicie à 
população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize 
a eficácia das ações e dos resultados; III - abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma ade-
quada à saúde pública e à proteção do meio ambiente; IV - disponibilidade, nas 
as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 
fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública, à prote-
ção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 
locais e regionais; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano 
e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social relevante, 
destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 
seja fator determinante; VII - eficiência e sustentabilidade econômica; VIII - estí-
mulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, 
consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções 
graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e 
redução dos custos para os usuários; IX - transparência das ações, baseada em 
sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; X - controle 
social; XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade; XII - integração 
das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
XIII - redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água 
tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à 
eficiência energética, ao reúso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de 
águas de chuva;  XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração 
de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e 
econômico-financeira dos serviços; XV - seleção competitiva do prestador dos 
serviços; e  XVI - prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário.          
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A regulamentação jurídica é clara em relação ao direito fundamental de 
acesso a água tratada e esgotamento sanitário e a garantia de universalização de 
acesso e atribui competência comum aos três níveis de gestão da federação, que 
deve ser compreendida como poder dever, que implica em responsabilidade.

Além disso, engajamentos internacionais firmados pelo Brasil tornam 
imperiosa a implementação desse mandamento jurídico.

3. DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DA 
ÁGUA E SANEAMENTO ENQUANTO OBJETIVO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em setembro de 2000 em Nova York, 189 países subscreveram a Declara-
ção do Milênio, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas - ONU. A Declaração consagrava os valores considerados essenciais 
para relações internacionais nesse século, como a liberdade, a igualdade, a 
solidariedade, a tolerância, o respeito à natureza e a responsabilidade comum.

Foram estabelecidos pela Declaração do Milênio 8 objetivos principais e 
em setembro de 2001 a ONU apresentou o Plano para Consecução dos Ob-
jetivos da Cimeira do Milênio, baseado no trabalho dos governos e de todo 
o sistema das Nações Unidas, incluindo instituições de Bretton Woods e a 
Organização Mundial do Comércio. O quadro de objetivos e metas proposto 
possuía prazos máximos até 2015.

Em setembro de 2015 foi lançada a Agenda 2030, durante a Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável, debatida na Assembleia Geral da ONU, quando 
foram eleitos os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS e as 
partes comprometeram-se a trabalhar para implementação da ação global nos 
próximos quinze anos, cujas metas estão firmadas em uma carta para as pes-
soas e o planeta no século XXI.

Em resumo, a conferência reconhece que a erradicação da pobreza é o maior 
desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável 
nas suas três dimensões: econômica, social e ambiental; e reconhece a necessidade 
de dar continuidade às conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

A Conferência reafirma os resultados de todas as grandes conferências 
e cúpulas das Nações Unidas, incluindo a Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento; a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável; a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social; o Programa 
de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 
a Plataforma de Ação de Pequim; e a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

A principal contribuição foi adoção de metas mais ambiciosas para um mun-
do livre da pobreza, fome, doença e da violência, com acesso equitativo e universal 
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à educação de qualidade em todos os níveis, saúde e proteção social, água potável 
e ao saneamento, habitats humanos seguros, resilientes e sustentáveis, energia aces-
sível, confiável e sustentável; um mundo com respeito universal dos direitos hu-
manos e da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, da igualdade e da 
não discriminação; do respeito pela raça, etnia e diversidade cultural; e da igualda-
de de oportunidades; um mundo de plena igualdade de gênero, justo, equitativo, 
tolerante, aberto e socialmente inclusivo; um mundo em que cada país desfrute de 
um crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e de trabalho de-
cente para todos, com padrões sustentáveis de uso de recursos naturais,  produção 
e consumo, em que o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia são sensíveis ao 
clima, respeitem a biodiversidade e sejam resilientes, em que a humanidade viva 
em harmonia com a natureza. (ONUBR, 2015)

São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas inte-
gradas e indivisíveis a serem implementada de uma forma compatível com os 
direitos e obrigações dos Estados, que entraram em vigor em janeiro de 2016 
e vem sendo aplicadas para o Brasil, com algumas adequações (IPEA, 2018). 

O ODS 6 corresponde ao objetivo de Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todas e todos até o horizonte de 2030.
Tal objetivo é composto por 8 metas, que são monitoradas por 11 indicadores. 

O ODS 6 traz a discussão sobre os recursos hídricos para o centro do 
debate sobre o desenvolvimento sustentável, tratando-os de forma integrada 
com as questões de saúde pública e meio ambiente. 

Dentro desse cenário, o ODS 6 propõe, até 2030,  que se alcance o aces-
so universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos; que se 
alcance o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, 
de modo a acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para 
as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabi-
lidade. As metas incluem também a melhoria da qualidade da água, reduzin-
do a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos 
químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas resi-
duais não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização 
segura globalmente. E enfim, traz-se como meta aumentar substancialmente a 
eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis 
e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir 
substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.

Em que pese figurarem os ODS juridicamente enquanto soft law, o orde-
namento jurídico brasileiro já traz obrigatoriedade de atendimento de tais me-
tas enquanto elementos essenciais para a promoção dos direitos fundamentais 
constitucionalmente assegurados já mencionados acima. 

Amplo quadro normativo e várias políticas já encontram-se em curso 
(IPEA, 2019) visando atender a metas propostas pelos ODS. 
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Em que pese existam esforços e dados indicando uma certa amplificação 
do acesso ao sistema de abastecimento de água, a realidade brasileira traz ainda 
grandes desafios. 

O Ranking do Saneamento Básico publicado pelo Instituto Trata Brasil 
aponta que não houve avanços na garantia do direito fundamental ao sanea-
mento básico. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS – base 2018), 16,38% da população brasileira não tem acesso ao abas-
tecimento de água (quase 35 milhões de pessoas); 46,85% não dispõem da 
cobertura da coleta de esgoto (mais de 100 milhões de pessoas) e somente 46% 
do volume gerado de esgoto no país é tratado (TRATA BRASIL, 2020a)

A tabela sobre a série histórica dos índices de saneamento, publicada pelo 
Instituto Trata Brasil na pesquisa sobre o acesso a água e esgotamento sanitá-
rio demonstra poucos avanços entre o período de 2011 e 2018:

FIGURA 3
Evolução de 2011 a 2018 nos indicadores de saneamento básico no  

Brasil e nas 100 maiores cidades do país

Fonte: TRATA BRASIL, 2020a
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Além disso, é interessante notar que apenas 27% da população vive em 
sedes municipais cujo abastecimento é considerado satisfatório, sendo a po-
pulação cuja renda é de até três salários mínimos a mais afetada pela ausência 
de abastecimento com canalização interna  (ANA, 2019, p. 16), verificando-se 
uma grande incidência de déficit de abastecimento de água em municípios da 
região amazônica e, em especial, no Estado do Pará, conforme figura abaixo:

FIGURA 4
Índice de atendimento por rede de abastecimento de água no  

Brasil, por município – 2016 (%)

FONTE: ANA, 2019, p. 17

Além de tudo, na avaliação dos indicadores relacionados ao ODS 6 obser-
va-se que o quantitativo populacional que vem utilizando os serviços públicos 
de esgotamento sanitário, especialmente na região norte do país, vem decres-
cendo4, conforme identificado pelo gráfico abaixo:

4 Em que pese a alteração possa ser atribuída a uma certa mudança de metodologia de cálculo.
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FIGURA 5
Evolução da população que utiliza serviços de esgotamento sanitário  

geridos de forma segura nas Regiões Geográficas – 2011-2016 (%)

FONTE: ANA, 2019, p. 22

Ainda que existam possíveis incoerências nos dados e pesquisas, a aná-
lise dos indicadores destinados a aferir a evolução no atendimento às metas 
assumidas em relação aos ODS demonstra a gravidade da situação sanitária 
do norte do país.

Há no Brasil, além de tudo, uma total ausência de informações a respeito 
das instalações disponíveis para lavagem das mãos nos domicílios, bem como 
sobre as condições e os hábitos de higiene geral da população (ANA, 2019, p. 
23), fazendo com que elementos essenciais para a mitigação da pandemia de 
Covid-19 sequer possam ser avaliados.

Observa-se, portanto, que, para controle de doenças como o Covid-19 
é urgente a garantia de acesso à água tratada e esgotamento sanitário.  Faz-se 
necessário equacionar problemas complexos como a grande concentração 
populacional nas cidades, a escassez de recursos hídricos, poluição da água 
disponível para consumo humano; aumento de resíduos sólidos não-degra-
dáveis, oriundos da produção industrial voltada somente para o consumo; 
a necessidade de coleta, tratamento e descarga de esgotos; e o alto custo 
financeiro da implementação do serviço de saneamento básico (FONSECA; 
BRITO, 2020).
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Tais desafios já eram prementes em momento anterior à pandemia. “A 
pandemia exacerba nossas deficiências estruturais, desafiando nossa capacida-
de de conter a contaminação da Covid-19 no presente” (DUTRA; SMIDERLE, 
2020, p. 51). A inação mostra seus deletérios efeitos mas, pelo menos, precisa 
ensinar lições para evitar a repetição da catástrofe no futuro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre saneamento, saúde e meio ambiente apresenta interfaces 
determinantes para os três setores. O saneamento básico é um instrumento de 
concretização da saúde pública, em virtude da repercussão direta na prevenção 
e controle das doenças sendo elemento essencial de promoção da qualidade 
ambiental, destacando-se o impacto nos recursos hídricos, no solo e meio am-
biente urbano como um todo.

O direito ao saneamento básico tem natureza de direito fundamental e 
deve ser concretizado através de políticas públicas que observem os princípios 
de direito ambiental e direito sanitário, com destaque para redução dos riscos 
de doença e outros agravos, o acesso igualitário às ações e serviços para promo-
ção, proteção e recuperação da saúde e a universalização do serviço.

A CRFB disciplinou o saneamento básico de forma a possibilitar a 
sua execução integrada aos princípios, programas e ações de saúde e prin-
cípios e ações de proteção ambiental e foi atribuída a competência para 
prestação do serviço público de saneamento básico aos Municípios e, aos 
Estados e à União, a quem cabe a elaboração e execução de programas para 
o setor.

Observa-se que os efeitos negativos da COVID-19, principalmente o co-
lapso dos sistemas de saúde, foram sentidos por todos os países, mesmo aque-
les mais desenvolvidos e mais bem estruturados para o controle pandêmico,  
gerando maiores dificuldades para aqueles com condições sociais, econômicas 
e sanitárias, já fragilizadas, como é o caso da região norte do Brasil. 

O Combate ao Covid-19 envolve a ampliação do acesso à água tratada 
e esgotamento sanitário, sendo necessário que se intensifique as políticas pú-
blicas de saneamento básico, com o objetivo de universalização do acesso, 
visando controlar e minimizar os impactos da pandemia e o atendimento das 
metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 6, especialmente para as 
áreas menos favorecidas do país.
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Ludmila Alves França de Almeida

INTRODUÇÃO

O artigo apresenta uma pesquisa dogmática, inscrita no campo jurídico-
-social, com foco na reflexão a respeito da análise das principais medidas 
provisórias adotadas no Brasil e na Argentina durante a crise provocada pela 
pandemia de covid-19. A hipótese apresentada é que as medidas adotadas pela 
Argentina tiveram maior relevância e maior abrangência, consequentemente 
o governo desse país gerou maiores garantias aos empregadores. As condições 
teóricas e metodológicas colocam a utilização dos procedimentos do estudo 
comparado, método hipotético-dedutivo, com descrição e análise comparativa 
das normas editadas em cada país, sob a perspectiva principal do empregador, 
por meio do estudo de medidas provisórias, leis, doutrina, levantamento de 
dados e notícias divulgadas em documentos eletrônicos. Fez-se a explicitação 
das normas trabalhistas publicadas no Brasil e na Argentina, nas áreas de com-
paração e verificação do acautelamento legal, decorrente das novas e inespera-
das medidas restritivas a que foram submetidas o empregado e o empregador. 
Ao eleger os fundamentos, as áreas e os procedimentos, houve a análise das di-
ferenças e das semelhanças, com o intuito de explorá-las para descobrir como 
se manifestam no ordenamento jurídico em que estão apresentadas, ou seja, 
de contextualizá-las e estabelecer relações com o cenário econômico e social 
em que foram editadas.

A partir da rápida disseminação do coronavírus em sua nova versão, cha-
mada de Sars-CoV-2, os governantes dos países do mundo todo se viram no dever 
de adotar medidas como uma forma de tentar controlar e conter a propagação 
da doença que o vírus causa, a covid-19. Foram adotadas ações que comoveram 
a população mundial e refletiram também no mundo jurídico-trabalhista, como 

capítulo 33

reFlexos da covId-19 no unIverso  
JurídIco-traBalHIsta: uma análIse comparatIva  

das prIncIpaIs medIdas traBalHIstas entre  
BrasIl e argentIna soB a perspectIva empresarIal



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)522

meio de proteger as relações de trabalho, evitar o desemprego e reduzir os efeitos 
negativos na economia.

1. DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 23 DE MARÇO DE 2020

No Brasil, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de covid-19 
iniciado em 2019. No seu artigo 8º, ficou assentado que o conteúdo nela dis-
posto vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacio-
nal decorrente do coronavírus, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 
4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência nele estabelecidos. 

Após, houve a edição do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 
2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública. Nesse 
momento, houve dispensas do atingimento dos resultados fiscais e aconte-
ceram as primeiras demonstrações relativas ao futuro dos empregos no país; 
os índices do mercado também começaram a emitir os primeiros sinais de 
imersão da economia.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 927, de 
22 de março de 2020, que prevê medidas trabalhistas que poderão ser adotadas 
pelos empregadores para preservação do emprego e da renda, com o intuito 
de direcionar a nova realidade. Segundo definido no parágrafo único do art. 
1º da Medida Provisória nº 927, seus comandos serão aplicados enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública no país, de acordo com o Decreto 
Legislativo nº 6/2020. Essa situação constitui hipótese de força maior para fins 
trabalhistas, conforme previsto no art. 501, da CLT.

Em importante inovação, a MP nº 927 trouxe a possiblidade de as partes, 
empregado e empregador, poderem celebrar um tipo diferenciado de acordo 
individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício; 
esse acordo terá preponderância sobre os instrumentos normativos, legais e 
negociais, dispondo que os limites serão os estabelecidos na Constituição. 
Também estabeleceu medidas diferenciadas que poderão ser adotadas pelos 
empregadores, com finalidade de preservação do emprego e da renda para 
enfrentamento dos efeitos econômicos, sendo estas: o teletrabalho, a antecipa-
ção de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a 
antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências adminis-
trativas em segurança e saúde no trabalho e o diferimento do recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O direcionamento do trabalhador para qualificação em curso na mo-
dalidade não presencial constou no rol das medidas que inicialmente pode-
riam ser adotadas, como mais uma possibilidade de direcionar o empregado, 
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permanecendo suspenso o contrato de trabalho pelo prazo de até quatro 
meses; porém o Capítulo VIII, que dispunha sobre o assunto, foi revogado 
pela Medida Provisória nº 928, de 2020.

A MP nº 927 estabeleceu a suspensão da exigibilidade do recolhimento 
do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e 
maio de 2020, sem que seja necessária adesão prévia e independente do núme-
ro de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica e do ramo de 
atividade econômica. Previu que o recolhimento dessas competências poderá 
ser feito em até 06 (seis) parcelas mensais, sem a incidência de atualização, 
multa e encargos, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de 
julho de 2020. Todavia, dispôs que o empregador fica obrigado a declarar as 
informações até 20 de junho de 2020, a fim de usufruir da prerrogativa.

O governo também determinou, por meio da MP nº 927, a suspensão 
da contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do 
FGTS, pelo prazo de cento e vinte dias contados da data de entrada em vigor 
da MP nº 927 de 2020.

As disposições da MP nº 927 se aplicam às relações de trabalho previs-
tas na Consolidação das Lei do Trabalho (CLT), aos prestadores de serviço 
terceirizados (Lei nº 6.019/1974), ao trabalhador rural (Lei nº 5.889/1973) 
e ao trabalhador doméstico (Lei Complementar nº 150/2015), quanto a este 
no que couber em relação a jornada, banco de horas e férias. Porém, não se-
rão aplicadas aos trabalhadores em regime de teletrabalho as regulamentações 
sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, dispostas na Seção II do 
Capítulo I do Título III, ou seja, as disposições dos artigos 227 a 231 da CLT. 

2. DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020

Após receber muitas críticas por não prever um programa efetivo de emer-
gência com a finalidade de manter a renda do trabalhador, o governo publicou 
a Medida Provisória nº 936, em 1º de abril de 2020, que instituiu o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas 
trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pú-
blica. Esta última medida determinou ações mais efetivas que as previstas na MP 
nº 927, uma vez que trouxe possibilidade de ações atípicas serem adotadas pelos 
empregadores, com a coparticipação do governo, como forma de adequar os 
contratos de trabalho à realidade restritiva provocada pela pandemia.

Posto isso, com o intuito de resguardar as empresas dando-lhes novo fô-
lego a fim de evitar o desemprego, o governo desenvolveu um programa de 
complementariedade às ações das empresas, no qual traz inovação na norma 
trabalhista ao permitir a redução proporcional de jornada de trabalho e salários 
por até 90 (noventa) dias e a suspensão temporária do contrato de trabalho por 
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até 60 (sessenta) dias. Estabeleceu, assim, o pagamento do “Benefício Emergen-
cial” de prestação mensal, custeado com recursos da União. 

O benefício emergencial será devido aos trabalhadores que tiveram redu-
zidos a jornada de trabalho e o salário ou tiveram os contratos de trabalho sus-
pensos, medidas que no momento acautelam os trabalhadores que dependiam 
da ativa circulação da economia no mercado, tendo sido este um dos públicos 
mais atingidos pelos efeitos negativos provocados pelas determinações de sus-
pensão das atividades a partir do decreto da pandemia.

A Medida Provisória nº 936 determinou as condições de pagamento do 
benefício emergencial, segundo previsão no seu §5º do art. 8º, e estabeleceu 
limite para concessão do benefício emergencial que ficou restrito ao período 
de duração da suspensão temporária do trabalho pactuado. Ademais, con-
dicionou a possibilidade de suspensão dos contratos ao pagamento de aju-
da compensatória mensal, no valor de 30% (trinta por cento) do salário do 
empregado, para empresas que auferiram, no ano-calendário de 2019, receita 
bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Houve reconhecimento pela MP nº 936, no art. 10, incisos I e II, de um 
nova modalidade de garantia provisória no emprego ao empregado enquan-
to estiver recebendo o benefício emergencial, garantia que se estenderá por 
período equivalente ao tempo definido no acordo de redução da jornada/
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho após restabeleci-
da a jornada/salário normais ou do encerramento da suspensão temporária 
do contrato de trabalho.

A MP nº 936 também garantiu uma indenização a ser paga pelo emprega-
dor que dispensar sem justa causa o empregado, a favor deste, no período da 
nova garantia provisória no emprego, além das parcelas rescisórias previstas na 
legislação trabalhista em vigor, no índice de 50%, 75% ou 100% a que o em-
pregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Contudo, 
a garantia provisória não se estenderá nas hipóteses de dispensa a pedido ou 
por justa causa.

Além disso, a MP nº 936 prevê que as medidas de redução de jornada 
de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho 
poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, por Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho, que poderão estabelecer percentuais de redu-
ção de jornada de trabalho e de salário diversos do previsto para os acordos 
individuais de trabalho. Para esta situação, o benefício emergencial não será 
perceptível se houver redução de jornada e de salário inferior a 25% (vinte e 
cinco por cento). O benefício emergencial será pago sobre o índice de 25% nas 
situações em que houver redução de jornada e salário igual ou superior a 25% 
(vinte e cinco por cento); será pago sobre o índice de 50% (cinquenta por cen-
to) para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta 
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por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); e será de 70% (setenta por cen-
to) para a redução de jornada e de salário superior a 70% (setenta por cento). 

É importante esclarecer que as medidas poderão ser implementadas por 
meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados com 
salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); ou 
portadores de diploma de nível superior e que recebam salário mensal igual 
ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social. Com relação aos empregados não enquadrados nessas 
condições, as medidas somente poderão ser estabelecidas por Convenção ou 
Acordo Coletivo, com exceção da redução de jornada de trabalho e de salário 
de 25% (vinte e cinco por cento), que poderá ser pactuada por acordo indi-
vidual, sendo vedada a aplicação das medidas aos contratos de trabalho de 
aprendizagem e de jornada parcial.

O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do dis-
posto no § 3º do art. 443 da CLT, fará jus ao benefício emergencial mensal 
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de três meses, porém a 
existência de mais de um contrato de trabalho intermitente não gerará direito 
à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.

Em importante menção às pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
foi publicada a Lei nº 13.982, em 2 de abril de 2020, que alterou a Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de 
caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade 
ao benefício de prestação continuada (BPC). Além disso, a Lei nº 13.982/2020 
estabeleceu medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante 
o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da covid-19, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020.

 Em 7 de abril de 2020, foi editado o Decreto nº 10.316, que regulamenta 
a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e estabelece medidas excepcionais de pro-
teção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente da covid-19. 
O referido decreto regulamenta o auxílio emergencial, de que trata o art. 2º da 
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, considerando, nos termos da lei, o traba-
lhador formal ativo, o trabalhador informal, o trabalhador intermitente ativo 
e a família monoparental com mulher provedora. Também caracterizou o 
benefício temporário, sendo uma assistência financeira temporária concedida 
a trabalhador desempregado, nos termos do disposto na Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, inclusive o benefício concedido durante o período de defeso, 
nos termos do disposto na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.

No art. 3º do Decreto nº 10.316, está previsto o “auxílio emergencial”, no 
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que será concedido pelo período de três 
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meses contados da data de publicação da Lei nº 13.982/2020, ao trabalhador 
que, cumulativamente: tenha mais de dezoito anos de idade; não tenha em-
prego formal ativo; não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial 
nem seja beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência 
de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família; tenha renda familiar 
mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total 
de até três salários mínimos; no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta 
e nove reais e setenta centavos); e exerça atividade na condição de Microem-
preendedor Individual (MEI), na forma do disposto no art. 18-A da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; ou seja contribuinte individual 
do Regime Geral de Previdência Social e contribua na forma do disposto 
no caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; ou trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, 
de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) ou que 
tenha renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda 
familiar mensal total de até três salários mínimos.

Aos trabalhadores que atingirem essas condições serão pagas três parcelas 
do auxílio emergencial. Para a mulher provedora de família monoparental 
serão pagas duas cotas do auxílio, mesmo que haja outro trabalhador elegível 
na família. O trabalhador intermitente com contrato de trabalho formalizado 
até a data de publicação da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, 
identificado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), ainda que 
sem remuneração, fará jus ao benefício emergencial mensal de que trata o art. 
18 da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e não poderá acumulá-
-lo com o auxílio emergencial de que trata o Decreto nº 10.316. 

3. DA SUSPENSÃO DE DISPOSITIVOS POR AÇÕES DIRETAS 
DE INCONSTITUCIONALIDADE

Alguns dispositivos da Medida Provisória nº 927 também tiveram sua 
constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 
O plenário do STF, em sessão realizada por videoconferência, proferiu decisão 
no dia 29 de abril, na qual os ministros mantiveram a validade dos principais 
pontos da referida medida, mas suspenderam a eficácia dos artigos 29 e 31.

Por maioria, foram suspensos o artigo 29, que não considera como 
sendo doença ocupacional os casos de contaminação de trabalhadores pela 
covid-19, e o artigo 31, que  limitava a atuação de auditores fiscais do traba-
lho à atividade de orientação. A decisão foi proferida no julgamento de me-
dida liminar em sete Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizadas 
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contra a Medida Provisória. As ações foram ajuizadas pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (ADI 6.342), pela Rede Sustentabilidade (ADI 6.344), pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (ADI 6.346), pelo 
Partido Socialista Brasileiro (ADI 6.348), pelo Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB), pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) conjuntamente (ADI 6.349), pelo partido Solidariedade 
(ADI 6.352) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria 
(ADI 6.354). O argumento comum é que a Medida Provisória afronta direi-
tos fundamentais dos trabalhadores, entre eles a proteção contra a despedida 
arbitrária ou sem justa causa, conforme noticiado no site do Supremo Tri-
bunal Federal, em 15 de abril de 2020 (SUPREMO, 2020a).

A discrepância na forma de interpretação do executivo e do STF sobre 
ambas as medidas provisórias têm gerado insegurança jurídica aos emprega-
dores, que se veem num cenário de incertezas e buscam mecanismos para 
preservar postos de trabalho em meio à crise. Essa insegurança pode fazê-los 
optar por demissões seguras em detrimento da manutenção do emprego em 
condição de incerteza.

4. DAS PRINCIPAIS MEDIDAS TRABALHISTAS ADOTADAS NA 
ARGENTINA

Enquanto o governo brasileiro começou de maneira tímida a se mobi-
lizar para conter os primeiros efeitos causados pelas medidas restritivas im-
postas à população e a dispor sobre as medidas trabalhistas de maneira mais 
efetiva somente a partir da segunda MP trabalhista, para enfrentamento do 
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente da covid-19, de forma diametralmente oposta o 
país vizinho, a Argentina, se dispôs a enfrentar o coronavírus e a determinar 
o “Programa de Assistência de Emergência ao Trabalho e Produção” bem no 
início da declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A ação se iniciou com o primeiro decreto argentino, o Decreto nº 
260/2020, publicado em 12 de março de 2020, conhecido como “Decreto de 
Necessidade e Urgência” que ordenou a expansão da emergência pública em 
questão de saúde da Lei nº 27.541, pelo prazo de 1 (um) ano.

Por meio da Lei nº 27.541, a emergência pública foi declarada nas áreas 
econômica, financeira, fiscal, administrativa, previdenciária, tarifária, energé-
tica, de saúde e social. A crise econômica em que o país se encontrava foi agra-
vada pelo surto do novo coronavírus. Nesse contexto, foi emitido o Decreto 
nº 260/2020, que prorroga a emergência em matéria de saúde estabelecida pela 
referida lei por um período de um ano, a partir de sua entrada em vigor, a fim 
de preservar a saúde da população.
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Perante a nova e temerária situação já anunciada, com a finalidade de 
atenuar o efeito devastador da pandemia observada em todo o mundo e para 
salvaguardar o direito coletivo à saúde pública e os direitos subjetivos essen-
ciais à vida e à integridade física, foi emitido o Decreto nº 297/2020, pelo qual 
foi estabelecido o “isolamento social, preventivo e obrigatório” da população.

Assim, o governo argentino determinou, via Decreto nº 329/2020, publi-
cado no final da noite de 31 de março de 2020, que dispensas sem justa causa e 
por razões de falta ou redução de trabalho e de força maior ficam proibidas pelo 
prazo de 60 (sessenta dias) a partir de sua publicação, segundo previsto nos art. 
2º e 3º da norma. Também proibiu as suspensões ao trabalho, nos termos do 
art. 3º do referido decreto. Determinou que as demissões e suspensões previstas 
em violação à proibição das hipóteses de dispensa e suspensão não produzirão 
efeito algum e as relações trabalhistas vigentes permanecerão vigentes.

Em suas razões, o governo argentino entendeu, por meio do Decreto nº 
332/2020, que, devido à emergência declarada, diferentes medidas foram ado-
tadas para retardar a expansão do novo coronavírus, que limitaram a circula-
ção de pessoas e o desenvolvimento de atividades, o que produziu um impacto 
econômico negativo e indesejado nas empresas e famílias. Como resultado da 
situação de emergência, o governo argentino declarou que vem agindo por 
meio de medidas sanitárias, coordenando esforços para mitigar o impacto 
destas nos processos de produção e emprego.

As novas regras fazem parte das medidas de emergência pública tomadas 
pelo governo argentino diante da pandemia do novo coronavírus. Nesse sen-
tido, o declínio da atividade produtiva afetou de maneira imediata e aguda as 
empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas; por isso, o 
governo entendeu ser necessário adotar medidas que possam reduzir o impac-
to negativo. Num primeiro momento, determinou a redução ou o adiamento 
do pagamento pelos empregadores de contribuições ao Sistema Integrado de 
Seguridade Social dos funcionários argentinos que trabalham nas áreas afe-
tadas. Também determinou, em favor dos contribuintes, novos vencimentos 
das contribuições e facilidades de pagamento aos que provarem estar em con-
dições econômico-financeiras que os impedem de cumprir essas obrigações 
dentro do prazo.

Nesse contexto, por meio do Decreto nº 332/2020, em 1º de abril de 2020, 
o governo da nação argentina criou o “Programa de Assistência de Emergên-
cia ao Trabalho e Produção” para empregadores e trabalhadores afetados pela 
emergência sanitária. O art. 2º do Decreto nº 332/2020 foi substituído pelo art. 
1º do Decreto nº 376/2020, publicado em 20/04/2020, que previu os seguintes 
benefícios: a) adiamento ou redução de até 95% (noventa e cinco por cento) do 
pagamento de contribuições patronais para o sistema de seguridade social do 
país; b) salário complementar aos trabalhadores pago pelo Estado Nacional, que 



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 529

dependerá de informações do setor privado; c) taxa zero para os que aderiram 
ao Regime Simplificado de pequenos contribuintes e para trabalhadores por 
conta própria, com subsídio de 100% (cem por cento) do custo financeiro total; 
d) sistema de benefícios de desemprego: os cidadãos que atendam aos requisitos 
das Leis nº 24.013 e 25.371 terão acesso ao subsídio de desemprego econômico, 
segundo requisitos previstos no art. 10 do referido decreto.

Os beneficiários (empregadores e empregados) da norma argentina po-
derão requerer os benefícios estipulados nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 2º 
(Decreto 332/2020), desde que estejam enquadrados em uma ou mais hipóte-
ses estabelecidos no art. 3º, a seguir: a) exerçam as atividades econômicas afeta-
das criticamente; b) tenham um número relevante de trabalhadores infectados 
pela covid-19 ou em isolamento obrigatório, ou estejam afastados do trabalho 
por pertencerem a grupo de risco ou em assistência familiar relacionada à 
covid-19; c) tiveram redução substancial de seu faturamento após 12 de março 
de 2020, tendo sido este último item substituído pelo art. 2º do Decreto nº 
376/2020, de 20 de abril de 2020.

Aqueles que realizam atividades e serviços declarados essenciais em situa-
ções de emergência sanitária pelo governo argentino e cujo pessoal foi dispen-
sado do cumprimento do “isolamento social preventivo e obrigatório” foram 
excluídos da possibilidade de percepção dos benefícios previstos no art. 2º do 
Decreto nº 332, segundo o que determina o art. 4º do referido decreto. Porém, 
levando-se em conta circunstâncias especiais que causariam um impacto ne-
gativo no desenvolvimento de suas atividades ou serviços, os sujeitos podem 
enviar a solicitação com o pleito de benefícios previstos no decreto, e o Chefe 
dos Ministros, após obter parecer do Comitê de Avaliação e Monitoramento 
do Programa de Assistência de Emergência para o Trabalho e Produção, com 
base em critérios técnicos, poderá aceitar ou negar tais pedidos (redação atua-
lizada pelo art. 2º do Decreto nº 347/2020, de 6 de abril de 2020).

Segundo previsão do art. 8º (Decreto 332/2020), texto que se encontra 
atualmente substituído pela redação do art. 4º do Decreto nº 376/2020, o salá-
rio suplementar ao cidadão consiste em uma quantia paga pela Administração 
Nacional de Seguridade Social para os beneficiários trabalhadores que cum-
pram os requisitos estabelecidos nos art. 3º e 4º, acima explorados. O valor 
do subsídio será equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário líquido 
do trabalhador correspondente ao mês de fevereiro de 2020 e não poderá ser 
inferior a um salário mínimo nem exceder dois salários mínimos, ou o total 
do salário líquido correspondente a esse mês.

O crédito de taxa zero para os empregadores que aderiram ao Regime 
Simplificado de contribuintes e para trabalhadores autônomos, uma vez aten-
didas as condições do art. 3º do Decreto nº 332/2020, conforme art. 9º do 
Decreto nº 332/2020, consistirá em valor de financiamento a ser creditado 
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no cartão de crédito do beneficiário, nos termos das medidas impostas pelo 
Banco Central da República da Argentina e desde que se ajustem aos requisi-
tos do Comitê de Avaliação e Monitoramento do Programa de Assistência de 
Emergência para Trabalho e Produção, previsto no art. 5º do mesmo decreto. 
No que tange ao valor do financiamento, houve imposição de limite e o finan-
ciamento poderá ser creditado para o beneficiário em 3 (três) parcelas mensais.

Os valores dos benefícios aos desempregados foi elevado pelo governo 
argentino, segundo art. 10 do Decreto nº 332/2020, para o mínimo de seis 
mil pesos e o máximo de dez mil pesos, redação que passou a vigorar desde a 
substituição do texto original pela redação do art. 8º do Decreto nº 376/2020.

5. DA COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS ECONÔMICO E 
SOCIAL EM CADA PAÍS AO SE EDITAREM AS MEDIDAS 
PROVISÓRIAS

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde Brasileiro (2020), o novo 
coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, conhe-
cida desde a década de 1960. Um novo coronavírus foi descoberto em 31 de 
dezembro de 2019, após casos registrados em Wuhan, na China; a doença foi 
chamada de covid-19 e o vírus Sars-Cov-2.

A emergência em saúde pública de importância nacional foi declarada 
pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado emergência 
em saúde pública de importância internacional em 30 de janeiro de 2020. A 
medida fundamenta todas as ações urgentes de prevenção, controle de riscos e 
danos à saúde pública. A duração da situação de emergência é indeterminada 
e será definida pelo Ministério da Saúde.

Com o intuito de dar prosseguimento às ações na saúde e também em 
outras áreas, o Governo Federal editou e o Congresso Nacional aprovou a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que traz as medidas de enfrentamento 
à emergência, como o isolamento social e a quarentena, previstos nos incisos 
I e II, do art. 2, medidas que permanecerão vigentes enquanto for vigente a 
emergência em saúde pública de importância internacional.

Segundo informações do Sistema Universidade Aberta do SUS (AS-
COM, 2020), a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do 
novo coronavírus em 11 de março de 2020. O diretor geral da OMS, Tedros 
Adhanom, declarou que a organização elevou o estado da contaminação à 
pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). 
A mudança de classificação obriga países a tomarem atitudes preventivas. O 
diretor geral da OMS esclareceu que a mudança de classificação não se deve 
à gravidade da doença, e sim à disseminação geográfica rápida que a covid-19 
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tem apresentado. No painel que trata das atualizações diárias sobre a doença, 
Adhanom declarou que os níveis alarmantes de contaminação e a falta de 
ação dos governos é motivo de grande preocupação. 

Considerando o aumento de gastos, o impacto dessas medidas para con-
ter o vírus na atividade econômica e a consequente diminuição da arrecadação 
dos cofres públicos, o Governo Federal pediu que o Congresso reconhecesse o 
estado de calamidade pública, que o dispensa de cumprir as metas de execução 
do orçamento e de  limitação de empenho de recursos. O Congresso aprovou 
o pedido e publicou o Decreto Legislativo nº 6/2020. O estado de calamidade 
ficou determinado até 31 de dezembro deste ano.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus vem causando mudanças 
drásticas na rotina das pessoas, que precisaram se adequar a novos hábitos a fim 
de evitar a sua disseminação, tais como: trabalhar em casa, realizar reuniões por 
videoconferências, conversar mais ativamente de maneira virtual por aplicativos 
de celular e evitar a realização de rotinas antes consideradas normais e corriquei-
ras, como sair para trabalhar, fazer compras, visitar os parentes.

Com relação ao país vizinho – a Argentina, atualmente governada pelo pre-
sidente Alberto Fernández –, ganhou destaque entre os países da América Latina 
por ter sido pioneiro em adotar, entre outras, medidas rígidas de isolamento 
social, tornando-o obrigatório. O governo nacional ordenou a adoção de novas 
medidas para mitigar a propagação da covid-19 e seu impacto na saúde, o que 
se efetivou por meio do Decreto de Necessidade e Urgência nº 260/2020, em 12 
de março de 2020. Com esse decreto, a Argentina foi um dos primeiros países 
da América Latina a determinar a paralização total das atividades econômicas 
e o confinamento da população. O país vem sendo atingido pelos efeitos da 
epidemia que têm agravado ainda mais a sua situação econômica, sendo este um 
grande obstáculo para a economia de um país que ao final de 2020, segundo pro-
jeções, experimentará sua terceira queda consecutiva no PIB, segundo divulgado 
por matéria veiculada no periódico El País (MOLINA, 2020). 

A inflação argentina foi de 53,8% em 2019 e vinha mostrando leve de-
saceleração nos primeiros meses de 2020. A economia da Argentina registrou 
retração entre 2,1% e 2,2% em 2019, o que levou o governo a esperar uma 
melhora em 2020. Contudo,  os efeitos econômicos do coronavírus – que 
incluem a disparada do dólar e a desvalorização do já enfraquecido peso; e a 
alta do chamado risco-país, índice que mede se um país consegue pagar suas 
dívidas – estão levando autoridades locais à cautela, segundo dados divulgados 
no site da BBC News Brasil (CARMO, 2020).

Depois de quase 50 (cinquenta) dias de quarentena obrigatória, a mais 
rigorosa e extensa da região, a Argentina iniciou a flexibilização do confina-
mento em vigor desde 20 de março de 2020. O governo do presidente Alberto 
Fernández começou a reabertura progressiva de atividades na maior parte do 
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país, porém manterá o confinamento na cidade e na província de Buenos 
Aires, os dois distritos mais afetados. A reabertura coincide com a inclinação 
progressiva da curva de contágio, conforme divulgado no periódico El País 
(MOLINA, 2020).

Como efeito cascata negativo, o Mercosul anunciou em 24 de abril de 
2020 que a Argentina decidiu se retirar das negociações comerciais em curso 
e futuras do bloco, em decorrência da crise agravada pela pandemia do novo 
coronavírus. O anúncio foi feito pela delegação argentina durante a reunião 
dos coordenadores do Grupo, realizada por videoconferência, ressaltando que 
os argentinos continuarão participando das reuniões do acordo com a União 
Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio. No anúncio, a Repúbli-
ca Argentina informou que tomou esta decisão para priorizar suas políticas 
econômicas internas, agravadas com a pandemia do novo coronavírus, e que 
isso não será obstáculo para os outros países do bloco continuarem as negocia-
ções, conforme consta no site da revista Exame (ESTADÃO, 2020). 

No que se refere ao combate à pandemia, comparada ao Brasil, propor-
cionalmente, levando em consideração que a Argentina tem praticamente um 
quinto da população brasileira (45 milhões de habitantes, contra 217 milhões 
no Brasil), os argentinos têm menos da metade dos casos confirmados e um 
terço dos nossos mortos. Curiosamente, a primeira morte registrada por co-
vid-19 no país argentino foi em 7 de março, enquanto o primeiro país da 
região a confirmar uma infecção por coronavírus foi o Brasil, em 26 de feverei-
ro. De qualquer forma, a expansão da doença levou todos os países da região, 
com exceção do Brasil e do Uruguai, a restringir nacionalmente o movimento 
de seus cidadãos para conter a pandemia, segundo divulgação do Estado de 
Minas (ARGENTINA [...], 2020).

6. DA INFLUÊNCIA INTERNACIONAL E INTERNA NA 
TOMADA DE DECISÕES DO GOVERNO BRASILEIRO FRENTE 
À PANDEMIA

O direito à saúde está previsto na Constituição Brasileira como um dos 
direitos sociais garantidos pela Carta Maior. Por se tratar de um direito públi-
co subjetivo, abrange a generalidade das pessoas como uma prerrogativa jurí-
dica indisponível. Está previsto no art. 196 da Constituição Federal (BRASIL, 
1988, s. p.), que dispõe:

[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.
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O art. 2º da Lei nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990b, s. p.) complementa esse 
sentido de garantia constitucional ao cidadão, segundo termos a seguir: “a 
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Torna-se imperioso no pre-
sente momento o conceito de saúde com o intuito de análise aprofundada da 
questão. Nos dizeres de Castro (2005, s. p.):

[...] a saúde corresponde a um conjunto de preceitos higiênicos referentes aos 
cuidados em relação às funções orgânicas e à prevenção das doenças. [...], sen-
do os medicamentos os responsáveis pelo restabelecimento das funções de um 
organismo eventualmente deliberado.

É importante mencionar que a lei fundamental não faz qualquer distin-
ção com relação ao direito à saúde, incluindo-o, de maneira expressa, em ações 
de acesso universal, segundo enfatiza Castro (2005, s. p.): “O direito à saúde 
significa, então, o acesso universal e eqüânime a serviços e ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde”. Observa-se o que determina a Constituição 
da Organização Mundial da Saúde, que define: “a saúde é um estado de com-
pleto bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 
doença ou de enfermidade.” (WHO, 1946, s. p.). 

O dever do Estado de garantir o direito à saúde está embasado no fato de 
que se trata de um direito jurídico indissociável do direito à vida, por isso tem 
o Estado a obrigação de tutelá-la. Consoante o conceito trazido por Ordacgy 
(2009, p. 16):

A saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, 
digna de receber a tutela protetiva estatal, porque se consubstancia em caracterís-
tica indissociável do direito à vida. Dessa forma, a atenção à saúde constitui um 
direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar plenamente inte-
grada às políticas públicas governamentais. Em outras palavras, a saúde é direito 
social fundamental, a ser exercido pelo Estado (e não contra o Estado), através 
da implementação de políticas públicas e sociais que propiciem seu gozo efetivo.

O artigo 196 da Constituição Federal contém uma norma que demanda 
complementação por lei ordinária, sendo o Estado o responsável pela criação 
dos serviços necessários à saúde, o que faz por meio de normas infraconstitu-
cionais. Nesse sentido, houve a edição da Lei nº 8.080/1990, que regulamenta 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece princípios e diretrizes para a 
saúde no Brasil. Mediante a criação do SUS, foram definidos os limites de 
atuação das esferas governamentais para a efetivação da saúde pública, na qual 
a referida lei considera o Município como responsável imediato pelo atendi-
mento das necessidades básicas.
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Assim, explicita Castro (2011, s. p.) comentando Alexandre de Moraes1: 

Nesse âmbito, estabeleceu-se uma divisão de tarefas no que tange ao forneci-
mento de medicamentos, de maneira que o sistema básico de saúde fica a cargo 
dos Municípios (medicamentos básicos), o fornecimento de medicamentos 
classificados como extraordinários compete à União e os medicamentos ditos 
excepcionais são fornecidos pelos Estados. Percebe-se, claramente, a compo-
sição de um sistema único, que segue uma diretriz clara de descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo.

Contudo, segundo enfatiza Pretel (2010), sob a ótica do cidadão prevalece 
o direito das pessoas de exigir que o Estado intervenha ativamente para garan-
ti-lo. Nesse sentido, levando-se em consideração o atual cenário de emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(covid-19), bem como a edição da Lei nº 13.979/2020, que prevê medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 
para o fim de contenção da propagação da covid-19, foram adotadas medidas 
que têm como objetivo a proteção da coletividade e determinam, entre outras 
medidas, o “isolamento” e a “quarentena”, previstos nos incisos I e II do art. 
3º da referida lei.

É inafastável o entendimento de que a tomada dessa decisão pelo Chefe 
do Poder Executivo Federal teve como influência a pressão internacional que 
repercutiu no Brasil, advindo da propagação do vírus em outros países, bem 
como das determinações previstas pela OMS.

As medidas adotadas têm levado os Estados-membros e os Municípios, 
bem como os Chefes dos Poderes Executivos Federal, Distrital, Estadual e 
Municipal, a seguir as determinações para contenção do coronavírus, o que 
vem acontecendo por meio da pressão interna, realizada pela população, as 
entidades representativas de classe (como a Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB) e os próprios órgãos do governo, por exemplo, no intuito de defender 
o distanciamento social e nele permanecer enquanto durar a recomendação da 
OMS, para evitar a propagação da covid-19.

Em notícia publicada pelo site de jornalismo G1 (MATOSO; CAMAR-
GO, 2020), a Advocacia Geral da União afirmou, no sábado dia 4 de abril de 
2020, que o Governo Federal segue as recomendações da Organização Mun-
dial da Saúde para enfrentamento da pandemia do coronavírus. A causa do 
envio do documento foi motivada pelo fato de que o Ministro do Superior 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou ao presidente Jair 
Bolsonaro que informasse ao Tribunal as medidas adotadas. As informações 
foram pedidas por Moraes na ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil 

1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2003.
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pediu ao STF que determine a Bolsonaro o cumprimento de algumas ações. 
Entre as medidas solicitas pela OAB estão seguir o protocolo da OMS. 

Como no exemplo acima citado, por meio dessas informações é possível 
perceber com clareza a pressão interna para a realização de tomada de decisões 
políticas no Brasil exercida pela OAB, que se baseou no protocolo internacio-
nal da OMS. 

Também em notícia recente, veiculada pela Folha de S.Paulo (TEIXEIRA, 
2020), o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, 
informou que o gabinete de integração e acompanhamento da epidemia da 
covid-19 da Procuradoria Geral da República trabalhará em parceria com o 
Ministério da Saúde. Para isso, subscreveu acordo de cooperação e integração 
dos órgãos de saúde do Ministério Público brasileiro, de forma que todos os 
estados do Brasil que receberem demanda transmitirão as informações para 
o gabinete de integração. Ocorreria, dessa forma, a interlocução com o então 
Ministro da Saúde, ministro Mandetta (Saúde), com os ministros Braga Neto 
(Casa Civil), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e todos os órgãos competen-
tes, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Dessa forma, houve formalização com a finalidade de os conselhos de 
secretários estaduais e municipais e o Ministério da Saúde, que formam o 
triângulo do SUS, trabalharem em conjunto com os Ministérios Públicos Fe-
deral e Estadual, acordo que foi feito tendo em vista possibilitar o trânsito de 
informações e diminuir ordens judiciais. Essas medidas foram tomadas advin-
das da necessidade, apontada pela pressão interna no país, de serem adotadas 
medidas de enfrentamento conjunto entre as instâncias do governo para o 
combate ao coronavírus.

Lado outro, a pressão externa exercida por países precursores da pande-
mia do coronavírus e da Organização das Nações Unidas (ONU) exerceram 
influência e serviram de modelo às nações em que a covid-19 se propagou 
posteriormente, tendo sido publicados protocolos de recomendação às demais 
nações por meio da OMS.

A experiência advinda dos países que foram atingidos pela disseminação 
da covid-19 antes de ela se propagar no Brasil, como China e Itália, serviu de 
exemplo para outros países, pois o novo vírus atingiu de maneira inesperada 
e letal um número expressivo da população, da qual se podem colher os pri-
meiros dados. Nesses países, o grupo atingido foi principalmente de pessoas 
consideradas idosas, propensas a doenças respiratórias, diabéticas, cardíacas 
e aquelas com baixa imunidade, entre outras; a contaminação se deu em nú-
meros expressivos, inclusive de mortos, que abalaram as nações do mundo 
inteiro. Tais resultados influenciaram a chamada “pressão externa” no Brasil, 
o que direcionou a política dos países em que o vírus se propagou posterior-
mente a adotar medidas de prevenção mais severas. Sob esse aspecto, verifica-se 
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o que Putnam (2010, s. p.) chamou de “reverberação”, que se caracteriza como 
o “nível de influência das pressões internacionais nas questões domésticas de 
um estado; pode ser persuasiva ou adotar um tipo maior de pressão”.

Levando-se em consideração outros aspectos dos “Jogos de dois níveis” 
(PUTNAM, 2010, s. p.), é possível entender como a diplomacia e a política 
doméstica interagem, ou seja, “mudanças políticas provavelmente não teriam 
sido alcançadas na ausência de acordo internacional”. Assim, a pressão inter-
nacional foi uma condição necessária para essas mudanças de políticas, o que 
pode se auferir com base nos ensinamentos de Putnam (2010, s. p. ):

No fim cada líder acreditava que o que fazia era no interesse da nação – e 
provavelmente também em seu próprio interesse. Entretanto, sem o acordo da 
cúpula os líderes provavelmente não teriam alterado (ou não poderiam alterar) 
as políticas econômicas tão facilmente.

É atualmente o que vem acontecendo com o Brasil. Os políticos vêm alteran-
do o atual cenário legislativo a fim de o adaptarem à situação de emergência em 
saúde, provocada pela pandemia do coronavírus, mas “com um olho voltado para 
a maximização de sua popularidade doméstica” (PUTNAM, 2010, s. p.). Nesse sen-
tido, segundo Druckman (1978 apud PUTNAM, 2010, s. p.): “o negociador busca 
construir um pacote que seja aceito tanto pelo outro lado como para sua própria 
burocracia”. Os três poderes, principalmente o Executivo, em todos os níveis de 
competência, realizam atos e acordos com um olho voltado para a maximização 
de sua popularidade doméstica, sendo esse um paradigma, ou seja, a pressão exter-
na interferindo diretamente na política e na economia doméstica.

Conclui-se que as políticas domésticas de muitos países se tornaram en-
trelaçadas por meio de uma negociação internacional, no presente caso, tra-
zido pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Mundial da 
Saúde. Essa situação demonstra que se deve voltar a atenção para teorias de 
“equilíbrio geral” que deem conta simultaneamente das interações de fato-
res domésticos e internacionais. Segundo Katzenstein (1978 apud PUTNAM, 
2010, s. p., grifos do autor):

[...] uma concepção mais adequada dos determinantes domésticos da política 
externa e das relações internacionais deve enfatizar a luta política: os partidos, 
as classes sociais, os grupos de interesses (tanto econômicos quanto não-econô-
micos), os legisladores e mesmo a opinião pública e as eleições – e não apenas 
os funcionários do Poder Executivo e os arranjos institucionais.

Ainda segundo Katzenstein (1979 apud PUTNAM, 2010, s. p.): “o obje-
tivo principal de todas as estratégias de política econômica externa é tornar 
as políticas domésticas compatíveis com a economia política internacional”. 



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 537

Dessa maneira, pode-se afirmar que a atual situação de emergência em saúde 
vem tonando-se flexível, segundo o que propõe o Direito Internacional, na no-
ção de soberania compartilhada – ou comunitária, onde há cooperação entre 
os Estados (Art. 4°, inciso I da CF).

7. A CONSTITUIÇÃO E O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DE 
EMPRESA

A Constituição Federal de 1988 declara, em seu art. 3º, que são objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, entre outros, a garantia do 
desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, 
segundo dispõem os incisos II e III. Mais adiante, prevê a saúde e o trabalho 
como direitos sociais a todos estendidos, bem como a valorização do trabalho 
humano como um dos fundamentos da ordem econômica, em seu artigo 170.

No caput do art. 170, incisos I a IX, a Constituição Federal instituiu a 
ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa que tem por fim assegurar a todos uma existência digna. No parágrafo 
único do referido artigo, a Constituição assegura o todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica. 

Assentado como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 
previsto no art. 1º, inciso IV da Constituição Federal, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa são os corolários da formação do princípio da 
proteção das empresas.

A Constituição Federal resguarda como direito fundamental o livre exer-
cício das atividades econômicas e ampara o direito das empresas na ordem 
econômica que se baseia na valorização do trabalho humano e na livre iniciati-
va. Assim, a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano têm o condão 
de serem instrumentos garantidores da dignidade da pessoa humana.

A Constituição de 1988 não reconhece expressamente o princípio da pre-
servação de empresa. Entretanto, ao ser analisado o texto constitucional detida-
mente, verifica-se o seu reconhecimento material, seja diante dos seus fundamen-
tos, seja dos objetivos ou até mesmo da finalidade da própria ordem econômica.

Nesse sentido, a jurisprudência, principalmente em decisões do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e a doutrina têm assentado entendimento que objetiva 
a preservação das empresas e de suas unidades produtivas (BUSHATSKY, 2018).

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (BRASIL, 2005, s. p.), de Recuperação Ju-
dicial e Falência, é claro no sentido de preservação da empresa e de sua função 
social. Confira-se:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
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a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica.

Diante da análise do modo de produção capitalista e a interação existente 
entre o capital econômico e a sociedade, o princípio da proteção da empresa, im-
plicitamente previsto no ordenamento constitucional, se torna imprescindível.

Nesse contexto, os empresários contribuem para o equilíbrio da ordem 
econômica, ao dar oportunidade de emprego e trabalho às pessoas. Exercendo 
a livre iniciativa, os empregadores conferem aos trabalhadores a oportunidade 
de trabalho, o que contribui para se atingir a dignidade social. Assim, por ser 
o empresário sujeito ativo na ordem social e econômica do Estado, deve ter 
também os seus direitos resguardados; por isso, deveriam ter sido mais bem 
acautelados diante do atual cenário decorrente da covid-19 – cenário de uma 
realidade que não somente restringiu, mas também obstou o exercício do 
direito de funcionamento das atividades comerciais das empresas, conforme 
medidas editadas pelas esferas dos governos federal, estadual e municipal.

Haberle (1997) propôs a teoria da interpretação constitucional e defende 
a adoção de uma hermenêutica constitucional atualizada e mais voltada para 
uma sociedade pluralista, ou a chamada sociedade aberta. Dessa premissa, 
abstrai-se que a Constituição tem um papel fundante no ordenamento jurí-
dico para a sociedade e para o Estado. Para o autor, todo aquele que vive a 
Constituição é um seu legítimo intérprete. Ele ainda menciona que “os instru-
mentos de informação dos juízes constitucionais devem ser ampliados e aper-
feiçoados, especialmente no referente às formas gradativas de participação e à 
própria possibilidade no processo constitucional” (HABERLE, 1997, p. 10). 

Outra defesa desse autor é que no processo de interpretação constitucio-
nal estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potên-
cias públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se 
um elenco fixo e taxativamente enumerado de intérpretes da Constituição. 
Para ele, a sociedade democrática impõe um refinamento do processo consti-
tucional, de tal maneira que se estabeleça uma comunicação efetiva entre os 
participantes desse processo amplo de interpretação. 

Conclui-se que o processo constitucional se torna parte do direito de par-
ticipação democrática. A relevância da concepção de coalizão e da correspon-
dente atuação do indivíduo ou de grupos, mas também a dos órgãos estatais, 
configura uma excelente forma de vinculação da interpretação constitucional. A 
hermenêutica constitucional pluralista visa ao que Haberle (1997) denominou 
de “coalizão”, na qual se deve indagar como os direitos fundamentais hão de ser 
interpretados em sentido específico. Num sentido pluralista, poder-se-ia introdu-
zir uma interpretação orientada pela realidade da moderna democracia. 
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Partindo-se das sábias premissas de Haberle (1997), segundo um processo 
democrático de interpretação das normas constitucionais trazido à atual reali-
dade do país, abstrai-se que o Governo Federal poderia ter se posicionado de 
maneira a atenuar de maneira mais abrangente, via medidas legais, a situação 
por que vêm passando as micro e pequenas empresas.

A pandemia do coronavírus no Brasil está fazendo com que grande parte 
dos empresários encerrem suas atividades, pois se encontram sem condições 
financeiras de manter seus estabelecimentos2. Ainda, por se encontrarem sem 
condições financeiras de cumprir as obrigações assumidas antes da decretação 
do estado de calamidade pública, também estão sem ganhos para manter os 
postos de trabalho, o que provoca, via de consequência, o desemprego3.

Em pronunciamento recente, divulgado em 13 de maio de 2020, pela 
Organização das Nações Unidas, o economista-chefe da ONU e secretário-
-geral adjunto de Desenvolvimento Econômico, Elliott Harris, se posicionou 
no sentido de que a pandemia está exacerbando a pobreza e a desigualdade, 
conforme o transcrito a seguir:

[...] o ritmo e a força da recuperação da crise não dependem apenas da eficácia 
das medidas de saúde pública na redução da propagação do vírus, mas tam-

2 “Pelo menos 600 (seiscentas) mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e nove milhões de 
funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. É o 
que mostra levantamento feito pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
[...]. A pesquisa também mostra que 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimos para manter 
seus negócios, mas o resultado não tem sido positivo: 29,5% destes empreendedores ainda aguardam 
uma resposta das instituições financeiras e 59,2% simplesmente tiveram seus pedidos negados. Mais da 
metade (55%) dos micro e pequenos empresários terão que pedir empréstimos para manter os negócios 
funcionando sem gerar demissões. O levantamento foi feito de forma online e ouviu 6.080 microem-
preendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte entre os dias 3 e 7 de abril” 
(BROTERO, 2020, s.p.).

3 “No Brasil, da mesma forma que para o resto do mundo, a pandemia encontrou a economia num 
momento de crescimento moderado, com uma taxa anualizada de 2% no último trimestre de 2019 – a 
média dos últimos três trimestres foi de 2,2%. Os dois últimos meses do ano passado frustraram par-
cialmente as expectativas de um resultado mais robusto (o resultado do trimestre parece ter refletido 
o forte desempenho de outubro), porém dados de janeiro deste ano – como o crescimento da produção 
industrial de 0,9% dessazonalizado ante dezembro, ou o aumento da formação bruta de capital fixo de 
7,8% no mesmo tipo de comparação – indicam que se caminhava de volta para a trajetória anterior, 
de recuperação mais significativa. No mercado de trabalho, a ocupação cresceu 2% na comparação 
interanual, com destaque para o trabalho formal (2,4%). A taxa de desemprego foi de 11,2% – 0,8 
p.p. abaixo da de um ano antes. Em termos dessazonalizados (11,5%), foi a menor taxa desde o ter-
ceiro trimestre de 2016. Os dados de arrecadação tributária também confirmavam o bom momento 
da economia. A pandemia do novo coronavírus obviamente modificou radicalmente esse quadro. 
Medidas visando reduzir a disseminação da doença (como o fechamento de escolas e universidades, 
do comércio presencial, exceto farmácias e supermercados, de equipamentos de lazer, além de res-
trições ao transporte público) devem provocar uma forte queda da atividade econômica em março e, 
principalmente, no segundo trimestre [...]” (VISÃO, 2020, p. 5).
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bém da capacidade dos países de proteger empregos e rendas, principalmente 
dos membros mais vulneráveis de nossas sociedades (COVID-19, 2020, s.p.).

No relatório da situação econômica mundial e perspectivas das Nações 
Unidas (WESP) de meados de 2020, divulgado em 13 de maio de 2020 (CO-
VID-19, 2020), no contexto de uma pandemia devastadora, a economia global 
deverá ter uma contração acentuada de 3,2% este ano. A expectativa é de que 
a economia global perca quase 8,5 trilhões de dólares em produção nos próxi-
mos dois anos devido à pandemia de covid-19, acabando com quase todos os 
ganhos dos quatro anos anteriores.

Consta prospecção no relatório da ONU (COVID-19, 2020, s. p.), segun-
do divulgação:

[...] a pandemia provavelmente fará com que cerca de 34,3 milhões de pessoas 
caiam abaixo da linha de extrema pobreza em 2020, com 56% desse aumen-
to ocorrendo nos países africanos. Outras 130 milhões de pessoas podem se 
juntar às fileiras que vivem em extrema pobreza até 2030, causando um enor-
me golpe nos esforços globais para erradicar a extrema pobreza e a fome. A 
pandemia está afetando desproporcionalmente empregos pouco qualificados 
e com baixos salários, embora deixe empregos mais qualificados menos afeta-
dos, o que aumentará ainda mais a desigualdade de renda dentro e entre países. 
Diante de uma crise sanitária, social e econômica sem precedentes, os governos 
em todo o mundo implementaram grandes medidas de estímulo fiscal – equi-
valentes a cerca de 10% do PIB – para combater a pandemia e minimizar seus 
impactos nos meios de subsistência. No entanto, a profundidade e a gravidade 
da crise prenunciam uma recuperação lenta e dolorosa.

Conclui-se que as medidas trabalhistas adotadas não estão sendo eficazes 
diante da realidade, pois as empresas continuam encerrando suas atividades. 
Um Governo que decreta, com aprovação do seu Congresso, o estado de cala-
midade pública tem ciência de que deve impor medidas que vão de encontro 
às metas definidas nos objetivos fiscais e precisará gastar mais que o orçamen-
to previsto, com a finalidade de sanar ou atenuar os efeitos da pandemia. 

Destarte, uma vez que também são sujeitos de direitos e deveres na so-
ciedade e encontram-se em situação vulnerável diante da realidade instável do 
país, que tem vivenciado a pandemia decorrente do coronavírus, torna-se ina-
fastável a ideia de que poderia ter sido tratada com maior relevância a situação 
de penumbra dos micros e pequenos empresários.

Em benefício do bem-estar coletivo, os empresários foram impedidos de 
exercerem suas atividades por medidas provisórias de acautelamento social em 
prol da saúde, impostas pelo Estado, tanto na esfera federal, quanto nas de 
competência estadual e municipal. Todavia, não houve um plano de ação do 
Governo voltado com maior amplitude a dar meios de se, ao menos, tentar 
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restabelecer-se o estado em que se encontravam tais empresários antes de reco-
nhecido o estado de emergência em saúde.

Os empresários, assim como os demais trabalhadores, são sujeitos que 
tiveram seus direitos de exercerem suas atividades empresariais cerceados ou 
restringidos, direitos esses amparados legalmente pelo ordenamento jurídico. 
Assim, principalmente as micro e pequenas empresas brasileiras vivenciam o 
mais próximo do que podemos denominar de marginalização social, dado que 
não foram ouvidas, segundo cidadãos que compõem a esfera de direitos cons-
titucionais. Por isso, esses grupos carecem de uma norma, mesmo que a título 
provisório, que melhor os ampare, tendo em vista o intuito legítimo de demo-
cratização e integração de todos os grupos que compõem o sistema jurídico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As providências adotadas pelo Governo Brasileiro na primeira Medida 
Provisória, a nº 927, de proteção ao emprego e à renda, não atenderam às 
expectativas dos cidadãos, pois deixaram de fora a participação do governo 
frente a tantas mudanças impostas de restrições sociais e no mercado provo-
cadas pela pandemia. Porém, após maciça pressão da população por medidas 
mais efetivas, o Governo foi direcionado a rever seu tímido posicionamento 
e a editar outra norma, a Medida Provisória nº 936, que prevê medidas que 
possibilitaram de forma mais efetiva a imprevisível situação dos trabalhadores 
e empregadores. As determinações desta medida provisória trouxeram maior 
amparo às partes afetadas no mercado acuado – empregador e empregado – e 
previram o pagamento pela União, com a participação da iniciativa privada, 
do benefício emergencial aos empregados que tiveram os contratos de trabalho 
suspensos ou tiveram a jornada laboral reduzida, com a redução proporcional 
do salário. O benefício trouxe um acautelamento provisório do governo bra-
sileiro às partes, o que serviu para amenizar os efeitos negativos causados pela 
pandemia e, por via de consequência, significou um fôlego novo na delicada 
situação social e econômica do país.

Nesse cenário de pandemia mundial, o governo argentino, tendo adotado 
medidas de saúde mais radicais para evitar a disseminação do vírus, com a de-
terminação do afastamento social que impôs medidas restritivas à população, 
obteve resultados significativamente mais benéficos e abrangentes quanto ao 
número de beneficiados, tanto para empregadores quanto para empregados. 
Essa situação se deu mesmo com o fato de o país já estar passando por uma 
crise de recessão econômica que foi severamente agravada pela pandemia, se 
comparada à situação econômica brasileira. Numa comparação em números 
de casos de pessoas infectadas e casos letais por contaminação pelo novo co-
ronavírus, as medidas de saúde determinadas pelo governo argentino também 
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favoreceram o país em maior grau, obtendo resultados melhores que os do 
Brasil, levando-se em conta o número proporcional da população e a extensão 
dos dois países.

O que fica em evidência, após o presente estudo, é que as providências 
do governo brasileiro poderiam ter sido mais rígidas no aspecto da saúde e 
mais abrangentes no aspecto trabalhista, desde a primeira medida provisória 
voltada a mantença da renda e da produção. Isso poderia ter levado o país a 
um número mais satisfatório tanto de contenção da doença quanto de amparo 
às partes laborais envolvidas.

No que tange às providências de acautelamento direcionadas a manter a 
renda e evitar o desemprego – tendo em vista a realidade atual que a maioria dos 
brasileiros vem enfrentando, com dificuldades para manter seus comércios e em-
presas em funcionamento ou mesmo conseguir manter suas famílias –, a título de 
sugestão, entende-se que poderiam ter sido incluídas a suspensão da exigibilidade 
de impostos durante a pandemia em prol das micro e pequenas empresas. Além 
disso, o Governo Federal poderia ter tido uma coparticipação maior no pagamen-
to do auxílio aos trabalhadores e determinado a previsão de um auxílio direciona-
do aos micro e pequenos empresários, como parte de reposição do capital, a fim de 
ajudar no suporte de dívidas inesperadas que surgiram a partir das determinações 
do isolamento social que afetaram diretamente suas empresas.

Chega-se, enfim, ao inarredável corolário de que o governo brasileiro 
tem falhado no cumprimento dos seus objetivos fundamentais consagrados 
na Constituição Federal, de garantir o desenvolvimento nacional e erradicar 
a pobreza e a marginalização, previsto no art. 3º, incisos II e III, comuns a 
todas as esferas federal, estadual e municipal. Tais falhas têm levado o país, 
segundo apresentado no presente estudo, a quedas de ordem econômica e no 
desestímulo ao desenvolvimento social.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 tem revelado ao mundo a fragilidade de muitas das rela-
ções humanas, bem como proporcionado, em tempo recorde, uma rediscussão 
de institutos e capacidades de superação de obstáculos, incluindo-se, por ób-
vio, o mundo do Direito. O Covid-19 apresentou a esta geração o isolamento 
social compulsório, ao passo em que lançou sobre nossos olhos o sentimento 
de temor, impotência e perplexidade diante dos alarmantes números que indi-
cavam, e ainda indicam, uma crescente no quantitativo de mortes, que segue 
avançando por todo o mundo.

O comércio, a indústria, as organizações, públicas e privadas, se viram 
obrigadas a suspenderem suas atividades. Os trabalhadores foram enviados 
para suas casas, e a maioria das atividades então desenvolvidas por essas 
organizações foram temporariamente suspensas. A pandemia sob a qual 
a humanidade ainda padece tem revelado também uma relação umbilical 
com o Direito. No mundo dos contratos, nas relações de trabalho, consu-
meristas, tributárias, no Direito Penal e Processual Penal, Direito Adminis-
trativo e no que neste artigo nos interessa: a pandemia tem uma implicação 
no campo disciplinar, e aqui destacamos especificamente a prescrição. Esse 
aspecto pode ser capaz de decidir o recebimento ou não de remuneração 
(verba alimentar) e mesmo definir se haverá continuidade do servidor no 
serviço público. 

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é a ferramenta pela qual o 
Estado, em decorrência do poder hierárquico e disciplinar, propõe-se a corrigir 
atos de seus servidores. Considerando não ser desejável que o servidor conviva 
eternamente com a expectativa de instauração ou continuidade do PAD, a Lei 
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n. 8.112/90, no caso dos servidores públicos federais, estabeleceu prazos máxi-
mos para o desfecho da apuração. A esse deadline dá-se o nome de prescrição. 

Embora os prazos sejam aparentemente claros, ainda há considerável espaço 
para reflexões no que se refere ao marco inicial para a contagem do prazo prescricio-
nal, uma vez que o legislador limitou-se a definir como início da contagem “a data 
em que o fato se tornou conhecido”, sem especificar “por quem”. Além disso, há 
uma aparente lacuna também em relação às situações de suspensão e interrupção dos 
prazos prescricionais, embora o segundo instituto seja tratado pela Lei n. 8.112/90.

No Brasil, os órgãos públicos dispensaram seus servidores de suas ativida-
des ou pelo menos de sua presença nas repartições, diante da recomendação de 
isolamento social e propagação e disseminação do COVID-19. Deve-se ressal-
tar, porém, que inúmeros processos disciplinares estavam em andamento, e o 
fator tempo seguiu-se e segue avançando na contagem do prazo prescricional.  

A partir disso formulou-se o seguinte problema de pesquisa: a pandemia 
provocada pelo vírus COVID-19 teria o condão de suspender ou interromper 
o prazo prescricional dos processos administrativos disciplinares? Para res-
ponder adequadamente à pergunta formulada estabeleceram-se os seguintes 
objetivos: i) contextualizar a dimensão da pandemia provocada pelo Covid-19 
e sua relação com o Direito; ii) compreender o tratamento legal e doutrinário 
da prescrição no âmbito do processo disciplinar; iii) analisar os reflexos pro-
vocados pela pandemia no processo disciplinar, com destaque à prescrição.

Como hipótese, sustenta-se que a pandemia é capaz de justificar a sus-
pensão de prazos para a prática de atos processuais, mas não possui o condão 
de suspender ou interromper o prazo prescricional, notadamente pelo fato de 
que o Estado de Direito não autoriza a alteração de regras e garantias indivi-
duais em razão de situação transitória, e muito menos sem norma anterior que 
estabeleça sua expressa previsão e implicação. 

Desta forma, o presente artigo objetivou apresentar a interpretação que 
mais nos parece se adequar aos parâmetros estabelecidos pelo Estado de Direi-
to, de modo que se favoreça a segurança jurídica, a previsibilidade e a estabili-
dade das relações jurídicas e que seja compatível com o império da lei em um 
Estado Democrático de Direito.  

Dada a necessidade de exercitar a interpretação de dispositivos legais, uti-
lizou-se o método hermenêutico. A pesquisa, que é pura, abordou o problema 
qualitativamente de forma descritiva, utilizando os procedimentos técnicos 
bibliográfico e documental. 

1. O DIREITO E A PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19

A identificação de uma doença infecciosa (COVID-19), cujos primeiros 
casos foram detectados em Wuhan, China, em dezembro de 2019 (EL PAÍS, 
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2020), tem colocado à prova a capacidade humana de organização, adapta-
ção, pesquisa, sobrevivência. Na última revisão deste texto, ocorrida em 30 de 
maio de 2020, o Painel da Doença de Coronavírus da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) anunciava 5.819.962 casos distribuídos em 216 países, sendo 
362.786 mortes em todo o mundo. (ONU, 2020a).

Enquanto a corrida científica para desenvolvimento de uma vacina não 
apresentava resultados definitivos de tratamento, as autoridades sanitárias re-
comendavam métodos antigos para enfrentamento desse tipo de pandemia: 
distanciamento social, etiqueta respiratória e higiene. (ONU, 2020b). As medi-
das exigidas para contenção da doença refletiram em diversas relações sociais, 
dentre as quais se incluem as jurídicas.

Após a OMS classificar a doença como Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII)1, o que significa que a situação teria poten-
cialidade de exigir uma reação internacional coordenada, o Brasil promulgou 
a Lei nº 13.979/2020, dispondo sobre medidas para enfrentamento da ESPII. 
Referida Lei foi regulamentada pela Portaria nº 365, de 11 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde.  

A Lei nº 13.979/2020 apresentou diversas medidas que poderiam ser to-
madas no enfrentamento da pandemia, dentre elas, destacam-se: isolamento, 
quarentena, restrição de entrada e saída do País e de locomoção interestadual e 
intermunicipal. Referidas restrições foram colocadas em prática, especialmen-
te nos níveis Estaduais e Municipais. (BRASIL, 2020b).

Interessa ao presente trabalho a análise dos possíveis reflexos jurídicos 
das medidas de distanciamento social, nomeadamente o realizado por meio 
da quarentena2, já que a determinação de suspensão de atividades e restrições 
de circulação refletiram nos mais variados ramos do Direito. Pode-se pensar, 
por exemplo, no Direito Penal e Processual Penal. Com relação ao primeiro, 
discute-se a possibilidade de incidência de pelo menos quatro tipos penais: i) 
perigo de contágio de moléstia grave (art. 131 do Código Penal); ii) perigo para 
a vida ou a saúde de outrem (art. 132 do Código Penal); iii) causar epidemia 
(art. 267 do Código Penal); iv) infração de medida sanitária preventiva (art. 
278 do Código Penal).

O cenário proporcionado pela pandemia do COVID-19 popularizou re-
feridos tipos penais em um país cujos holofotes comumente estão direciona-
dos ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. O tipo do artigo 267, 
neste cenário de pandemia, é de difícil verificação, posto que exigiria que o 

1 No Brasil, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, declarou Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN). (BRASIL, 2020a)

2 Nos termos do artigo 2º da Lei 13.979/2020, isolamento refere-se à separação de pessoas doentes ou 
contaminadas, enquanto a quarentena está relacionada a restrição de atividades ou separação de pessoas 
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes.
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agente, estando infectado, adentrasse região livre de contaminação pela doen-
ça, disseminando o vírus.

Naturalmente, disseminar a doença em local onde ela já esteja presente 
configuraria crime impossível. Por essa razão, o dispositivo mais comumente 
invocado no cenário atual é o artigo 268 do Código Penal, o qual penaliza a 
infração de medida sanitária preventiva. Por se tratar de norma penal em bran-
co, o crime somente se tornou possível com a edição da Lei nº 13.979/2020, 
somada aos diversos Decretos que determinaram as medidas específicas auto-
rizadas pela Lei federal.

No Direito Processual Penal, por sua vez, as medidas mais significativas 
constam da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
A possibilidade deste ato normativo é trazida pelo artigo 102 do seu Regimen-
to Interno e trata de recomendação aos tribunais e magistrados de todo o País 
para que adotem medidas destinadas a um fim específico. Neste caso, os atos 
estavam direcionados a prevenir a propagação do COVID-19 no sistema de 
justiça penal e socioeducativo.

Dentre as medidas, destacam-se: redução do fluxo de ingresso no sistema 
prisional e socioeducativo; medidas de prevenção na realização de audiências 
nos fóruns e; suspensão da audiência de custódia. (CNJ, 2020). Na prática, ma-
gistrados e tribunais têm determinado a realização de audiências com réu preso 
a partir do presídio, com a utilização de sistema de vídeo conferência, e a análise 
acerca da prisão em flagrante, anteriormente realizada por ocasião da audiência 
de custódia, tem acontecido por análise do auto de prisão em flagrante.

No Direito Administrativo, a Medida Provisória 926, de 20 de maio de 
2020, por exemplo, possibilitou, dentre outras, as seguintes medidas para en-
frentamento da ESPII: dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos; contratação de fornecedor de bens, servi-
ços e insumos de empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou estejam 
cumprindo penalidade de suspensão; aquisição de produtos usados; desobriga-
ção da elaboração de estudos preliminares nas contratações para aquisição de 
bens e serviços comuns ou insumos. (BRASIL, 2020c).

Embora sejam evidentes os reflexos decorrentes do estado de pandemia 
em determinadas áreas do Direito, tal como se exemplificou no Direito Penal, 
Direito Processual Penal e Direito Administrativo (neste caso, especificamente 
no que se refere à aquisição de bens, produtos ou insumos), em outros temas este 
reflexo não é tão evidente, o que justifica a importância da presente pesquisa. 

Naturalmente, servidores públicos continuam passíveis do cometimento 
de infrações disciplinares, mais ainda quando todos os olhos estão voltados 
para a forma como a Administração tem lidado com a crise instalada. Por 
outro lado, seja pelo redirecionamento da força de trabalho para fins ligados 
ao combate ao COVID-19, seja pelas medidas preventivas de distanciamento 
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social, a capacidade operativa do poder disciplinar da Administração Pública 
tende a estar reduzida. 

Este cenário permite o questionamento acerca da flexibilização no pro-
cedimento para apuração de infrações disciplinares, especificamente sobre os 
prazos de prescrição da ação disciplinar. Diante de um cenário que tem exigi-
do esforços atípicos de todos os setores, estaria justificada eventual flexibiliza-
ção relacionada aos prazos que a Administração tem para exercer o seu poder 
disciplinar? 

2. SANÇÕES DISCIPLINARES E PRAZO PRESCRICIONAL

O servidor público3, ao assumir um cargo público4 assume também uma 
série de deveres5 e se compromete a abster-se de um conjunto de proibições6 
para o bom e adequado desempenho de seu mister. Toda vez, porém, que 
o agente público descumpre o compromisso inicialmente assumido, nasce o 
poder-dever de a Administração Pública instaurar um processo disciplinar7, 
com o fim de apurar a ocorrência de autoria e/ou materialidade8 e, se for o 
caso, aplicar uma sanção9 para as situações de indisciplina.

Chama-se responsabilidade administrativa o dever de o servidor respon-
der por seus atos praticados no exercício de atividade administrativa estatal 
(JUSTEN FILHO, 2008, p. 804), podendo ser esta entendida também como 
aquela “que resulta do descumprimento de normas internas da entidade a que 
está vinculado, da violação do correto desempenho do cargo ou da infração 
de regras estatutárias” (GASPARINI, 2008, p. 244). Meirelles (2012, p. 555) 
ensina que a responsabilidade administrativa resulta da violação de normas, 
de modo que a falta funcional gera o ilícito administrativo, que por sua vez 
dá ensejo à aplicação de uma pena disciplinar, sempre com atenção ao devido 
processo legal.

3 Lei 8.112/90, artigo 2º: “[...] servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público”.
4 Lei 8.112/90, artigo 3º: “Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.”
5 Lei 8.112/90, artigo 116, apresenta os deveres dos servidores públicos, de modo exemplificativo, posto 

que consta como dever, por exemplo, observar as demais normas legais e regulamentares (inciso III)
6 Lei 8.112/90, artigo 117, elenca as proibições dos servidores públicos, de modo exemplificativo, vez que 

as demais proibições legais e regulamentares devem ser igualmente observadas.
7 Lei 8.1128/90, artigo 143.  “A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obri-

gada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa”.

8 Em regra, quando se tem elementos suficientes de autoria e materialidade aponta-se para a pronta instau-
ração de um procedimento administrativo disciplinar (PAD), e quando ausente a autoria e/ou a materia-
lidade recomendável a instauração de processo sindicante.

9 Lei 8.112/90, artigo 127, descreve as penalidades disciplinares.
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Os servidores públicos estão sujeitos ao cometimento de irregularidades. 
Quando a Administração Pública, após um processo em que sejam garantidos 
o contraditório e ampla defesa, constata o cometimento de desvio de conduta 
expressamente tipificado, abusando da redundância, tem o dever de aplicar 
uma sanção, que é a consequência danosa que o legislador atribuiu a quem 
viola a lei. (COSTA, 2007, p. 221).

São três os tipos de penalidade apresentados pela Lei 8.112/9010: i) adver-
tência; ii) suspensão; e iii) as penas expulsivas, a saber, demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e ainda a destituição de cargo em comissão. 
(BRASIL, 1990). Para cada uma destas três situações a Lei estabelece um prazo 
determinado como lapso temporal para ocorrência da prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública e não pode ser relevada pela 
Administração. Quer isso dizer que sempre que a autoridade administrativa 
estiver diante de uma situação de ocorrência de prescrição, deve suscitá-la. Em 
se tratando de processo disciplinar, embora possa ser utilizada como instru-
mento de defesa, a autoridade administrativa deve, ainda que não tenha sido 
alegada, reconhecê-la. 

Duarte (2008, p. 140) registra que “O vocábulo prescrição é originário de 
praescriptio, que deriva do verbo praescribere, significando ‘escrever antes”, e deve ser 
compreendida como “a perda da exigibilidade do direito pelo decurso do tempo”, 
não sendo a extinção do direito em si mas a extinção de sua exigibilidade.    

O art. 37, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (CRFB/88) estatui que “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.” (BRASIL, 1998). A 
primeira parte do dispositivo, a saber, a determinação de existência de lei que 
estabeleça prazos de prescrição para ilícitos praticados por agentes públicos, 
parece ter sido atendida pelo art. 142 da Lei n. 8.112/90, que diz:

Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. (BRASIL, 1990) 

O artigo 189 do Código Civil afirma que “Violado o direito, nasce para o 
titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 
os arts. 205 e 206” (BRASIL, 2002). Embora haja entendimento no sentido de 

10 O artigo 127 da lei 8.112/90 assenta que o servidor público está passível de sofrer as seguintes penalida-
des: I – advertência, II – suspensão, III – demissão, IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
V – destituição de cargo em comissão e VI – destituição de função comissionada.
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que a prescrição anunciada pela Lei n. 8.112/90 seja em verdade decadência, 
instituto diverso da prescrição, para o fim deste trabalho o termo adotado e 
significação correlata será prescrição, com equivalência à perda da pretensão 
punitiva do Estado, pelo decurso do tempo. (ARAÚJO, 2007). 

Prescrição, portanto, in casu, é o fenômeno no qual a Administração 
Pública não instaurando o processo disciplinar contraditório adequado no 
tempo estabelecido ou, instaurando, não o concluindo no tempo determina-
do, perde o poder-dever de disciplinar o servidor público, extinguindo-se a 
punibilidade, a teor do art. 170 da Lei n. 8.112/90.  

Por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qual-
quer tempo. E a autoridade julgadora tem o dever de, verificando-a, anunciar 
sua ocorrência, podendo invocar o art. 52, da Lei n. 9.784/99: “O órgão com-
petente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade 
ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente” (BRASIL, 1999). Se a autoridade administrativa sabe antecipa-
damente que não se tornará possível a aplicabilidade de qualquer penalidade 
em razão da ocorrência da prescrição, não parece eficiente e razoável o segui-
mento do processo. 

O enunciado CGU n. 04, de 05 de maio de 2011, afirma que

A Administração Pública pode, motivadamente, deixar de deflagrar proce-
dimento disciplinar, caso verifique a ocorrência de prescrição antes da sua 
instauração, devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela 
instauração em cada caso. (CGU, 2011) 

O enunciado da CGU precitado faz referência à constatação da ocor-
rência de prescrição antes da instauração do processo disciplinar. Todavia, 
parece-nos ser o caso de aplicação da regra mesmo no caso de constatação 
de ocorrência de prescrição após a instauração ou durante os trabalhos da 
comissão. Aliás, parece aconselhável que a comissão ao se deparar com uma 
situação similar, durante os trabalhos, pudesse consultar à autoridade julga-
dora ou mesmo a autoridade instauradora para uma análise precisa quanto à 
ocorrência ou não da prescrição e da necessidade de continuidade do processo 
disciplinar, privilegiando-se a constitucional eficiência administrativa. 

Importante destacar nesse ponto que o art. 170 da Lei n. 8.112/90 que 
previa que “Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor” 
(BRASIL, 1990) foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF)11, em sede de Mandado de Segurança. Na tentativa de sacramentar 

11 Vide MS 23262/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 23.4.2014



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)554

a questão, sobreveio parecer vinculante da Advocacia-Geral da União (AGU) 
firmando entendimento no sentido de que “no âmbito dos processos admi-
nistrativos disciplinares, uma vez extinta a punibilidade pela prescrição, a 
autoridade julgadora não poderá fazer o registro do fato nos assentamentos 
individuais do servidor público” (AGU, 2016).

No caso da advertência, a Lei estabeleceu que “a ação disciplinar pres-
creverá” em 180 (cento e oitenta) dias. Para as situações de suspensão o prazo 
prescricional é de 2 (dois) anos; e para as situações de penalidades expulsivas 
esse prazo é de 5 (cinco) anos. Esses prazos prescricionais são fixados no artigo 
142 da Lei n. 8.112/90.

Nos termos artigo 142, § 1º, “o prazo de prescrição começa a correr da 
data em que o fato se tornou conhecido” (BRASIL, 1990). Veja-se que, aparen-
temente, não há que se falar em início de contagem do prazo prescricional em 
relação a ilícito efetivamente praticado, mas que não tenha sido do conheci-
mento por parte da Administração, uma vez que o prazo tem sua contagem a 
partir do seu conhecimento. 

A lei 8.112/90 foi completamente silente em estabelecer, afinal, a partir 
da “ciência de quem” o prazo prescricional teria sua contagem iniciada. Dado 
esse vácuo, o Órgão Central do Sistema de Correição do Poder Executivo 
Federal manifestou entendimento no sentido de que tal prazo tem início ape-
nas após a ciência da autoridade competente para a instauração do processo 
disciplinar. (CGU, 2017). 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou entendimento acerca dessa 
situação nos seguintes moldes, por ocasião da súmula 635: 

Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se 
na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento ad-
ministrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato 
de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar 
– e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Equivocou-se, todavia, o STJ ao estabelecer que o prazo prescricional deve 
voltar a correr após 140 (cento e quarenta) dias. Em verdade voltará nesse pe-
ríodo tratando-se da instauração de um Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) sob o rito ordinário. Diferentemente será o caso de instauração de PAD 
sob o rito sumário ou de sindicância acusatória, cujos prazos serão, respectiva-
mente, de 50 (cinquenta) e 80 (oitenta) dias.

Ademais, oportuno registrar que esse entendimento é capaz de produzir 
situação na qual uma irregularidade praticada há décadas pudesse chegar ao 
conhecimento da autoridade competente apenas nos dias atuais e, então, pu-
desse ser suficiente para a deflagração de um procedimento disciplinar, em 
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desarmonia à segurança jurídica e estabilização das relações sociais, especial-
mente no ambiente de trabalho, frustrando, inclusive, a priori, o aspecto peda-
gógico inserido no agir disciplinar.

Não nos parece o entendimento mais adequado. Em caso de consumação 
da prescrição por ação ou omissão deliberada de agente público, representante 
do Estado, não deveria ser o servidor acusado a ser penalizado e suportar esse 
ônus solitariamente, mas, sim, aquele que deu causa. Em suma, a contagem 
prescricional deveria ter início a partir da ciência de qualquer agente do Esta-
do, com possibilidade da adoção de medidas legais – administrativas, cíveis e 
penais – contra quem eventualmente tenha dado causa a eventual prescrição.

A penalidade de advertência consiste no registro escrito no assento fun-
cional do servidor. Por essa penalidade a Administração comunica ao servidor 
que ele cometeu ilícito administrativo de natureza leve, e com essa comunica-
ção há uma incitação a que não volte a atuar de modo reprovável, sob pena 
de padecer sanções mais severas. Justen Filho (2008, p. 814) defende que “pode 
haver efeitos acessórios da advertência, tal como a redução da avaliação positi-
va para fins de promoção por merecimento”. 

A suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas 
com advertência ou quando da violação das demais proibições que não tipi-
fiquem infração sujeita à penalidade de demissão, tendo como limite o prazo 
de 90 (noventa) dias, e “pode ser definida como o afastamento temporário 
compulsório, imposto ao servidor público como punição por ato reprovável 
funcional” (JUSTEN FILHO, 2008, p. 814). Não se deve confundir com apli-
cação da penalidade de suspensão a medida cautelar referente ao afastamento 
preventivo do servidor acusado, medida esta prevista no artigo 147 da Lei n. 
8.112/90, que embora não seja penalidade, deve ser tratada como medida últi-
ma e extrema e de aplicação excepcional, devidamente fundamentada.

Na suspensão há um efeito ou consequência patrimonial, especialmente 
em relação à remuneração ou subsídio do servidor. A suspensão ocasiona 
a perda da remuneração ou subsídio correspondente. Há a possibilidade de 
conversão em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, 
sempre que houver conveniência para o serviço público, nos termos do art. 
130, § 2º, da Lei n. 8.112/90.  

O artigo 132 da Lei n. 8.112/90 trata da demissão, embora queira estabele-
cer as situações passíveis de aplicação das penalidades expulsivas, que implicam 
na extinção do vínculo entre o servidor e a Administração. Ao analisar a pres-
crição no Executivo Federal é possível notar que a previsibilidade desejável em 
questões de direito é mitigada, especialmente em relação à interpretação dada 
pela CGU e agora mais recentemente pelo STJ em entendimento sumulado. 

Por oportuno, também, necessário referenciar que o artigo 142, §2º, da 
Lei n. 8.112/90, estabelece que “Os prazos de prescrição previstos na lei penal 
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se aplicam às infrações disciplinares capituladas também como crime” (BRA-
SIL, 1990). Significa dizer que a resposta acerca dos reflexos da pandemia no 
processo administrativo disciplinar, no tocante à prescrição, inclui também 
esses tipos que guardam vinculação com os tipos penais.  

Todavia, as peculiaridades desta modalidade de prescrição, no âmbito 
penal, devem ser adequadamente observadas, posto que há uma sensível di-
ferença em relação ao tratamento da matéria pelo Direito Administrativo, 
como por exemplo o fato de que o termo inicial da contagem da prescrição, 
conforme artigo 111 do CP, é a data da consumação do fato ou a data em que 
cessou a atividade criminosa, diferentemente do que preceitua o §1º do artigo 
142 da Lei 8.112/90. Desta forma, é possível que um mesmo fato que tenha 
repercutido tanto na esfera penal quanto administrativa seja alcançado pela 
prescrição naquela e não nesta instância. 

O legislador, talvez no afã de alargar os prazos prescricionais nos casos 
que sejam também definidos como crime pela legislação penal, limitou-se a re-
ferenciar apenas os prazos prescricionais dos crimes. Assim, em uma primeira 
leitura, diante de um PAD instaurado em decorrência da prática de peculato 
(inciso I do art. 132 da Lei 8.112/90), a autoridade administrativa deveria 
olhar para a pena prevista no CP para a mesma conduta e, a partir da ciência 
do fato, proceder à contagem da prescrição observando os critérios do artigo 
109 do CP. 

Ocorre que a técnica para a identificação do prazo prescricional do artigo 
109 do CP deve levar em conta, ainda, as majorantes ou minorantes obrigató-
rias (considerando nestas o fator que menos diminua e naquelas o que mais 
aumente, dada a priorização do interesse público) e a redução do prazo à me-
tade motivada pela idade do agente no momento da prática do ato (se menor 
de 21 anos) ou no momento da sentença (se maior de 70 anos). 

Desta forma, embora o §2º do artigo 142 da Lei 8.112/90 faça referência 
apenas aos prazos prescricionais da lei penal, o que pode levar a uma leitura 
isolada dos artigos 109 e 110 do CP, defende-se deva ser considerado no cálcu-
lo prescricional para efeito na esfera administrativo as causas de redução de-
finidas no artigo 115 do CP (idade do agente) por ser fundamental à matéria. 
Ademais, sendo o Direito Penal a ultima ratio, não é razoável seja o reconheci-
mento da prescrição mais rigoroso no âmbito administrativo do que no penal. 

Por derradeiro, ressalte-se que não se trata, aqui, de mero excesso de prazo 
praticado pela comissão, que por si só não seria razão suficiente para nulida-
de dos autos, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial12. Ade-
mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não bastaria a 

12 Vide TRF-1 - AC: 35120 MG 1999.38.00.035120-4, Relator: Des. Federal JOSÉ AMILCAR MACHA-
DO, Data de Julgamento: 28/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/12/2007 DJ p.7. 
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simples alegação de irregularidade processual para caracterização de eventual 
nulidade. Mostra-se indispensável a demonstração de prejuízo para a parte.13

3. REPERCUSSÕES DA PANDEMIA NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

A Lei determina que sempre que a Administração Pública tiver ciência da 
prática de irregularidade por parte de servidor estará obrigada à pronta apura-
ção, conforme artigo 143 da Lei 8.112/90: “A autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração ime-
diata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa” (BRASIL, 1990).

Referido dispositivo estabelece uma ação vinculada e outra discricioná-
ria. A primeira é o dever de promover a apuração. A segunda, de caráter dis-
cricionário, mas igualmente resultante de fundamentação e preenchimento 
de requisitos técnicos, é a escolha entre a instauração de um Processo Admi-
nistrativo Disciplinar ou uma Sindicância. O que não pode a Administração 
Pública se furtar é de possuir justa causa para a deflagração disciplinar, sob 
pena de o processo disciplinar ser natimorto, e aguardar ser fulminado pelo 
Poder Judiciário. (MATTOS, 2003).

A segurança, previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas são va-
lores inerentes ao Estado Democrático de Direito. Essa segurança jurídica é 
uma espécie de mecanismo de proteção. A proteção se dá tanto em relação 
aos demais indivíduos quanto em relação ao próprio Estado. Não por outra 
razão as “regras do jogo” devem ser previamente conhecidas, sendo exigível 
um mínimo de previsibilidade.

No tema em questão, as “regras do jogo” são consubstanciadas no Pro-
cesso Administrativo Disciplinar, que é o instrumento de que dispõe o Estado 
- sendo também direito do servidor acusado - como consequência do poder 
hierárquico e disciplinar. As regras são todas previstas, desde a admissibilidade 
e tempo para instauração, composição da comissão, requisitos dos membros 
integrantes, prazo para conclusão, tempo para julgamento, penalidades a se-
rem aplicadas etc. 

O compromisso de observância às regras postas é de fundamental impor-
tância, especialmente por parte do Estado, notadamente em um cenário no qual 
a Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da súmula vinculante n. 514, firmou 
entendimento no sentido de que nos processos administrativos disciplinares é 

13 Vide STJ - MS: 20747 DF 2014/0010924-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 
10/06/2015, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

14 STF. Súmula Vinculante n. 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disci-
plinar não ofende a Constituição.
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dispensável a defesa técnica por advogado, e isso não implicaria em inconstitu-
cionalidade. 

Aliás, não nos parece despropositado defender uma reestruturação e res-
significação dos fundamentos do processo disciplinar. Nessa linha, a possibili-
dade de aplicação do [Novo] Código de Processo Civil brasileiro, concebendo 
o processo administrativo disciplinar como espécie do gênero processo judi-
cial, de modo que as nulidades materiais dos atos administrativos, a teoria 
das nulidades processuais, os elementos de existência e os pressupostos de 
validade de cada ato administrativo do processo poderiam ser observados de 
um mesmo prisma, possibilitando-se a análise de categorias jurídicas como as 
condições da ação e os pressupostos processuais de existência, de validade e 
de desenvolvimento regular do processo disciplinar. (DEZAN; CAVICHIOLI 
CARMONA, 2017).

Insustentável, certamente, é um processo administrativo disciplinar des-
colado das luzes constitucionais, especialmente do princípio do amplo e efeti-
vo contraditório. Há uma função democrática do princípio do contraditório 
no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que invoca concreta par-
ticipação na construção das decisões, bem como a noção de processo como 
procedimento em contraditório, característica do modelo de um Estado De-
mocrático de Direito. (STAFFEN; LEUTCHUK DE CADEMARTORI, 2010). 

Veja-se que muitas são as questões das quais padece o processo disciplinar, 
notadamente diante de uma aparente ausência de uma teoria geral de sua exis-
tência e validade, ou, ao menos, da uniforme explicitação de adesão ou inclusão 
em teorias já consolidadas, como é o caso da teoria geral do processo civil. Mas 
há no momento um aspecto que parece interferir nos procedimentos do proces-
so administrativo disciplinar. Referimo-nos ao atual cenário pandêmico. 

Por orientações que vão desde a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS), Decretos de Governadores e Prefeitos, decisões ad-
ministrativas de gestores públicos, os servidores foram dispensados de suas 
atividades presenciais. Veja-se que o obstáculo físico inclui, obviamente, os 
trabalhos das comissões disciplinares que estavam em andamento, os juízos de 
admissibilidade, a instauração de processos e designação de novas comissões, 
toda instrução processual, solicitação de documentos, perícias, oitiva de teste-
munhas e interrogatórios, e mesmo os julgamentos e os recursos. 

Naturalmente, em muitos casos seria possível sua realização remota, espe-
cialmente se já instrumentalizado o chamado processo digital. Mas, definitiva-
mente, o caso concreto demandará análise minuciosa acerca do impacto dessa 
situação no efetivo contraditório e ampla defesa, bem como manutenção das 
“regras do jogo” previamente estabelecidas. 

A pandemia do COVID-19 revelará, por conta do distanciamento so-
cial, acentuada diminuição na instauração de processos disciplinares, já que, 
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ao menos em tese, a diminuição do contato presencial e até a suspensão dos 
serviços e atividades dos servidores nesse período tenderão a diminuir as 
situações de conflito. 

Conforme sustentado, não seria razoável que o poder de punir do Es-
tado vigesse por tempo indeterminado. Tal situação tornaria permanente a 
insegurança e instabilidade nas relações de trabalho. Aliás, tem-se que o di-
reito disciplinar, em seu caráter punitivo, não se propõe à caracterização da 
aplicação de uma penalidade com valor intrínseco, algo que tenha valor em 
si mesmo, mas, para o fim de alcance de legitimidade, deve buscar o aperfei-
çoamento institucional e a pacificação e melhoria nas relações de trabalho. 
Quando, portanto, a Autoridade Administrativa se depara com a ocorrência 
do fenômeno da prescrição em um caso concreto, deve, em regra, determinar 
o arquivamento do processo. 

Não se torna possível qualquer movimento estatal no sentido de prejudi-
car o acusado, nem mesmo em um contexto de pandemia mundial ou questão 
sanitária. Assim, até lhe é lícito [ao Estado], por razões sanitárias, a suspensão 
dos prazos para a prática de atos do processo. Aceitável a postergação da 
decisão de instauração do processo disciplinar, da designação de comissão 
processante, da produção probatória por parte das comissões, do julgamento e 
até da aplicação de penalidade15. Todavia, por ser de ordem pública e garantia 
indisponível, o prazo prescricional não poderia, sob qualquer aspecto, ser ne-
gociado ou transigido entre os envolvidos, tampouco imposto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Administração Pública dispõe do processo disciplinar como instru-
mento para apuração de irregularidades cometidas no serviço público. O 
processo disciplinar acusatório está abrigado sob as regras constitucionais 
do devido processo legal, ampla defesa, com amplo acesso aos recursos daí 
inerentes, e pressupõe o conhecimento prévio das regras do jogo, base do 
Estado de Direito. 

Não é lícito ao Estado o poder de perseguir o servidor acusado por tempo 
eterno. Assim, tanto para a adoção de providência quando da ciência do fato 
quanto para consumação do procedimento em tempo determinado, tem-se o 
fenômeno da prescrição. A Administração Pública, não instaurando o processo 

15 Seria o caso, por exemplo, de decisão da autoridade em postergar a aplicação da pena de suspensão em 
um órgão que está com suas atividades suspensas, vez que o aspecto pedagógico inerente à penalidade 
estaria prejudicado. A conversão da pena em multa (art. 130, § 2º, da Lei n 8.112/90) igualmente encon-
traria essa justificativa de postergação, já que não atenderia o interesse público conversão da suspensão 
se as atividades a serem executadas pelo servidor eventualmente não estivessem sendo executadas.
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disciplinar no tempo e modo adequados ou, instaurando, não o concluindo 
no prazo estabelecido, perde o poder-dever de disciplinar o servidor público 
acusado do cometimento de irregularidade administrativa, extinguindo-se a pu-
nibilidade, conforme determina o artigo 170 da lei n. 8.112/90. 

No caso do Executivo Federal, esfera analisada no presente trabalho, a 
Lei estabeleceu os prazos de 180 (cento e oitenta) dias, 2 (dois) e 5 (cinco) 
anos para prescrição da ação disciplinar, respectivamente, nas situações de 
advertência, suspensão e as penalidades expulsivas. Esse prazo diz respeito à 
pena administrativa em abstrato. Desse modo, a leitura dos artigos 129, 130 e 
132 da lei n. 8.112/90 apresenta de imediato qual o prazo prescricional deve 
ser observado. 

Não seria razoável que o servidor estivesse sujeito a ser responsabilizado 
indefinidamente no tempo por suas ações. E é justamente para impedir essa 
situação de insegurança jurídica e instabilidade nas relações de trabalho que 
o instituto da prescrição deve ser observado, sendo, aliás, matéria de ordem 
pública, passível de constatação a qualquer tempo. 

Advém do Estado de Direito um conjunto de valores como a segurança 
jurídica, a previsibilidade, especialmente das ações coercitivas do Estado, e a 
estabilidade das relações jurídicas. Em atenção aos valores e à própria ideia de 
Estado de Direito, de império da lei, é que se defendeu que as regras do jogo 
não podem ser alteradas sem amparo legal e considerando situação transitória, 
mesmo no caso de gravíssima crise sanitária. 

O contexto pandêmico, ademais, não fundamenta, por óbvio, direta ou 
indiretamente, a invocação da parte final do artigo 129 da Lei n. 8.112/90, 
posto que o prazo prescricional cravado deve ser aquele fixado em abstrato, 
estando as majorantes ou minorantes relacionadas à graduação da pena, sem 
relação com o prazo prescricional. Do contrário, ficaria ao arbítrio da Admi-
nistração encontrar, sempre que desejasse, uma majorante ou justificativa para 
aplicação de penalidade maior, e a partir dessa equivocada interpretação, ja-
mais se submeteria ao prazo prescricional da penalidade mais branda prevista 
na legislação.  

A pandemia em questão certamente tem dificultado os trabalhos das co-
missões disciplinares, bem como exigido das autoridades competentes rein-
venções logísticas e decisórias para tratar dos juízos de admissibilidade e dos 
julgamentos destes processos. Conjuntamente, tem-se que parece sobremaneira 
prejudicada a adequada instrução dos processos, mesmo a instauração e a de-
signação de novas comissões em boa parte dos órgãos públicos. Esse aspecto, 
porém, deve ser gerido pelo Estado, sem prejuízo às garantias individuais.  

Especificamente em relação à instrução probatória, há de ser analisado 
no caso concreto se a solicitação de documentos, perícias, oitivas e interroga-
tórios são aptos a trazer efetivo prejuízo para a defesa, o que desaguaria na 
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arguição de nulidade, a ser declarada administrativa ou judicialmente. Não 
obstante, o risco dessa decisão deve ser suportado pelo Estado e não pelo ser-
vidor acusado. 

Em suma, a grave crise sanitária a que o Mundo está acometido pode 
servir de justificativa de fato para suspender a prática de atos processuais ou 
mesmo conversão e aplicação de penalidades. À autoridade competirá, sempre, 
o ônus de atentar à contagem implacável do relógio da prescrição. 

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Parecer GFM-03-AGU, de 5 de dezembro de 2016. Disponível em: https://
www.agu.gov.br/page/download/index/id/37644444. Acesso em: 25 mai. 2020. 

ARAÚJO, Edmir Netto de. A Prescrição em Abstrato no Processo Administrativo Disciplinar. Revista de Di-
reito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 244, p. 103-110, jan. 2007. ISSN 2238-5177. Disponível em: http://
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42436. Acesso em: 22 mai. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940.  Código penal. Brasília, DF. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941.  Código de processo penal. Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL, Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 1990.  Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, DF, 11 nov. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL, Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administra-
ção Pública Federal. Brasília, DF, 29 jan. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.
htm. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL. Lei nº 10.406. Código Civil. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante n. 5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 
2008. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1199. Acesso em: 
24 mai. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da 
Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento admi-
nistrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindi-
cância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias 
desde a interrupção. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2019. Disponível em: http://www.stj.jus.br/
docs_internet/VerbetesSTJ.pdf. Acesso em: 22 mai. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020. Declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(2019-nCoV). Brasília, DF, fev. 2020a. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-
-de-fevereiro-de-2020-241408388. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL. Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019. Brasília, DF, fev. 2020b. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-
-de-2020-242078735. Acesso em: 20 mai. 2020.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)562
BRASIL. Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Brasília, DF, mar. 
2020c. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm. Acesso 
em: 20 mai. 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n. 62/2020, de 17 de março de 2020. Recomenda aos 
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus 
– Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/
wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 22 mai. 2020. 

CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO. Manual de processo administrativo disciplinar. Brasília, DF, 2017. 
Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-pad-versao-janei-
ro-2017.pdf/view. Acesso em: 25 mai. 2020.

CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO, Enunciado 01. O processo administrativo disciplinar e a sindicân-
cia acusatória, ambos previstos pela lei n.º 8.112/90, são os únicos procedimentos aptos a interromper o 
prazo prescricional. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/comissao-de-coor-
denacao-de-correicao/enunciados-e-demais-documentos-aprovados. Acesso em: 2 abr. 2019.

CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO, Enunciado 04. A Administração Pública pode, motivadamente, 
deixar de deflagrar procedimento disciplinar, caso verifique a ocorrência de prescrição antes da sua instau-
ração, devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela instauração em cada caso. Disponível 
em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/comissao-de-coordenacao-de-correicao/enunciados-e-
-demais-documentos-aprovados. Acesso em: 2 abr. 2019.

COSTA, Nelson Nery. Processo administrativo e suas espécies. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

DEZAN, S. L.; CAVICHIOLI CARMONA, P. A. A processualidade ampla e o processo disciplinar, à luz do 
Novo Código de Processo Civil. Um aporte à teoria processual administrativa. Revista de Direito Administra-
tivo e Constitucional, ano 17, n. 68. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/163634. 
Acesso em: 20 mai. 2020. 

DUARTE, Nestor. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Manole, 2008.

GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.

MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Necessidade de justa causa para a instauração de processo administrativo 
disciplinar. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, p. 117-128, jan. 2003. ISSN 2238-5177. Dis-
ponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45822/45088. Acesso em: 22 mai. 2020.

MACARENA VIDAL LIY. Wuhan, primeiro epicentro do coronavírus, se blinda antes de reabrir. El País. 
Wuhan, 02 abr. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-02/wuhan-se-blinda-antes-
-de-reabrir.html. Acesso em 24 mai. 2020. 

MEIRELLES, Helly Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo 
brasileiro. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

ONU. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Disponível em: https://covid19.who.int/. Acesso 
em: 30 mai. 2020a.  

ONU. Coronavirus. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. Acesso em: 30 
mai. 2020b. 

STAFFEN, M. R.; DE CADEMARTORI, L. A função democrática do princípio do contraditório no âmbito 
do processo administrativo disciplinar. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, v. 4, n. 12, p. 
235-246, 30 set. 2010. Disponível em: http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/423. Acesso em: 25 mai. 2020. 



Luma Cavaleiro de Macêdo Scaff
Arthur Porto Reis Guimarães

Leonardo Costa Norat

INTRODUÇÃO

A guerra e o direito financeiro provocam preocupações desde Adam Smith 
quando este alegava que em tempos de conflitos bélicos “há que se incorrer 
numa imediata e imensa despesa nesse momento de perigo imediato, despesa 
que não aguardará pelos lentos e graduais pagamentos dos novos impostos”1. 

O perigo imediato contemporâneo envolve os efeitos na saúde pública e 
na economia decorrentes da pandemia do Coronavírus que provocam a neces-
sidade pública de atuação do Estado, em especial através da disponibilização 
de recursos financeiros para implementar uma agenda de políticas públicas 
em diversas áreas, pois, não é possível combater o vírus sem despesa pública2.

Daí, convocamos o direito financeiro cujas funções determinam a arre-
cadação, a repartição de recursos, o gasto público e o endividamento3, todos 
esses fatos jurídicos financeiros objetos de extenso controle para proteção do 
patrimônio público e social.   

Precisamos delimitar o que seria a “guerra” no campo das finanças públi-
cas tantas vezes repetidas quando tratamos da pandemia do coronavírus4. Para 

1 SMITH, Adam. A riqueza das nações, volume 2. Tradução: Alexandre Amaral Rodrigues, Eunice 
Ostrensky. 4. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016, p. 1166. 

2 Com as devidas adaptações, na origem: “Não é possível viver sem despesa pública”. ROCHA, Joaquim 
Freitas da. Direito da Despesa Pública. Coimbra: Almedina, 2019, p. 17. 

3 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento Republicano e Liberdade Igual – Ensaio sobre Direito Fi-
nanceiro, República e Direitos Fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 80. 

4 Para críticas ao uso do termo guerra vinculado ao combate da pandemia, ver https://theconversation.
com/war-metaphors-used-for-covid-19-are-compelling-but-also-dangerous-135406. Acesso em: 19 de 
maio de 2020. 

capítulo 35

“dIreIto FInanceIro de guerra” e coronavírus: 
estudos soBre a ADI 6357 e a EC nº 106 

(orçamento de guerra)
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este artigo, “guerra” consiste na situação de grave crise humanitária provocada 
pela pandemia do Covid-19 que exige esforços extraordinários das finanças 
públicas para prover os recursos financeiros para os gastos públicos impres-
cindíveis para enfrentamento do coronavírus. 

A questão principal deste artigo é entender como o direito financeiro age 
e se comporta em tempos de “guerra” contra o Covid-19. Chama atenção dois 
momentos jurídicos para a construção dos tópicos deste trabalho. Primeiro, es-
tudaremos a ação direta de inconstitucionalidade 6357, para extrairmos seu ob-
jetivo e as modificações que implementou no modelo de controle exercido pelo 
direito financeiro no orçamento público de 2020. Após, a emenda constitucio-
nal nº 106 de 2020, nominada “emenda do orçamento de guerra”, posicionou 
no texto constitucional a vigência de um modelo inédito de orçamento público. 

Com isso, percebemos que as mudanças ocasionadas na guerra pelos re-
cursos públicos tem sido travada, situando o controle fiscal no esquecimento 
– o que prejudica a efetividade do gasto público.

A guerra contra o vírus e suas consequências sanitárias e socioeconômicas 
estimulam a exigência social de uma verdadeira produção imediata de recursos 
financeiros para financiar gastos públicos para enfrentamento da pandemia. 
Precisamos do direito financeiro que “agigantou-se, em vastidão oceânica, ao 
longo do século XX”5 para auxiliar os esforços estatais no enfrentamento do 
Covid-19. 

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE N.  6357: O INÍCIO DA 
“GUERRA” CONTRA O CORONAVIRUS

A partir da análise da ADI nº 6357 estaremos aptos a responder acerca 
da (in)existência de limites dos gastos com saúde na pandemia do Covid-19,  
bem como propor a hipótese que a decisão do STF participou da construção 
jurídica de um direito financeiro em tempos de “guerra”. 

O caminho adotado é entendermos os argumentos do autor da ação, o 
Presidente da República, legitimado para ajuizamento de ações diretas incons-
titucionalidade6, do relator Ministro Alexandre de Moraes em sua decisão li-
minar monocrática, que restou ratificada em plenário. Após, estimaremos em 
que medida há limites para implementação de gastos com políticas públicas 
de saúde durante a pandemia do Covid-19, e como esta autorização judicial 
estimulou o caminho para construção de orçamento público de guerra. 

5 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Financeiro: teoria da constituição financeira. – 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 25. 

6 Art. 102, I, da CRFB/88. 
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O objetivo central da ADI nº 6357 é a utilização da técnica de interpretação 
conforme à Constituição para afastar os artigos 14, 16, 17 e 24 da LC nº 101/00 
(LRF7) e os artigos art. 114, caput e § 14 da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) 

7 Lei Complementar 101/2000
 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

 I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei or-
çamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

 II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

 § 1º A receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em cará-
ter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

 § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decor-
rer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 
referidas no mencionado inciso.

 § 3º O disposto neste artigo não se aplica:
 I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e IV do art. 153 da Constitui-

ção, na forma do seu § 1º;
 II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da des-

pesa será acompanhada de:
 I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes;
 II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a 

lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 § 1º Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
 I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que 

esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, rea-
lizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, são sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;

 II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

 § 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias.

 § 4º As normas do caput constituem condição prévia para:
 I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
 II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição.
 Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida pro-

visória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios.

 § 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a esti-
mativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
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do exercício fiscal de 20208, que, funcionariam como normas de impedimento 
para majoração de gastos públicos para enfrentamento da pandemia do Co-
vid-19. Os referidos dispositivos estipulam a imperiosa necessidade de prévia in-
dicação de medidas compensatórias orçamentárias e estimativas de impacto nos 
orçamentos futuros em relação a expansão dos gastos públicos e implementação 
de políticas públicas. É um binômio da normatividade de controle dos gastos 
públicos previstos na LRF. 

O requerente da ADI aduziu a excepcionalidade vivenciada na socieda-
de em razão da pandemia do Covid-19. Alegou que a dignidade da pessoa 

 § 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada 
ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa.

 § 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

 § 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de competibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

 § 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas 
no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.

 § 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.

 § 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
 Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou esten-

dido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas 
ainda as exigências do art. 17.

 § 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de: 
 I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;
 II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
 III – reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.
 § 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, 

inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.
8 Lei nº nº 13.898/2019.
 Art. 114. As proposições legislativas e as suas emendas, conforme o art. 59 da Constituição, que, direta 

ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deve-
rão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois 
exercícios subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação 
para efeito de adequação orçamentária e financeira, e compatibilidade com as disposições constitucio-
nais e legais que regem a matéria.

 § 14. Considera-se atendida a compensação a que se refere o caput nas seguintes situações:
 I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei 

Orçamentária de 2020, na forma do disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo IV; ou

 II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.
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humana9, o direito à saúde10, valores sociais do trabalho11 e a garantia da 
ordem econômica12 estariam em riscos no estado de pandemia do Covid-19. 
Por fim, expressou o entendimento acerca da insuficiência da flexibiliza-
ção orçamentária prevista no art. 65 da LRF13 para a situação atual.  Esse 
conjunto normativo constitucional e a situação emergencial justificariam o 
afastamento das restrições orçamentárias previstas na LRF e LDO.  

A decisão monocrática iniciou com indicações precisas da importância 
da LRF, como “inovador modelo regulatório das finanças públicas”. Assentou 
o recente posicionamento da Corte acerca da constitucionalidade dos dispo-
sitivos objeto da ação, que, funcionariam como “mecanismos de prudência 
fiscal para as despesas obrigatórias continuadas” e agiriam para evitar a “com-
placência ou mesmo do descalabro fiscal”. 

Entretanto, a pandemia do Covid-19 provocou uma situação fática super-
veniente imprevisível ao orçamento fixado, e com consequências incalculáveis 
para as finanças públicas dos entes federados, sendo assim, impossível mensu-
rar as necessidades de atuação orçamentária para defesa da vida, do direito à 
saúde e do sistema econômico. 

O afastamento das limitações previstas na LRF em relação aos gastos 
públicos em face da pandemia do Covid-19 seria compatível com a realidade 
fática de riscos reais e iminentes ao direito à saúde e a subsistência dos bra-
sileiros afetados por essa crise humanitária.  Ainda, a própria Constituição 
possuiria um conjunto de competências e princípios para proteção da vida e 
saúde, decorrentes da própria dignidade da pessoa humana. 

A suspensão temporária das restrições dos dispositivos da LRF enquanto 
estivermos em estado de calamidade pública atende a proporcionalidade e 
razoabilidade como medida apta ao exercício estatal de promoção da vida, 
saúde e dignidade dos trabalhadores afetados pela pandemia. Assim, decidiu 
o Ministro relator “afastar a exigência de demonstração de adequação e com-
pensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos 
destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela dissemi-
nação de COVID-19”, previstas na LRF e LDO. 

9 Art. 1º, III, CRFB/88. 
10 Art.6º, caput, e 196 CRFB/88. 
11 Art. 1º, IV, CRFB/88.
12 Art. 1º, I, 6º, caput, 170, caput, 193, CRFB/88.
13 Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, 

ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
 I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
 II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
 Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na 

forma da Constituição.
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Por fim, expandiu os efeitos da suspensão dos dispositivos da LRF para 
todos os entes federados que tivessem decretados estado de calamidade pública 
em face da pandemia do Covid-19. 

De início, vejamos que é lição basilar a importância da jurisdição cons-
titucional para concretização de direitos fundamentais14. Pertinente, também, 
que no contexto da pandemia do Covid-19 sejam tomadas decisões extraordi-
nárias justificadas em face de tempos extraordinários, e, após a regularização 
das circunstâncias, as medidas deverão ser revogadas15. Nesse ponto, a decisão 
do STF poderia ser interpretada como uma medida extraordinária da jurisdi-
ção constitucional em favor dos direitos fundamentais ameaçados pela pande-
mia do Covid-19. 

Os direitos fundamentais têm custos16 que necessitam de políticas públicas 
devidamente autorizadas no orçamento público para implementação, por isso, 
as despesas públicas se tornaram prioridades governamentais na formatação dos 
respectivos orçamentos17. A própria Organização Mundial de Saúde orienta os 
países sobre a necessidade de empreender esforços orçamentários para garantir 
um financiamento público suficiente para enfrentamento da Covid-1918. 

14 “A jurisdição constitucional é um dos principais elementos assecuratórios dos direitos fundamentais em 
nosso país (...)” SCAFF, Fernando Facury. Orçamento Republicano e Liberdade Igual – Ensaio so-
bre Direito Financeiro, República e Direitos Fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 
p. 464. Nesse sentido, ver Direitos fundamentais e jurisdição constitucional: análise, crítica e contri-
buições /Clèmerson Merlin Clève, Alexandre Freire coordenação. – 1. ed. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014. JÚNIOR, Edilson Pereira. A jurisdição constitucional e os direitos fundamentais: 
uma análise em torno do direito ao desenvolvimento. A&C – Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 46, p. 57-74, out./dez. 2011.

15 THIEBLORGER, Pierre; BEHLERT, Benedikt. COVID-19 and the Basic Law:  On the (Un)suit-
ability of the German Constitutional “Immune System,”. Disponível em: http://www.iconnectblog.
com/Covid-19-and-the-basic-law-on-the-unsuitability-of-the-german-constitutional-immune-system. 
Acesso em: 07 abr. 2020. 

16 “Os direitos possuem custos; não nascem em árvores e não caem do céu como sanduiches. Custos esses 
que devem ser suportados por toda a sociedade em harmonia com o Princípio da Solidariedade, o que 
motiva a Constituição de 1988 a ter instituído um de sistema de financiamento para a implementação 
de direitos fundamentais que não concede ao legislador tão ampla margem de discricionariedade sobre 
quanto deve destinar da arrecadação aos gastos sociais. Esse cenário exige a alocação de recursos de 
forma eficiente.” SCAFF, Luma Cavaleiro de Macêdo. Reserva do Possível: Frente e Verso. REVISTA 
FÓRUM DE DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO – RFDFE. - v.3 – n. 4 – 2014. No mesmo 
sentido, GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em ár-
vores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005; AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha – em busca 
de critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001; SUNSTEIN, Cass; Holmes, Stephen. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on 
Taxes. Nova Iorque: W.W. Norton, 1999. 

17 CATARINO, João Ricardo. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2016, p. 407. 
18 “The COVID-19 pandemic requires sufficient public funding to ensure a comprehensive response. Re-

prioritizing public spending toward bolstering the economy and the health system requires timely action 
from government leaders and a supportive public finance environment.” BARROY, Hélène; WANG, 
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Nesse contexto de grave crise é insofismável a necessidade de exponencial 
crescimento do uso de recursos públicos para enfrentar a pandemia. Porém, 
se há a preocupação em facilitar o gasto público com saúde, deveríamos tam-
bém arguir a necessária correlação com a fiscalização e limites dessas despesas 
públicas em tempos de Covid-19. A decisão proferida na ADI nº 6357 não 
deverá alcançar a interpretação de um “cheque em branco” para os gestores e 
agentes políticos. 

A autorização judicial para implementação de gastos públicos para enfre-
tamento da pandemia sem as restrições previstas nos artigos 14, 16, 17 e 24 da 
LRF e artigos art. 114, caput e § 14 da LDO gera um gravíssimo risco dos gesto-
res orçamentários atuarem em desarmonia com o equilíbrio intertemporal das 
contas públicas19, um dos objetivos primários da LRF20. E mais, o afastamento 
sumário do complexo de regras de compensação orçamentária para efetivar 
novas despesas públicas na LRF proporciona uma interpretação razoável dos 
gestores de que, realmente, não há limites para os gastos públicos com saúde 
enquanto estiverem presentes o estado de calamidade pública decretado em 
razão da pandemia do Covid-19.

Negamos uma interpretação que delimite a LRF como uma lei comple-
mentar fundada em conveniências políticas ou teorias macroeconômicas, pois, 
de fato, consideramos uma norma fundamental decorrente do compromisso 
constitucional com a gestão das finanças públicas responsável e proba. 

A referida decisão liminar foi ratificada por maioria na Corte. Interes-
sante observar que o STF procedeu a extinção sem resolução de mérito da 
ADI 6357, com base em pedido formulado pelo Advogado-Geral da União 

Ding; PESCETTO, Claudia; KUTZIN, Joseph. How to budget for COVID-19 response? A rapid 
scan of budgetary mechanisms in highly affected countries.  Disponível em: https://www.who.int/
who-documents-detail/how-to-budget-for-Covid-19-response. Acesso em: 11 abr. 2020.

19 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. – 
Belo Horizonte: Forum, 2013, p. 42. “A LRF está calcada nos seguintes princípios: o equilíbrio fiscal ou 
das contas públicas, o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. O equilíbrio das 
contas públicas é suportado pelos pilares formados pelos demais princípios.” GOMES, Emerson Cesar 
da Silva. O Direito dos Gastos Públicos no Brasil. – São Paulo: Almedina, 2015, p. 231. Em sentido 
diverso, defende Torres: “A Lei de Responsabilidade Fiscal cumpre, assim, a tarefa constitucional de 
assegurar critérios de estabilidade do orçamento, mas não como obrigação de ‘equilíbrio orçamentário’, 
por prevalecerem sobre ela o atingimento dos fins constitucionais do Estado” TORRES, op. cit., p. 385. 

20 LRF   Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsa-
bilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

 § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previ-
nem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumpri-
mento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange 
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consoli-
dada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar.(grifos nossos). 
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em sustentação oral21 sobre a superveniente perda de objeto. A argumentação 
foi baseada na cobertura material e temporal dos efeitos da decisão do STF no 
conteúdo da emenda constitucional nº 106/2020 promulgada pelo Congresso, 
em especial o art. 10 da referida emenda22, que convalidou atos pretéritos a 
publicação dela. 

Vejamos no próximo tópico com mais detalhes como a emenda constitu-
cional nº 106/2020 contribuiu para formação jurídica de um orçamento dito 
de “guerra”.  

2. ORÇAMENTO DE GUERRA E A EC Nº 101/2020. 

Não há dúvida de que seja positivo que os Parlamentos, em todos os entes 
federativos, estejam envolvidos e comprometidos com a aprovação de propos-
tas que venham colaborar com o enfrentamento da pandemia. 

A EC 106/2020, denominada de Orçamento de Guerra, institui regime ex-
traordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade 
pública nacional decorrente de pandemia. Esta norma temporária23 não modifica 
o texto constitucional, pois é avulsa, integrando o bloco de constitucionalidade. 
Esse regime extraordinário somente deverá ser adotado naquilo em que, em virtu-
de da urgência, não for possível ser cumprido com o regime regular.

Para fins didáticos, vamos estruturar este comentário em sete itens: (i) 
Contratações Públicas; (ii) Aumento de despesas públicas; (iii) Permissão de 
que empresas com débitos na previdência possam contratar ou receber benefí-
cios; (iv) Regra de Ouro; (v) Programação orçamentária específica e prestação 
de contas avaliada separadamente e (vi) Autorização de compra e venda de 
títulos de emissão do Tesouro pelo Banco Central. 

No que se trata de contratações públicas, esta emenda permite que o 
Poder Executivo Federal realize processo simplificado para contratação de pes-
soal, em caráter temporário e emergencial, bem como para contratação de 
obras, serviços e compras. 

Ao flexibilizar as regras da obrigatoriedade do processo licitatório e do 
concurso público consagradas na própria constituição, duas preocupações de-
vem ser pontuadas. Enquanto a primeira diz respeito à finalidade, a segunda se 
relaciona com o aspecto temporal. Essa excepcionalidade tem o propósito exclu-
sivo de enfretamento do contexto de calamidade e seus efeitos sociais durante o 

21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4DR7EFN192o. Acesso em: 18 de maio de 2020. 
22 Art. 10. Ficam convalidados os atos de gestão praticados a partir de 20 de março de 2020, desde que 

compatíveis com o teor desta Emenda Constitucional.
23 A EC 106/2020 tem vigência temporária. O art. 11 da emenda prevê expressamente que a EC 106/2020 

“ficará automaticamente revogada na data do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Congresso Nacional.”
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período de duração. O segundo reside justamente na temporalidade da medida, 
pois, como não se sabe até quando perdurar esta situação pandêmica, representa 
uma possibilidade de gastos públicos e contratação de pessoal de forma direta.

Observa-se que a contratação temporária do art. 37, IX não precisará 
cumprir a exigência do § 1º do art. 169 da CF (art. 2º da EC), o que se reflete 
no controle que permanece frágil e opaco. 

No que se refere ao aumento de despesa ou a renúncias de receitas – 
portanto, sejam gastos diretos ou indiretos -, as proposições legislativas e os 
atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e 
suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua 
duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à cria-
ção, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Existe uma condição: 
“desde que não impliquem despesa permanente”. O problema persiste quando 
se indaga: “o que são despesas permanentes?” – o que não está previsto nem a 
Lei 4320/64 e nem a LC 101/2000, de modo que a impropriedade técnica pode 
dar vazão de gastos sem controle. 

Talvez no afã de preservar a atividade empresarial, a norma constitucio-
nal nos apresenta uma trouxe uma exceção temporária para essa exigência e 
autorizou que, durante o período de calamidade decorrente do coronavírus, as 
pessoas jurídicas com débitos na previdência possam celebrar contratos com 
o poder público ou receber benefícios e incentivos. Isso é incompatível com 
a norma prevista no art. 195, parágrafo terceiro da Constituição Federal. Em-
bora a intenção seja positiva pelo estímulo às empresas para circular riquezas, 
pressiona o financiamento da seguridade social, dificultando o direcionamen-
to de recursos ao já pequeno orçamento da seguridade social, que de forma 
progressiva, perde força ao longo das constantes mudanças constitucionais. 
Soma-se a isso a possibilidade de concessão de incentivos fiscais sem observar 
a LRF, o que pode nos conduzir a um cenário de (ir)responsabilidade fiscal. 

Outro aspecto polêmico é a permissão para o descumprimento da “regra 
de ouro”. Em outras palavras, que no exercício financeiro de 2020, o atual da 
calamidade pública, não será necessário cumprir o inciso III do art. 167 da 
Constituição Federal e, com isso, o Estado poderá  utilizar receitas correntes 
para pagar despesas de capital. 

Finalmente, com vistas ao controle, a norma prevê a programação or-
çamentária específica para o estado de calamidade, bem como a prestação de 
contas avaliada separadamente. Logo, as autorizações de despesas relativas ao 
enfrentamento da calamidade pública devem constar de programações orçamen-
tárias específicas ou contar com marcadores que as identifiquem. Além disso, 
prestação de contas do Presidente da República deve ser feita de forma apartada 
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a ser evidenciada até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, no 
relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.

Entre outras disposições, a PEC permite ao Banco Central a compra de 
títulos em mercados secundários de instituições não financeiras. Bastante te-
merária esta medida porque pode ocasionar o descuido com a estabilização da 
moeda, levando à captura governamental. A permissão constitucional para que 
o Banco Central compre títulos no mercado com autorização do Ministério 
da Economia mediante aviso ao Congresso Nacional “contorna” a proibição 
prevista no art. 164, parágrafo primeiro da Constituição Federal24. 

Observamos que o próprio texto constitucional proíbe operações de fi-
nanciamento com instituições não financeira. 

Aliado a isso, observamos que, em sua versão originária, a Lei 4595/64 es-
tabeleceu a independência e mandatos fixos para os dirigentes do Banco Cen-
tral. Todavia, as alterações posteriores retiraram esse elemento, ocasionando 
oscilações no preço da moeda e hiperinflação – problema que foi amenizado 
com o Plano Real. 

O Banco Central segue como protagonista, com a proposta de lei com-
plementar n. 112/19 que reclama os mandatos fixos à diretoria, bem como a 
fixação de objetivos de estabilidade de preços e proteção do sistema financeiro. 

O Orçamento de Guerra, que consiste num regime excepcional, não ape-
nas flexibiliza esta restrição como dá vazão à instabilidade da política monetá-
ria. Sem dúvida, o controle da inflação consiste em uma meta a longo prazo, 
sendo este um ano eleitoral, ficam dúvidas se as medidas a curto prazo para 
evitar a desvalorização da moeda serão adotadas. 

Na guerra pelo controle dos atos e do dinheiro público durante a ca-
lamidade pública, ganhou o Poder Legislativo, pois o Congresso Nacional 
pode sustar decisões do Executivo que descumprirem o regime extraordinário 
previsto na EC 106/2020. 

3. UM DIREITO FINANCEIRO DE GUERRA PARA 
ENFRENTAR O COVID-19

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas António Guterres, 
afirmou que o atual surto de coronavírus é o maior desafio para o mundo 
desde a Segunda Guerra Mundial25. 

Para enfrentarmos o referido desafio no âmbito do direito financeiro, 
o binômio ADI 6357 e o nominado “orçamento de guerra” instituído pela 

24 Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central. 
§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a 
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

25 Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-52114829. Acesso em: 18 de maio de 2020.
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EC nº 106/2020 têm um denominador jurídico em comum: formataram um 
orçamento público excepcional, maleável e com pouco controle prévio e con-
comitante para os gastos efetuados no estado de calamidade pública. 

É excepcional e maleável na medida em que flexibilizaram os rígidos 
controles outrora em vigência na LRF no tocante a expansão do gasto público. 
No ano fiscal de 2020, ou, enquanto estivermos sob a emergência de saúde 
pública, o gestor orçamentário da União estará dispensado do dever prévio de 
indicação das medidas compensatórias orçamentárias e estimativas de impacto 
nos orçamentos futuros em relação a expansão dos gastos públicos vinculados 
ao enfrentamento do coronavírus. Inclusive, a dispensa inclui os incentivos e 
benefícios fiscais que sempre impuseram um dever de prudência no tocante 
as suas ampliações.  

Sobre o controle existia na proposta original um modelo de fiscalização 
prévia e concomitante a produção de decisões referentes aos gastos públicos 
que seria exercido pelo “Comitê de Gestão da Crise”26. Este órgão federativo de 
controle de caráter temporário seria composto pelo Presidente da República, 
Ministros de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, da 
Saúde, da Economia, da Cidadania, da Infraestrutura, da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, da Justiça e Segurança Pública, da Controladoria-Geral da 
União e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, além de represen-
tantes dos Estados-membros e municípios27.

Contudo, na redação final foi retirado do conteúdo da emenda, restando 
apenas a menção honrosa ao controle no final do caput do artigo 2º “sem pre-
juízo da tutela dos órgãos de controle”28. 

26 Art.115, §1º da Proposta de Emenda à Constituição n° 10, de 2020. Disponível em: https://legis.senado.
leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8089194&ts=1588942420713&disposition=inline. Acesso em: 18 
maio 2020. 

27 Como representante dos Estados estariam 2 (dois) secretários de saúde, 2(dois) secretários de fazenda 
e 2 (dois) secretários da assistência social de Estados ou do Distrito Federal, de diferentes regiões do 
País, escolhidos pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) e pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), respectivamente 
e sem direito a voto. 2 (dois) secretários de saúde, 2 (dois) secretários de fazenda e 2 (dois) secretários 
da assistência social de Municípios de diferentes regiões do País, escolhidos pelo Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), cabendo à Confederação Nacional dos Municípios e 
à Frente Nacional dos Prefeitos indicar os representantes municipais da fazenda e de assistência social, 
sem direito a voto.

28 Art. 2º Com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade e de seus efeitos sociais 
e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo federal, no âmbito de suas competências, 
poderá adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, 
e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a 
todos os concorrentes, dispensada a observância do § 1º do art. 169 da Constituição Federal na contrata-
ção de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, limitada a dispensa às situações 
de que trata o referido inciso, sem prejuízo da tutela dos órgãos de controle.
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Em resumo, substituímos um órgão federativo com poderes para anular 
e revogar atos com o escopo de prevenir a malversação dos recursos públicos 
pelo exercício ordinário de controle das contas durante o estado de emergên-
cia de saúde pública em vigor. 

Da conjugação do julgamento da ADI 6357, e da promulgação da EC nº 
101/2020, defendemos a formação de um novo direito financeiro em tempos 
de guerra, que, merece uma conceituação para melhor entendimento. 

O direito financeiro de guerra é a regulação normativa das finanças públicas 
em um formato temporário, excepcional, mediante autorização constitucional 
contemporânea aos fatos extraordinários imprevisíveis provenientes de gravís-
sima crise na sociedade.

Vejamos na temporalidade um caráter intrínseco ao referido conceito 
para abranger uma normatização de prazo certo vinculado ao termo definido 
como o fim do estado de calamidade pública. A excepcionalidade é decorrência 
lógica que as regras financeiras ordinárias não foram capazes de atendimento 
ao interesse público na promoção célere de gastos públicos para combater as 
consequências sanitárias e socioeconômicas da pandemia. 

A norma temporária e excepcional deve emergir da Constituição, sendo 
interessante a participação da jurisdição constitucional na construção da so-
lução política29. O STF através da ADI 6357 atuou como árbitro da dinâmica 
do processo político30, com notável influência na decisão do Congresso no 
tocante a EC nº 106. O próprio artigo 3º31 da emenda abarcou na totalidade 
a decisão proferida pelo STF, o que ensejou a perda superveniente de objeto 
da ação direta. 

Por fim, os fatos subsumidos ao direito financeiro de guerra devem abran-
ger a natureza do extraordinário e imprevisível que provoque uma crise incon-
trolável na sociedade. Se estivermos perante uma crise econômica ou política 
típica das democracias constitucionais, já existiria regulação, como por exem-
plo, o dispositivo do art. 65 da LRF. 

O contexto de gravíssima crise na sociedade brasileira em 2020 é o ar-
cabouço fático compatível com a previsão normativa de um direito financeiro 
de guerra.  

29 “Direito e política interagem para promover a aplicação da Constituição”. TORRES, op. cit., p. 136. 
30 LOEWENSTEIN, Klaus. Teoría de la Constitución. Tradução: Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: 

Editorial Ariel, 1986, p. 321. 
31 Art. 3º Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder 

Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômi-
cas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações 
legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um Estado vocacionado a concretização de direitos fundamentais em 
tempos de pandemia necessita de planejamento em suas ações e tomada de 
decisões políticas e financeiras com a máxima transparência para formatação 
de gastos públicos que produzam resultados “benéficos, úteis e profícuos para 
a sociedade global”32. 

Não podemos incorrer na falácia de que o gasto público sem limites 
vencerá a guerra. Na pandemia do Coronavírus não é suficiente gastar mais, 
sendo mais importante gastar melhor e com eficiência. No mesmo sentido é 
a orientação da Organização Mundial de Saúde aos países sobre o desenvol-
vimento de processos orçamentários alocativos para emprego de receitas para 
combater a pandemia33.

O direito financeiro de guerra precisa concentrar seus recursos em prol das 
necessidades decorrentes da crise da saúde pública e dos problemas socioeconô-
micos. Desse modo, a vigência temporária gerará resultados fundamentais para 
diminuir o tempo do estado de calamidade pública e retornamos o mais breve 
possível ao estado de normalidade em nossas vidas e no direito financeiro.   
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INTRODUÇÃO 

A Constituição da República de 1988, ao tratar da ordem econômica e 
financeira no ordenamento jurídico pátrio, em seu inciso III, ressaltou o prin-
cípio da função social da propriedade como basilar, mormente para delimitar 
o exercício das atividades econômicas. Tal previsão constitucional, como não 
poderia deixar de ser, impactou fortemente o Direito Empresarial.

Isso porque, como é sabido, o empresário, aqui entendido como a pessoa 
física ou jurídica que exerce a atividade econômica organizada, para fins da 
produção e da circulação de bens e serviços, é um importante agente econômi-
co, capaz de traçar os rumos da economia nacional, haja vista a sua influência 
no mercado. Entretanto, para atingir o fim social constitucionalmente inscul-
pido, a atividade empresária deve observar alguns limites, dentre eles, aquele 
imposto pela função social da propriedade.

Seguindo essa linha de raciocínio, a Lei n. 11.101/2005, que regulamenta 
a recuperação judicial, a extrajudicial, bem como a falência dos devedores em-
presários, rompeu com o padrão legal até então estabelecido pelo Decreto-Lei 
n. 7661/45, eis que inaugurou um novo olhar sobre a empresa. Com efeito, a 
empresa, enquanto atividade, passou a ser vista como fonte produtora, respon-
sável não só pela manutenção dos postos de trabalho e das relações comerciais, 
mas também, por sua importante participação na formação de receita pública, 
enquanto contribuinte, bem como pela capacidade de estimular a economia.

Em outras palavras, a empresa deixou de ser mera fonte de lucro dos 
sócios e ganhou notoriedade no âmbito coletivo, eis que as relações mantidas 
são de interesse público, capazes de impactar socialmente, na busca de uma 

capítulo 36

a dIcotomIa entre a saúde das  
pessoas e a preservação da  

empresa em tempos de covId-19
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vida mais digna. Assim, a situação de crise econômico-financeira do devedor 
empresário extrapola os limites privados antes reconhecidos, passando a inte-
ressar toda a coletividade envolvida com a empresa, na medida em que a sua 
quebra pode impactar os interesses sociais já mencionados.

Desse modo, a partir da Lei n. 11.101/2005, busca-se preservar as ativi-
dades economicamente viáveis, socializando os riscos empresariais. De fato, a 
partir da novel legislação, não se permite a decretação da quebra da empresa 
com o mero intuito único de pagar credores. Objetiva-se, sempre quando pos-
sível, o soerguimento da empresa, com a distribuição equilibrada dos ônus de 
um processo concursal. 

Ocorre que, diante da pandemia da COVID-19, que compeliu a sociedade 
ao isolamento, sem qualquer possibilidade de organização prévia das ativida-
des econômicas organizadas, estas sofreram impactos sem precedentes, para os 
quais não estavam preparadas, em quaisquer dos seus aspectos. Aliás, a pan-
demia aqui tratada revelou a necessidade de entender o conceito de cidadania 
cosmopolita e, por conseguinte, a adoção de medidas que resguardem não só 
a economia local, ante a globalização da crise.

Nesse contexto, as diretrizes e as medidas originariamente previstas na 
Lei n. 11.101/2005 não se revelam suficientes para o enfrentamento da crise, 
cuja origem remonta às questões de saúde. De fato, diante da gravidade dos 
problemas econômicos e, sobretudo, da extensão deles no tempo e no espaço, 
eis que se trata de uma crise mundial, com a necessidade de medidas de saúde 
pública para a sua contenção, revela-se necessária a adequação da norma para 
o enfrentamento do momento, sob pena de decretação da quebra de inúmeras 
empresas economicamente viáveis.

Mas, não é só. É necessária a organização do Poder Judiciário para o en-
frentamento da crise, na medida em que, indubitavelmente, haverá um aumen-
to na distribuição das ações de recuperação judicial, na busca do reequilíbrio 
econômico-financeiro das empresas brasileiras, como forma de preservar os 
postos de trabalho, as relações comerciais, a receita pública etc.

Nessa senda, emergiu o Projeto de Lei n. 1397/2020, que sugere a adoção 
de medidas mais efetivas e enérgicas para o enfrentamento da crise econômico-
-financeira, as quais possuem natureza emergencial e alteram, em caráter pro-
visório, a Lei n. 11.101/2005. As medidas em comento, como se verá, estão em 
consonância com o princípio da preservação da empresa que busca, em uma 
análise mais aprofundada do instituto, a concretização da sua função social, 
na forma como insculpida constitucionalmente, expandindo fronteiras. 

Ver-se-á que a adoção de tais medidas emergenciais revela-se imperiosa, 
sob pena de tornar inviáveis empresas essenciais ao desenvolvimento da eco-
nomia nacional e global, agravando, sobremaneira, o momento de crise, com 
a possibilidade de grave e extenso impacto social, o que não se pode permitir.  
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1. A CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA GLOBAL 
DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 
SOB O ASPECTO CONSTITUCIONAL 

A Constituição da República de 1988, ao inaugurar um novo sistema 
democrático, deu enfoque aos direitos fundamentais, os quais enfrentam, ao 
longo dos anos, crises políticas, econômicas e sociais, estando, pois, expostos 
a desafios de toda ordem, no âmbito interno e externo. 

Registra-se que a concepção de direitos fundamentais constante na Cons-
tituição da República de 1988 vai ao encontro da tradição alemã, notadamente 
após a decisão proferida por aquela Corte, no Caso Lüth, que influenciou 
outros ordenamentos. A partir da decisão proferida em segunda instância na-
quele caso, o Direito Constitucional passou a ter delimitações mais claras e 
abrangentes, eis que os direitos fundamentais foram reconhecidos como for-
ma de defesa do cidadão contra o Estado. 

Mas, não é só. A partir de tal decisão, a Constituição da República passou 
a ser vista como diretriz da norma infraconstitucional, conferindo-se ampli-
tude aos direitos constitucionais e reconhecendo-se a ideia de ponderação de 
bens como meio de resolução de conflitos, notadamente nas situações de ten-
são ou de colisão entre direitos fundamentais.

Seguindo essa linha de convivência harmônica entre os direitos funda-
mentais, a Constituição da República de 1988, com o passar do tempo, preser-
vou o seu rol de direitos e garantias, os quais devem ser resguardados casuisti-
camente, seguindo os padrões hermenêuticos já citados.

Para os fins deste trabalho, destaca-se o direito à saúde, previsto no art. 6º 
da Carta Magna1. Trata-se, a bem da verdade, de um direito social que assegura 
a existência humana digna e a promoção da justiça social, consideradas como 
fundamento e objetivo da República Federativa do Brasil, respectivamente. 
Destarte, a concretização do direito à saúde é assunto de extrema relevância 
social, notadamente diante da sua indisponibilidade e da necessidade de efeti-
va realização e proteção.

Nesse sentido, é importante salientar que a Carta Magna de 1988, em 
seu art. 1962, preceitua que compete ao Estado a adoção de medidas políticas, 

1 Após a Emenda Constitucional n. 90, do ano de 2015, que ampliou o rol dos direitos sociais, o art. 
6º da Constituição da República passou a ter a seguinte redação: “Art. 6º São direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.”

2 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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sociais e econômicas que assegurem o direito à saúde, bem como o seu acesso 
universal e igualitário, para fins da sua promoção, proteção e recuperação.

Em outras palavras, o direito à saúde, na condição de direito funda-
mental, tem aplicabilidade imediata, integrando um regime jurídico especial 
e qualificado, que comporta inúmeras controvérsias, mormente após a sua 
ponderação com o princípio da reserva do possível, pelo poder judiciário. 
Isso porque, como é sabido, o direito à saúde, uma vez violado ou passível de 
violação, deve ser resguardado por meio do Estado, pelo devido processo legal, 
marcado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. Permite-se, pois, 
a judicialização da saúde, mas o ativismo judicial, não3.

Infere-se, então, que incumbe ao Estado, por meio dos seus poderes 
independentes e harmônicos entre si, efetivar a tutela dos direitos funda-
mentais, voltada à salvaguarda deles, por meio da adoção de procedimentos 
adequados ao estado democrático de direito. A respeito dos procedimentos 
de proteção dos direitos fundamentais, Robert Alexy salienta que “as normas 
de organização e procedimento devem ser criadas de forma que o resultado seja, com 
suficiente probabilidade e em suficiente medida, conforme os direitos fundamentais.” 
(ALEXY, 2008, p. 473).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Konrad Hesse defende que: “a 
organização e o procedimento podem ser considerados o único meio de alcançar um 
resultado conforme aos direitos fundamentais e de assegurar a sua eficácia. Do outro 
lado, é direito do cidadão.” (HESSE, 1998, p. 434).

E, arrematando tal entendimento, importante doutrina sustenta que tais 
prestações positivas “jamais poderão ser relegadas a conceitos de oportunidade ou 
conveniência do agente público, eis que não podem transformar-se em mero jogo de 
palavras, pois, como visto, são indispensáveis à manutenção do “status” de dignidade 
da pessoa humana”. (ABUJAMRA; BAHIA, 2010, p. 57/58).

Desse modo, sob o prisma da Constituição da República de 1.988, a ga-
rantia de defesa dos direitos fundamentais, por procedimentos alinhados aos 
princípios constitucionais, trata-se, a bem da verdade, de um dever do Estado, 
sob a ótica do estado democrático de direito.

3 O Ministro Luís Roberto Barroso, ao tratar do tema, esclarece que: [...]A judicialização e o ativismo 
judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as 
mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto 
brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um 
exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque 
era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza uma 
pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial 
é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o 
seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um 
certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva. [...] (BARROSO, 2008). 
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Em tempos de pandemia, tais conceitos devem ser revisitados, haja vista o 
desafio do direito constitucional em preservar os direitos fundamentais, entre 
eles, o direito à saúde, manifestamente afetados por questões transnacionais, 
já que o mundo luta para enfrentar os nefastos efeitos da COVID-19. Isso por-
que, dada a disseminação exponencial da doença no mundo, a qual gera con-
sequências na vida das pessoas, em seus aspectos pessoais e coletivos, afetando 
interesses de toda ordem, dos mais básicos aos mais essenciais, faz-se necessária 
uma análise da pandemia, sob a sua perspectiva jurídico-constitucional4.

Em razão de tal cenário, é necessária a compreensão de uma nova acep-
ção de cidadania, a cosmopolita, diante do mundo globalizado atual, que 
já não se prende às fronteiras físicas delimitadas geograficamente5. Nesse 
sentido, destaca-se: 

Já que agora a comunidade (mais estreita, mais larga), difundida sem exceção 
entre os povos da Terra, foi tão longe que a infração do direito em um lugar 
da Terra, é sentido em todos, não é, assim, a ideia de um direito cosmopolita 
nenhum modo de representação fantasioso e extravagante do direito, mas um 
complemento necessário do código não escrito, tanto do direito do Estado 
como do direito internacional, para um direito público dos homens em geral 
e, assim, para a paz perpétua, da qual pode-se aprazer encontrar-se na aproxi-
mação contínua somente sob esta condição. (KANT, 2010, p. 41)

A partir do entendimento cosmopolitano, é possível sustentar uma nova 
acepção de cidadania, mais ampla e inclusiva: 

Assim, uma nova acepção do termo cidadania se desenvolve, hoje, mais ampla 
e inclusiva. O cidadão atual, diferentemente do descrito por Aristóteles no 
âmbito das polis e pelos revolucionários do Século XVIII nas declarações de 
direitos liberais, não mais pauta sua relação jurídica principal com o Estado 
apenas nos limites do princípio da representatividade e da subsunção à autori-
dade pública. Sem comprometimento da soberania estatal, há, em nossos dias, 
uma maior demanda pela amplificação da soberania popular que resulta na 
extensão, via de consequência, do significado da cidadania. Uma das provas 

4 [...] Sob o prisma do Direito, onde se lê pandemia, leia-se provável restrição das liberdades fundamen-
tais. A gramática da vigilância epidemiológica compreende a quarentena, a limitação ou interdição de 
viagens, o recrudescimento do controle fronteiriço ou mesmo o fechamento de fronteiras, a imposição 
de terapias, a restrição ou supressão de reuniões públicas, a vacinação obrigatória, ou até ingerências no 
modo como se realizam os funerais. Além das interdições mais visíveis, na cotidiana gestão da escassez 
que toca aos sistemas de saúde dos países periféricos, a política pública a conduzir uma urgência sanitá-
ria traz em seu bojo complexas decisões de fundo: quem terá direito às primeiras vacinas? Quais serão 
as prioridades de tratamento médico e acesso aos leitos hospitalares? Serão “quebradas” as patentes dos 
medicamentos essenciais ao tratamento da enfermidade? [...] (VENTURA, 2009). 

5 É importante salientar que o cosmopolitismo tem origem com Immanuel Kant, na obra A Paz Perpétua, 
na qual se faz referência ao “Direito Cosmopolita” estabelecendo-se um direito dos cidadãos no mundo.   
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foi já citada – novos canais de comunicação entre Estado e sociedade civil; 
outra é a exigência de accountability, já que o cidadão pretende não somente 
participar das tomadas de decisões, como estabelecer critérios de controle so-
bre os seus representantes que administram os bens comuns da sociedade. A 
criação de mecanismos de controle do cidadão sobre o Estado, como a ação 
popular e a ação civil pública, na área jurídica estrita, e a exigência de accoun-
tability, na área jurídico-política (princípio da moralidade, da eficiência, etc.), 
representam esse novo contexto estrutural no qual o ordenamento jurídico 
tanto autoriza tais instrumentos como é, também, forçado e se adequar a essas 
novas demandas. (SOUZA, 2010, p. 128).

Desta feita, a despeito da ideia originária de cidadania, esta pode ser 
vista a partir das relações globalizadas, entendida, aqui, como cidadania cos-
mopolitana, na qual “cada indivíduo é considerado como um integrante de uma 
sociedade mundial”6.

Nesse contexto, diante da extensão e da gravidade dos efeitos da pande-
mia, que vêm se alastrando mundo afora, surgiu a necessidade de se discutir 
pontos até então relegados, ou até mesmo não pensados no mundo jurídico, 
especialmente diante do paradigma constitucional de preservação do direito 
fundamental à saúde, garantido às pessoas, pela Constituição da República de 
1.988, bem como da fragilidade do sistema de saúde nos dias atuais e, ainda, a 
dicotomia entre referido direito fundamental e a economia. 

Não bastassem as questões de prevenção e de tratamento destinadas à 
COVID-19, o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde – OMS como forma de enfrentamento da pandemia e de preservação 
do sistema de saúde, que limita a liberdade das pessoas e, por conseguinte, 
o seu direito de ir e vir, também deve ser analisado diante dos impactos na 
economia, em especial sobre os seus agentes, cujas atividades são essenciais à 
manutenção de uma vida digna. 

Aliás, diante de tal situação de anormalidade instaurada mundialmente, 
pode-se dizer que, uma vez mais, deve ser reanalisada a importância da empre-
sa na economia, mormente sob o seu aspecto constitucional, revelando-se o 
desafio do Direito Constitucional, no sentido da sua preservação, mas sem o 
afastamento da premissa de que, nesse momento, a proteção e a manutenção 
da saúde pública são prioridades do Estado7.

6 NASCIMENTO, Valéria Ribas do. O tempo das reconfigurações do constitucionalismo: os desafios para 
uma cultura cosmopolita. São Paulo: LTr, 2001, p. 69-70.

7 Nesse sentido, destaca-se a análise de Ingo Wolfgang Sarlet sobre o assunto: [...] Estabelecendo aqui um víncu-
lo direto e umbilical com a teoria geral dos Direitos Fundamentais, verifica-se que a principal fonte de violações 
está relacionada ao fato de que tanto as medidas engendradas e concretamente aplicadas, ainda que com o 
escopo de proteger a saúde e vida da população, quanto omissões, envolvem restrições aos direitos e garantias 
do cidadão, seja no sentido de uma intervenção constitucionalmente ilegítima no seu âmbito de proteção, seja 
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Conclui-se, portanto, que diante do alargamento do conceito de cida-
dania, para fins de estendê-lo à ideia de cosmopolita, emergiu a necessidade 
comum de manutenção da vida e da saúde pública, as quais, no ordenamento 
jurídico pátrio, devem ser entendidas como direitos fundamentais a serem 
tutelados pelo Estado, em consonância com a preservação da empresa. 

Trata-se, pois, de um desafio do Estado, no sentido de tutelar a vida e 
a saúde, sem, contudo, afastar a necessidade de instauração de meios pra o 
enfrentamento da crise também sob o aspecto econômico, eis que, como é sa-
bido, a empresa é importante agente social, apto a resguardar os direitos mais 
essenciais da sociedade. Sendo assim, não se pode falar em saúde econômica 
sem entrelaçar tal conceito com a saúde das empresas. 

2. OS MEIOS LEGAIS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO PELO 
ESTADO PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE FINACEIRA DAS 
EMPRESAS 

O Estado, como forma de evitar a falência das empresas e permitir o seu 
soerguimento financeiro, criou um microssistema de normas cujo objetivo 
principal é viabilizar a continuidade atividades empresárias, superando, por 
conseguinte, o cenário de pré-insolvência.

Sendo assim, algumas sociedades fazem uso dos institutos previstos na 
Lei n. 11.101/2005, quais sejam, a recuperação judicial ou extrajudicial, como 
forma de equalização do ativo com o passivo, mantendo a sua atividade em-
presarial, os empregos gerados e exercendo efetivamente a sua função social.

Vale registrar que a mencionada legislação restringe a sua aplicação tão 
somente aos empresários e às sociedades empresários que preencham os requi-
sitos legais, excluindo a sua incidência para empresas públicas, sociedades de 
economia mista, instituições financeiras públicas ou privadas, cooperativas de 
crédito, consórcios, entidades de previdência complementar, operadoras de 
plano de saúde, seguradoras, sociedades de capitalização e outras sociedades 
equiparadas a todas as já mencionadas. 

A depender da modalidade escolhida pelo devedor para contornar a sua 
crise financeira, adotar-se-á sistemática procedimental diversa, notadamente 
quanto à atuação do Poder Judiciário, a forma e o momento de negociação 
com os credores. 

em virtude da ofensa ao dever estatal de proteção suficiente, figuras que aqui não iremos desenvolver, inclu-
sive por se tratar de ponto a ser abordado em outras colunas. O ponto nodal da questão, contudo, como, aliás, 
amplamente conhecido, não é o fato corriqueiro da restrição a direitos, característico e indissociável do dia a 
dia da vida numa sociedade politicamente organizada, mas sim, a sua legitimação jurídico-constitucional, que 
parte do pressuposto (essencial ao Estado Democrático de Direito), de que os fins não justificam o uso de todo 
e qualquer meio e da conexa (mas não idêntica) proibição de arbítrio. [...] (SARLET, 2020).
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A recuperação judicial pode ser entendida como benesse estatal posta às 
sociedades para superação da crise financeira, possibilitando a continuida-
de da atividade produtiva, estimulando à economia e gerando empregos. No 
mesmo sentido foram as definições de José da Silva Pacheco e Manoel Justino 
Bezerra Filho: 

Se, eventualmente, um empresário ou sociedade empresária entra em crise, 
com a momentânea alteração do curso de seus negócios, trazendo-lhe proble-
mas de natureza econômica, financeira ou técnica, é razoável que a ordem ju-
rídica lhe proporcione anteparos, visando não somente a sua estrutura jurídica 
ou econômica nem apenas o binômio credor-devedor, mas, sobretudo, a sua 
função social. (PACHECO, 2007, p. 110).

Por isto mesmo, a Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridade nas 
finalidades que diz perseguir, colocando como primeiro objetivo a ‘manuten-
ção da fonte produtora’, ou seja, a manutenção da atividade empresarial em 
sua plenitude tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de man-
ter também o ‘emprego dos trabalhadores’. Mantida a atividade empresarial 
e o trabalho dos empregados, será possível então, satisfazer os “interesses dos 
credores”. (MANOEL, 2015, p. 130).

Após deferido o processamento da recuperação judicial, a devedora dis-
põe de um prazo para a apresentação do seu plano recuperatório, cuja delibe-
ração ficará a cargo dos credores em Assembleia Geral, a ser convocada pelo 
magistrado, em caso de apresentação de objeções pelos credores. Isso porque, 
na hipótese de inexistência de objeções pelos credores, o plano é homologado 
automaticamente, sem a necessidade da convocação do ato assemblear.

Como é sabido, a deliberação assemblear é soberana, de modo que não 
pode o Poder Judiciário interferir na decisão da maioria dos credores, na 
medida em que a sua atuação se limita a homologar o plano e conceder a 
recuperação judicial, afastando eventuais cláusulas ilícitas, ou convolá-la em 
falência. Portanto, em se tratando de recuperação judicial, como o próprio 
nome diz, há intervenção direta do Poder Judiciário, sempre de forma impar-
cial, fiscalizando os atos e o cumprimento das obrigações pela devedora, bem 
como administrando os direitos e os interesses dos credores.

Por outro lado, no que tange à recuperação extrajudicial, a negociação 
entre a devedora e os credores ocorre de maneira prévia, excetuados os credo-
res trabalhistas ou cujos créditos decorrem de acidente de trabalho, o fisco e 
os credores fiduciários.

Na recuperação extrajudicial, a atuação do Poder Judiciário restringe-se 
à homologação do plano recuperacional, uma vez que, nessa modalidade, a 
devedora já negociou extrajudicialmente com os credores, como já dito.
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Além disso, os efeitos das duas modalidades também são distintos, uma 
vez que na recuperação judicial em caso de não aprovação do plano tem-se 
a convolação automática em falência, já na extrajudicial, em caso de não ho-
mologação do plano, não se tem a decretação imediata da quebra. Registra-se, 
ainda, que o segundo procedimento mencionado (recuperação extrajudicial) 
é menos aderido pelas sociedades em crise, sendo o judicial, portanto, mais 
utilizado pelos devedores em geral.

Nota-se, portanto, a relevância do instituto recuperacional no contexto 
econômico e social do país, notadamente para a preservação da empresa e 
estímulo à economia. 

3. O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E A 
SUA EFETIVIDADE EM TEMPOS DE INSTABILIDADE 
ECONÔMICA 

O instituto da recuperação judicial tem como norte o princípio da pre-
servação da empresa. Dito princípio tem como objetivo possibilitar o soergui-
mento financeiro da devedora e, por consequência, a continuidade da ativida-
de empresária, a manutenção dos empregos, o cumprimento dos interesses dos 
credores, estimulando a economia. 

A propósito, Fábio Ulhôa Coelho adverte que o judiciário no âmbito 
recuperacional deve promover a efetividade do princípio da preservação da 
empresa de acordo relevância social da devedora. Veja-se:  

O princípio da preservação da empresa, o que se tem em mira é a proteção da 
atividade econômica, como objeto de direito cuja existência e desenvolvimen-
to interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empre-
sária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos. Na locação identificadora do 
princípio, “empresa” é o conceito de sentido técnico bem específico e preciso. 
Não se confunde nem com o seu titular (“empresário”) nem com o lugar em 
que explorada (“estabelecimento empresarial”), O que se busca preservar, na 
aplicação do princípio da preservação da empresa, é, portanto, a atividade, o 
empreendimento.  E complementa: “O princípio da preservação da empresa é 
legal, geral e implícito. (COELHO, 2014. p. 79).

Adicionalmente, são valiosas as lições de Rachel Sztajn sobre o princípio 
da preservação da empresa: 

A manutenção de empregos, o respeito aos interesses dos credores, a garantia da 
produção e circulação de bens e serviços e mercados são objeto de específica tu-
tela na reorganização, desde que sejam respeitados os fundamentos econômicos 
da organização das empresas, de sua participação nos mercados, no criar e dis-
tribuir bem-estar, gerar riquezas. Lógico o esforço da nova disciplina visando a 
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mantê-la em funcionamento quando se demonstre a viabilidade da continuação 
das operações. Nítido o abandono da visão informadora da legislação revogada 
que dava prioridade, por entendê-la mais adequado, retirar do meio (do mer-
cado) o comerciante inábil ou inepto que pudesse aumentar o risco inerente à 
atividade comercial. Tanto é que, indeferido, por qualquer motivo, o pedido de 
concordata preventiva, a decretação da falência era compulsória. Agora, antes 
de determinar a quebra analisam-se as probabilidades de sobrevida do negócio, 
sob mesma ou outra administração, com o que se altera o foco da tutela que 
anteriormente era o mercado de crédito e a confiança, para, mantida esta, tutelar 
o devedor de boa-fé. A função social de empresa presente na redação do artigo, 
indica, ainda, visão atual referentemente à organização empresarial, cuja exis-
tência está estribada na atuação responsável no domínio econômico, não para 
cumprir obrigações típicas do Estado, nem substituí-lo, mas sim no sentido de 
que, socialmente, sua existência deve ser balizada pela criação de postos de tra-
balho, respeito ao meio ambiente e à coletividade e, nesse sentido é que se busca 
preservá-la. (COELHO, 2014. p. 79).

Percebe-se, portanto, que a legislação recuperacional foi estruturada para 
o alcance da preservação da empresa. Em que pese a existência de uma legis-
lação de prevenção de insolvência, cujo fim maior é a preservação da empre-
sa, em tempos de crise econômica generalizada, ela pode se mostrar pouco 
eficiente para atender o cenário atual enfrentado, no qual as empresas estão 
praticamente paralisadas e sem auferir lucro em decorrência das medidas de 
isolamento social para a contenção da disseminação do vírus. 

Sob essa ótica, tornam-se necessárias a adoção de medidas emergenciais para 
prevenir a crise econômico-financeira, adequando o sistema já existente à realidade 
atual com vistas à preservação das empresas, evitando-se falências em massa.  

4. MEDIDAS EMERGENCIAIS PROPOSTAS PARA A 
PREVENÇÃO À INSOLVÊNCIA 

As ações de isolamento social implementadas pelo Estado vêm impactan-
do diretamente a econômica brasileira, na medida em que muitas empresas 
estão com seus negócios fechados e, por isso, elas não conseguem cumprir as 
obrigações com os seus colaboradores, credores e o próprio fisco. 

Algumas medidas já foram adotadas para o enfrentamento da crise pelo 
Estado, como por exemplo, o diferimento do pagamento dos tributos, a flexibi-
lização das relações trabalhistas, permitindo-se a redução das jornadas de traba-
lho ou a suspensão provisória dos contratos de trabalho e, também, a concessão 
de empréstimos às empresas para o custeio das despesas correntes. Contudo, 
tais medidas isoladas, não são suficientes para a superação da crise financeira. 
Sendo assim, foi apresentado o Projeto de Lei n. 1397/2020 propondo medidas 
emergenciais para o enfrentamento da situação econômica atual.  



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 587

O referido Projeto de Lei, dentre outras questões, sugere a criação de um 
sistema de  prevenção à insolvência, suspensão legal das obrigações vencidas após 
20/03/2020, negociação preventiva de jurisdição voluntária a todos os agentes 
econômicos, regulamentação do pedido de recuperação judicial ou extrajudicial 
após a negociação coletiva e, por fim, alterações provisórias na Lei n. 11.101/2005. 

Vale registrar que no Projeto de Lei há a definição de agente econômico 
para fins de sua aplicação. Com isso, são considerados agentes econômicos 
os empresários individuais, o produtor rural e o profissional autônomo que 
exerça regularmente as suas atividades.

No tocante ao prazo de suspensão, foi proposta a paralisação, por 30 
(trinta) dias, contados da data de vigência da lei, da tomada de medidas judi-
ciais e de excussão de garantias reais, fidejussórias e de coobrigados relativas 
aos inadimplementos de obrigações de qualquer natureza, bem como do ven-
cimento antecipado das dívidas.

E mais: durante aludido período, os credores e os devedores deverão che-
gar em um consenso para a quitação das dívidas pendentes. 

Após o transcurso do prazo de suspensão, em sendo o caso, os agentes 
econômicos, desde que demonstrado queda do faturamento de no mínimo 
30% (trinta por cento) comparado ao mesmo período do ano anterior, po-
derão ingressar, em até 60 (sessenta) dias, com o procedimento de jurisdição 
voluntária, o que culminará na suspensão automática do cumprimento das 
obrigações existentes a partir de 20/03/2020, exceto as dívidas salariais e de 
contratos firmados/repactuados após a aludida data.

As negociações preventivas ocorrerão pelo período de até 90 (noventa) dias, 
contados da distribuição do pedido do procedimento jurisdição voluntária.

Não sendo possível a negociação e caso seja requerida a prorrogação do 
prazo, tal pedido será recebido como recuperação judicial.  Acaso preenchidos 
os requisitos legais e deferido o processamento da recuperação judicial, serão 
decotados do stay period o prazo legal de 30 (trinta) dias e, também, o período 
de 90 (noventa) dias da negociação preventiva.

Além disso, os credores que celebrarem acordos com a devedora no pe-
ríodo de suspensão legal e negociação preventiva, anteriormente ao pedido de 
recuperação judicial ou extrajudicial, terão reconstituídos, em até 360 (trezen-
tos e sessenta) dias da data das transações, os direitos e garantias nas condições 
originais de contratação.

No tocante às propostas de alteração provisória da Lei n. 11.101/2005, 
com vigência prevista até 31/12/2020, destacam-se: (i) a redução do quórum 
legal para a aprovação do plano de recuperação judicial para metade mais 
um dos créditos de cada classe; (ii) a aplicação do prazo de suspensão das 
ações e execuções em face da devedora pelo período do art. 6º, §4º, da Lei nº 
11.101/2005 também nas recuperações extrajudiciais; (iii) a flexibilização dos 
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requisitos para o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, relativamen-
te ao gozo da benesse dos procedimentos anteriormente; (iv) a alteração do 
limite mínimo para o pedido de falência, previsto no art. 94, inciso I, da Lei nº 
11.101/2005, que passará a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (v) a impossi-
bilidade de convolação da recuperação judicial em falência em decorrência do 
não cumprimento de obrigações do plano homologado.

Vale frisar que o Projeto de Lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e está 
pendente de deliberação pelo Senado Federal. Entretanto, ainda que provisórias, as 
medidas modificaram substancialmente o sistema de insolvência brasileiro como 
forma de prevenção de falências generalizadas, haja vista o cenário econômico atual.

Além das medidas já abordadas, vale ressaltar as propostas de alteração da 
Lei n. 11.101/2005, relativamente aos processos de recuperação judicial ou ex-
trajudiciais já em curso, especialmente sobre os planos já homologados ou não.

Isso porque o magistrado não poderá convolar a recuperação judicial em 
falência em virtude do descumprimento do plano e, além disso, há a previsão 
de suspensão do cumprimento das obrigações do plano pela devedora pelo 
período de 120 (cento e vinte) dias. 

Mas, não é só. Além da suspensão da exigibilidade do cumprimento das 
obrigações do plano, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e, também, da 
impossibilidade da convolação da recuperação judicial em falência por des-
cumprimento do plano, será possível a apresentação de novo plano ou aditivo 
e, também, a inclusão de créditos posteriores à data do pedido recuperacional.

Nessa seara, os créditos extraconcursais serão submetidos às condições de 
pagamento contidas no plano, ou seja, contrariamente à sistemática da legislação 
recuperacional vigente. Contudo, logicamente sem tirar o mérito das medidas 
apresentadas, as alterações propostas propiciarão aos credores verdadeira situa-
ção de insegurança jurídica, notadamente quanto à satisfação dos seus créditos.

Ademais, tais medidas, acaso não fiscalizadas efetivamente, possibilitarão 
o desvirtuamento dos seus reais objetivos, tendendo a beneficiar devedores 
oportunistas, com o claro condão de postergar o cumprimento das obrigações 
do plano em detrimento dos credores.

Nesse contexto, em que pesem as alterações propostas tenham como fun-
do a preservação da empresa, os direitos dos credores não podem ser prete-
ridos em favor da devedora em crise, devendo ser sopesados até que sejam 
encontradas soluções mais equilibradas, mas que resguardem a possibilidade 
de reestruturação da empresa em crise. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das premissas expostas neste trabalho, constata-se que a Cons-
tituição da República de 1988 cuidou de traçar os direitos e garantias funda-
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mentais a serem tutelados pelo próprio Estado, entre eles, o direito à vida e à 
saúde. Sem prejuízo a tais direitos, com vistas na dignidade da pessoa humana, 
foi inaugurado, na Lei n. 11.101/2005, o princípio da preservação da empresa, 
cujo pano de fundo é constitucional.

Os princípios aqui tratados se entrelaçam a partir do momento em que a 
empresa se revela como importante agente econômico, indispensável à manu-
tenção de uma vida digna, já que, com a sua salvaguarda, resguardam-se postos 
de trabalho, relações comerciais e arrecadação estatal, cuja receita destinar-se-á 
à realização de serviços públicos.

Destarte, diante de uma crise globalizada, originada no âmbito da saúde 
pública, a atenção à vida e à saúde ganham destaque. Contudo, não se pode 
olvidar a necessidade de proteção da empresa economicamente viável, eis que 
ela é um fator relevante para a manutenção de uma vida digna, como já dito.

Sendo assim, diante do isolamento social, para fins de tratar a grave crise 
de saúde e, por conseguinte, enfrentar a pandemia da COVID-19, os efeitos 
colaterais foram duramente sentidos pelas empresas, que foram compelidas, 
sem qualquer aviso prévio, a suspender as suas atividades, deixando de gerar 
renda, impactando sobremaneira os seus resultados.

A crise econômica instaurada, de âmbito internacional, não pode ser vista 
de maneira fronteiriça, haja vista, inclusive, os novos aspectos constitucionais 
em torno dos direitos que se pretende resguardar a partir do próprio exercício 
da atividade empresarial. Em outras palavras, não sendo a legislação suficiente 
para o enfrentamento da crise, é dever do Estado criar normas que o façam.

Emergem, então, as medidas de caráter provisório, criadas com o intuito 
de fortalecer a finalidade precípua da Lei n. 11.101/2005, consubstanciada 
na preservação da empresa e, por conseguinte, na sua função social. Todavia, 
não se pode omitir que, em determinadas situações, com o texto legal que se 
encontra em deliberação pelo Poder Legislativo, os credores vivenciarão cir-
cunstâncias de instabilidade jurídica, as quais também merecem atenção.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio enfrenta um desafio cons-
titucional, na busca de tratar os efeitos da COVID-19 não só na saúde das 
pessoas, mas também, na saúde econômico-financeira das empresas, sem per-
der de vista os direitos dos credores e devedores, o que impõe a necessidade 
de uma análise casuística, com a possibilidade de ponderação de princípios.
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Maria Tereza Fonseca Dias
Danuza Aparecida de Paiva

Thiago Ferreira Almeida

INTRODUÇÃO

Desde que a pandemia do coronavírus (COVID-19) iniciada na China no 
final de 2019 e rapidamente propagou-se em praticamente todos os países do 
mundo, os Estados e governos locais estão atuando em diversas medidas de 
prevenção da contaminação. Dentre as medidas adotadas, o isolamento social 
se observa como medida mais aplicada, além de ser recomendada pela Organi-
zação Mundial da Saúde.1

Entre as inúmeras medidas adotadas pelo Brasil, foi publicada a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que determina regras de quarentena, isola-
mento social e restrição de serviços. Em 20 de março de 2020, foi editado o 
Decreto nº 10.282, que regulamentou referida lei, detalhando os serviços pú-
blicos e as atividades essenciais.

Também em 20 de março foi publicado o Decreto Legislativo nº 6, que 
reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, situação de estado de calamidade pública.

Frente a tais medidas e a imposição de severas políticas sanitárias pelos 
governos locais, em especial o isolamento social, observou-se impacto signi-
ficativo na prestação de diversos serviços públicos por parte dos parceiros 
privados, principalmente a queda da demanda. 

1 WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the 
public. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for
-public. Acesso em: 24 de abril de 2020.
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As parcerias entre o setor público e o setor privado possuem grande impor-
tância nas agendas dos governos e sociedade, devido a sua relevância.2 Tratam-se 
de contratos referentes a projetos de grande vulto econômico, alta complexidade 
técnica, longo prazo e que envolvem riscos financeiros consideráveis.3

Como é sabido, a pandemia decorrente do coronavírus impactou profun-
damente estes contratos e muito tem se discutido acerca do seu reequilíbrio 
econômico-financeiro.

No caso do transporte aéreo, por exemplo, houve queda de 75% de vôos 
domésticos e de 95% de vôos internacionais4. Para esse setor, inclusive, em 18 
de março de 2020 foi editada a Medida Provisória n. 925, em que se postergou 
o prazo para pagamento de outorga ao Governo Federal com vencimento em 
2020 para a data de 18 de dezembro de 2020. Conforme ressaltado pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil, a “[...] postergação temporária dos pagamentos 
tem o intuito de mitigar dificuldades financeiras de curto prazo, aliviando o 
fluxo de caixa das concessionárias de aeroportos.”5

O problema central deste ensaio foi discutir se a COVID-19 caracteriza-se 
como “força maior” ou “fato do príncipe” e qual das partes (parceiro público 
ou privado) deverá assumir as consequências e os riscos decorrentes da pande-
mia. Assim, buscou-se respostas sobre um dos principais debates dos contratos 
administrativos: quem deverá suportar o prejuízo da pandemia nos contratos 
de PPP, em sentido amplo, abrangendo concessões e PPPs em sentido estrito?

Para responder essas questões foi desenvolvido um estudo dogmático-ju-
rídico, de tipo comparativo6, por meio da metodologia da microcomparação 

2 O trabalho adotou o sentido amplo de concessão, que abrange a concessão comum, prevista na Lei nº 
8.987, de 1995 e as concessões especiais, conhecidas como Parcerias Público-Privadas, regulamentadas 
pela Lei nº 11.079, de 2004, conforme a concepção de CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual 
de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. O conceito amplo de 
concessão também foi adotado para abarcar a experiência dos países estudados.

3 Sobre o tema, conferir, o que já descrevemos em: DIAS et al. Parcerias público-privadas na prestação de 
serviços públicos: estudo de casos da aplicabilidade do modelo das concessões especiais. In: SADDY, André; 
MORAES, Salus Moraes; DAL POZZO, Augusto Neves. (Org.). Tratado de parcerias público-privadas: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: CEEJ, 2019, v. 1, p. 123-184 e FERRAZ, Luciano; ALMEIDA, Thiago Fer-
reira. Parcerias público-privadas: investimentos em infraestrutura no Brasil e no mundo. In: PAULA, Marco 
Aurélio Borges de; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (Coords.). Compliance, gestão de riscos e combate 
à corrupção: integridade para o desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 408-410.

4 O GLOBO. Com coronavírus, aéreas registram queda de 75% na demanda de voos domésticos e 
de 95% dos internacionais. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/com-coronavirus-ae-
reas-registram-queda-de-75-na-demanda-de-voos-domesticos-de-95-dos-internacionais-1-24322475. 
Acesso em: 24 de abril de 2020.

5 BRASIL. ANAC. ANAC aplica regra de MP e posterga pagamento de outorgas de 6 aeroportos. 
Disponível em: https://www.anac.gov.br/noticias/2020/anac-aplica-regra-de-mp-e-posterga-pagamen-
to-de-outorgas-de-6-aeroportos. Acessado em 31 de maio de 2020.

6 GUSTIN, M. B. S; DIAS, M. T. F.; NICÁCIO, C. S. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e práti-
ca. 5 ed. São Paulo: Almedina, 2020.
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ou comparação institucional7, que consistiu na comparação entre institutos 
jurídicos afins em ordens jurídicas diferentes.8 

Foram levantadas normas e orientações expedidas até o momento pelo 
Reino Unido (Inglaterra e Escócia), França, Portugal e Brasil. Buscou-se  anali-
sar como países europeus estão lidando com o problema. A escolha dos países 
considerou aqueles que possuem número significativo de contratos e vasta 
experiência na matéria, tal como Reino Unido e Portugal, como o país que 
inspirou o regime jurídico dos contratos administrativos no Brasil, qual seja, 
a França. No caso brasileiro a análise deteve-se em manifestação oficial já pro-
ferida sobre a matéria, no âmbito da AGU e o Projeto de Lei n. 2139, de 2020, 
que propõe Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas 
contratuais da Administração Pública, no período da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 
A abordagem comparativa visou ampliar as discussões sobre o tema tendo em 
vista a sua incipiente discussão. 

1. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO EM DECORRÊNCIA DA 
PANDEMIA: REINO UNIDO, FRANÇA E PORTUGAL

Diversos países estão discutindo os impactos da pandemia nos contratos 
de concessão. O Reino Unido, principalmente a Inglaterra, foi vanguardista 
na utilização dessa forma de contratação. Em 1997, os ingleses, que já expe-
rimentavam um grande processo de Reforma Gerencial, ampliaram seu pro-
grama público de parceria com o setor privado com as chamadas PFI (Private 
Finance Initiative), sob o comando do ministro Tony Blair. Nasceram desta 
modelagem as Parcerias Público-Privadas conhecidas no contexto brasileiro a 
partir do advento da Lei n. 11.079, de 2004. Segundo relatório do governo in-
glês, até 31 de março de 2018, havia um total de 704 projetos de PPP em curso, 
sendo que 700 estavam em operação e 4 em fase de construção.9

Nesse contexto, com um volume significativo de contratos em vigor, o 
Governo Britânico expediu orientações acerca da execução dos contratos e 
do suporte aos serviços essenciais em contratos de PFI durante a pandemia, a 
partir do seguinte posicionamento:

7 VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016.
8 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. Introdução ao Direito Comparado. 3 ed. 

Coimbra: Almedina, 2018. p. 13
9 REINO UNIDO. HM Treasury. Infrastructure and Projects Authority. Private Finance Initiative and 

Private Finance 2 projects: 2018 summary data. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805117/PFI_and_PF2_FINAL_PDF1.pdf. 
Acessado em 01 de maio de 2020. 
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[...] 2. Os contratos PFI fornecem serviços essenciais e suporte aos nossos ser-
viços públicos em todo o Reino Unido. A provisão desses serviços e suporte é 
necessária como parte de nossa resposta nacional à emergência do COVID-19.
3. Quanto ao contrato, o Governo não considera o COVID-19 como um even-
to de força maior e, portanto, espera que todos os esforços sejam envidados 
por todas as partes para a continuação da prestação de serviços sob contratos 
PFI neste momento crítico para o país. [...]10

Há, entretanto, soluções provisórias (acordos de contingência) que de-
vem ser efetuadas para a continuidade dos contratos, considerando eventuais 
impactos da pandemia na sua execução, entre as quais destaca-se o fato de que 
os contratos podem não conseguir alcançar suas metas totais de desempenho, 
tendo em vista o adoecimento de trabalhadores e a necessidade de introduzir 
alterações nos processos de trabalho para proteger a saúde e segurança de 
todos. Nesse caso, os padrões contratuais e os mecanismos de pagamento e 
desempenho deverão ser provisoriamente repactuados até o ponto em que os 
serviços essenciais sejam prestados durante a situação de emergência.11    

Observa-se, portanto, que o Governo do Reino Unido deixou claro que a 
emergência sanitária não será considerada como evento de força maior e que 
se espera dos contratados esforços para a continuação da prestação dos servi-
ços. O Governo também reconheceu que, nas circunstâncias atuais, o contrato 

10 2. PFI contracts provide vital services and support to our public services across the UK. The provision 
of those services and support is needed as part of our national response to the COVID-19 emergency. 
3. As a matter of contract, Government does not regard COVID-19 as an event of force majeure and 
therefore expects that best efforts are made by all parties for the continuation of service provision under 
PFI contracts at this critical time for the country. (REINO UNIDO. Infrastructure and Projects Author-
ity. Private Finance Initiative and PF2 Projects: Supporting vital service provision in PFI /PF2 (and 
related) contracts during the COVID-19 emergency. Disponível em: https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878059/2020_04_02_PFI_and_CO-
VID19_final.docx.pdf. Acessado em 01 de maio de 2020).  

11 De acordo com o documento divulgado pelo governo do Reino Unido: “[...] 4. Os contratados da PFI im-
plementarão seus acordos de contingência para permitir a continuidade do serviço. É essencial, no entan-
to, que as autoridades contratantes reconheçam que os contratados da PFI podem não conseguir alcançar 
o desempenho total sob o contrato da PFI devido à emergência contínua do COVID-19, incluindo fatores 
relacionados a doenças na força de trabalho e à necessidade de introduzir maneiras revisadas de trabalhar 
para proteger a saúde e a segurança. Quando for esse o caso, deve ser acordado localmente moderar os 
requisitos e padrões contratuais e os mecanismos de pagamento e desempenho, até o limite de apoiar 
a prestação estável de serviços essenciais durante a emergência. Nessas circunstâncias, os pagamentos 
unitários normais de encargos aos contratados da PFI devem ser mantidos (recomendamos considerar 
o nível líquido de pagamentos unitários de encargos nos últimos três meses como uma linha de base 
do desempenho) e deve haver uma moratória temporária no mecanismo de pagamento e desempenho 
relacionado deduções / pontos para que os contratados da PFI possam continuar operando e pagando sua 
força de trabalho e fornecedores. Esperamos que documentos contratuais sob medida sejam usados para 
implementar esses arranjos temporários nos contratos de PFI, em vez do modelo estabelecido nas notas 
de orientação nos Guidance notes on Model Interim Payment Terms - Procurement Policy Note 02/20.
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subjacente pode ser impraticável e as autoridades contratantes são instruídas 
a trabalhar em cooperação com os contratados para superar esses problemas. 
Para garantir a prestação do serviço público pelo contratado, o Governo pre-
vê a manutenção dos pagamento de encargos contratuais, permitindo que 
paguem seus fornecedores e empregados, e que possa haver flexibilização dos 
indicadores de desempenho.

O governo da Escócia12 foi além desta decisão e expediu orientações de 
que a COVID-19 não pode ser considerada caso de força maior ou causa que 
justifique (excusing cause) o descumprimento dos contratos pelos parceiros pri-
vados em diversas modalidades contratuais de concessão.13 

Nesse sentido, ressaltam Grewal, Wilson e Millss14 que tanto na Escócia 
quanto na Inglaterra os governos propuseram que haja certa “moratória tem-
porária” dos indicadores de desempenho nas contraprestações como forma de 
compensar as perdas com a pandemia. Para os autores:

Os governos propõem, portanto, que exista uma moratória temporária nas 
deduções / pontos relacionados a mecanismos de pagamento e desempenho, 
para que os contratados da PFI possam continuar a operar o máximo possível 
e pagar sua força de trabalho e fornecedores.15

Na França, o governo de Emmanuel Macron adotou as primeiras me-
didas de isolamento social entre os dias 12 e 13 de março, o que também 
levou ao debate sobre a aplicação da hipótese da força maior em contratos. 
Ressalta-se que, uma vez que o governo francês determinou o fechamento de 
quase todos os estabelecimentos comerciais, escolas, creches e universidades, a 

12 Cf. https://www.scottishfuturestrust.org.uk/storage/uploads/guidanceonoperationalpppprojects6april2020.
pdf

13 PPP Contracts: PFI (Private Finance Iniciative), PPP hub DBFM (PPP com a participação do setor 
público na constituição da pessoa jurídica [contrato corporativo] para os objetos referentes a “Projetar, 
construir, financiar e manter” e NPD contracts (Non-Profit Distributing modelo de distribuição sem 
fins lucrativos). NPD não é um modelo “sem fins lucrativos” pois apenas limita os retornos de capital 
a uma taxa fixa razoável estabelecida na licitação. Cf. as diferenças dos modelos escoceses de PPP 
em: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_scotland_ppp_unit_and_related_institutional_fra-
mework_en.pdf

14 GREWAL, Gurbinder; WILSON, Euan; MILLSS. Jamie. UK government-issued guidance on PFI/
PF2/NPD/Hub in light of COVID-19 outbreak. April 8, 2020. Disponível em: https://www.dentons.
com/en/insights/articles/2020/april/8/uk-government-issued-guidance-in-light-of-covid19-outbreak. 
Acessado em 01 de maio de 2020.

15 “The governments therefore propose that there should be a temporary moratorium on related payment 
and performance mechanism deductions/points, so that PFI contractors can continue to operate as far as 
possible and pay their workforce and suppliers.” (GREWAL, Gurbinder; WILSON, Euan; MILLSS. Ja-
mie. UK government-issued guidance on PFI/PF2/NPD/Hub in light of COVID-19 outbreak. April 
8, 2020. Disponível em: https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/april/8/uk-government-is-
sued-guidance-in-light-of-covid19-outbreak. Acessado em 01 de maio de 2020.)
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questão da pandemia adquiriu uma dimensão nacional e não apenas localiza-
da em determinados setores ou regiões geográficas. Afirma-se que as empresas, 
ao invocar hipótese de força maior, deverão justificar as causas de inexecução 
contratual. O Ministro da Economia francês, por sua vez, afirmou que as 
empresas prestadoras de serviços públicos podem invocar força maior, com 
a dispensa do pagamento de penalidades16. No entanto, conforme ressaltado 
por Eric Coutaud (2020)17, com as regras para contratos públicos durante a 
crise da saúde decorrente da epidemia de COVID-19 previstas nas Portaria n 
° 2020-319, de 25 de março de 2020, e Portaria nº 2020-460, de 22 de abril de 
2020, tem-se que a pandemia não representa uma presunção de força maior, 
para tal classificação deverá ser avaliado caso a caso. 

Sobre o instituto da “força maior”, prevê o Código Civil francês, em seu 
art. 1218:

Artigo 1218 - Existe força maior em questões contratuais quando um evento 
fora do controle do devedor, que não poderia ter sido razoavelmente previsto 
na conclusão do contrato e cujos efeitos não podem ser evitados por medidas 
apropriadas, impede o cumprimento de sua obrigação pelo devedor.
Se o impedimento for temporário, o cumprimento da obrigação será suspenso, a 
menos que o atraso resultante justifique a rescisão do contrato. Se o impedimen-
to for definitivo, o contrato é rescindido automaticamente e as partes são exo-
neradas de suas obrigações nas condições previstas nos artigos 1351 e 1351-1.18

Observa-se, portanto, que a hipótese de força maior, conforme ordena-
mento jurídico francês, deverá obedecer a três condições: (i) evento que escapa 

16 Eis o conteúdo desta afirmação: “No setor público, o Ministro da Economia, Sr. Bruno Le Maire, in-
dicou recentemente que o Covid-19 poderia ser invocado como evento de força maior pelas empresas 
encarregadas da execução de contratos públicos, isentando-os do pagamento de multas” [Dans le secteur 
public, le Ministre de l’Economie, M. Bruno Le Maire, a indiqué récemment que le Covid-19 pourrait 
être invoqué comme un évènement de force majeure par les entreprises en charge de l’exécution de mar-
chés publics de l’Etat, les dispensant du paiement de pénalités” (SIMMONS-SIMMONS. Covid-19 et 
force majeure après les mesures des 12 et 13 mars. Disponível em: https://www.simmons-simmons.
com/en/publications/ck7u8wjye0m6m09146xxfy36k/covid-19-et-exercice-de-la-force-majeure-dans-
-les-contrats-commerciaux. Acessado em 24 de abril de 2020.

17 COUTAUD, Eric. Incidences de la crise sanitaire sur les contrats de concession d’aménagement. 
Disponível em: https://www.lemoniteur.fr/article/incidences-de-la-crise-sanitaire-sur-les-contrats-de-
concession-d-amenagement.2088701. Acessado em 31 de maio de 2020.

18 Article 1218 - Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du 
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

 Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui 
en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de 
plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 
1351-1 (Cf. LEGIFRANCE. Le Code Civil. Article 1218. Disponível em: https://www.labase-lextenso.
fr/revue-des-contrats/RDC112f4. Acessado em 01 maio de 2020).
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do controle (fora da esfera volitiva do devedor); (ii) que não pode ser razoavel-
mente previsto quando da conclusão do contrato; e (iii) os efeitos não podem 
ser evitados por medidas necessárias.

Contudo, a jurisprudência francesa tem posicionamento reticente em 
qualificar o evento como hipótese de força maior devido ao fato de que o 
coronavírus não se configura como a primeira epidemia enfrentada no país. 
O Poder Judiciário da França dedica especial atenção às circunstâncias que a 
emergência sanitária se dá, além de considerar o perigo de contaminação da 
doença e a data da ocorrência da execução contratual. 

Para o caso da pandemia do COVID-19, deve-se analisar se a situação 
atende os três requisitos de força maior previstos na legislação, quais sejam: 
a) que esta seja evento independente da vontade da empresa; b) que tenha 
caráter imprevisível e, c) que gere efeitos irresistíveis a impedir a execução do 
contrato. O caráter imprevisível já foi debatido na época da gripe H1N1 pelo 
Judiciário francês e o evento foi considerado como previsível - o mesmo para 
os casos de eventos do Ebola.

Além disso, para o COVID-19 ser considerado como irresistível, a par-
te deve demonstrar o perigo de saúde e a impossibilidade total de execução 
do contrato.

Sobre a epidemia da gripe H1N1, cita-se o caso em sede da Corte de 
Apelação de Besançon. A empresa que havia comprado tecido de secar mão 
resiliu seu contrato com a fabricante, com o fundamento que o governo exigia 
produtos descartáveis, em correspondência às suas novas medidas sanitárias. A 
corte rejeitou o argumento de força maior como justificativa da resilição sob 
o fundamento de que não se configurava o critério da irresistibilidade. Além 
disso, ressaltou a Corte que a gripe H1N1 havia sido largamente anunciada e 
prevista, antes mesmo da entrada em vigor das regras sanitárias, sendo, portan-
to, impossível a sua invocação a exonerar-se da obrigação pactuada19. 

Caso semelhante foi observado na Corte de Apelação de Paris com a 
decisão de não ter se configurado o elemento da irresistibilidade em contrato 
firmados por cotistas (ou acionistas) no setor de hotelaria na África Ocidental, 
em razão da epidemia do Ebola.20

Em síntese, considerando os precedentes citados, deve-se apresentar o im-
pedimento específico da realização do contrato a fim de configurar hipótese 
de força maior em relação ao COVID-19, a fim de tentar qualificar se a atual 

19 FRANÇA. Cour d’appel, Besançon, 2e chambre commerciale, 8 Janvier 2014 – n° 12/02291. 8 Jan-
vier 2014. Disponível em: https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/03/cour_appel_
besancon_2e_chambre_commerciale_8_01_2014.pdf. Acessado em 18 de maio de 2020.

20 FRANÇA. Cour d’appel, PARIS, Chambre 25 section B, 25 Septembre 1998. 25 Septembre 1998. 
Disponível em: https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/03/cour_appel_PARIS_
Chambre_25_section_B_25_09_1998.pdf. Acessado em 18 de maio de 2020.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)600

pandemia do pode ser qualificada como evento de força maior - a se constituir 
suficientemente como fator irresistível e imprevisível - ou mesmo considerar-
-se os efeitos genéricos na sociedade devido a pandemia como fatores a priori 
para caracterizar força maior21 22.

Dessa forma, observa-se que, para as alegações de impedimento de execução 
contratual em razão da pandemia do COVID-19, a parte deverá comprovar a im-
possibilidade de antecipar as obrigações sanitárias ou de confinamento, além de de-
monstrar que não havia sido possível estabelecer soluções alternativas, devendo, ain-
da, demonstrar o nexo de causalidade entre a inexecução do serviço e a pandemia.23

Vale ressaltar que a Portaria n ° 2020-319, de 25 de março de 2020, e 
Portaria nº 2020-460, de 22 de abril de 2020, respectivamente, trouxeram regu-
lamentação provisória com regras imediatas para socorrer as concessionárias, 
conforme se depreende abaixo:

Artigo 624

Em caso de dificuldade de execução do contrato, as disposições seguintes se 
aplicam, não obstante toda estipulação em contrário, à exceção das estipula-
ções que forem mais favoráveis ao titular do contrato:
(...)
6 ° Quando, sem que a concessão seja suspendida, o concedente é conduzido a 
modificar significativamente as modalidades de execução previstas no contra-
to, o concessionário tem o direito a uma indenização destinada a compensar 
o custo adicional que resulta da execução, mesmo parcial, do serviço ou dos 

21 DALOZ ACTUALITÉ. Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend… Dis-
ponível em: https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-
depend#.XqNS4i_Oq9Y. Acessado em 24 de abril de 2020.

22 DEPREZ GUIGNOT ASSOCIÉS. COVID-19 | Coronavirus et force majeure: quels impacts sur vos 
contrats ? Disponível em: https://ddg.fr/actualite/coronavirus-et-force-majeure/. Acessado em 24 de 
abril de 2020. 

23 GRYNBAUM, Luc. Force majeure et épidémie de COVID -19 : une première décision vient 
d’être rendue. Le Club des Juristes. 25 mars 2020. Disponível em: https://www.leclubdesjuristes.com/
blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-
viennent-detre-rendues/. Acessado em 18 de maio de 2020.

24 Article 6: En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobs-
tant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au 
titulaire du contrat:

 (…)
 6° Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement 

les modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à com-
penser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la pour-
suite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient 
pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de 
la situation financière du concessionnaire. (Cf. LEGIFRANCE. Ordonnance n° 2020-319. Article 6. 
Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&-
categorieLien=id. Acessado em 31 maio de 2020).
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trabalhos, quando a busca da execução da concessão impõe a implementação 
de meios suplementares que não estariam previstos no contrato inicial e que 
representariam uma cobrança manifestamente excessiva, considerando a situa-
ção financeira do concessionário.

Artigo 2025

I. - A portaria n° 2020-319 de 25 de março de 2020 acima mencionada é assim 
modificada:
1 ° No artigo 6:
O 5 ° é substituído pelas seguintes disposições:
“5º quando a execução de uma concessão é suspendida por decisão do con-
cedente ou quando essa suspensão resulta de uma medida de autoridade ad-
ministrativa, em que qualquer pagamento de uma quantia ao concedente é 
suspenso e se a situação do operador econômico se justifica e atenda às suas 
necessidades, um adiantamento sobre o pagamento das somas devidas pelo 
concedente poderá ser pago à ele. No final dessa suspensão, uma alteração 
determinará, eventualmente, as modificações necessárias do contrato.”

 Observa-se que a legislação francesa previu auxílios imediatos as conces-
sionárias para diminuir as dificuldades financeiras no curto prazo, contudo 
condiciona seu pagamento quando a situação financeira da concessionária se 
mostrar demasiadamente comprometida. 

Em Portugal, o governo editou uma norma para tratar da questão do equi-
líbrio econômico-financeiro para contratos de concessão, publicada no dia 30 
de abril de 2020. A norma portuguesa - o Decreto-lei nº 19-A, de 30 de abril de 
202026 - estabeleceu regime excepcional e temporário de reequilíbrio financeiro 
de contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença CO-
VID-19. No corpo do Decreto-lei justifica-se a sua edição, nos seguintes termos:

Com a renovação da declaração do estado de emergência, foram previstas no-
vas restrições em matéria de direitos económicos, prevendo-se, em especial, no 

25 Article 20 - I.-L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée: 1° A l’article 6: 
[...]

 a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes: « 5° Lorsque l’exécution d’une concession est sus-
pendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administra-
tive, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique 
le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant 
peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications 
du contrat apparues nécessaires». (Cf. LEGIFRANCE. Ordonnance n° 2020-460. Article 6. Disponível 
em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&categorie-
Lien=id. Acesso em: 31 maio de 2020).

26 PORTUGAL. Decreto-lei nº 19-A, de 30 de abril de 2020: estabelece regime excepcional e tempo-
rário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. Disponível em https://dre.pt/home/-/dre/132883341/details/maximized?serie=I&-
dreId=132883339. Acessado em 02 de maio de 2020.
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âmbito do direito de propriedade e da iniciativa económica privada, a possibi-
lidade de serem temporariamente modificados os termos e condições de con-
tratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas 
prestações, bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro 
de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das 
medidas adotadas no quadro do estado de emergência. 
A situação excecional que se vive no momento atual exige a participação de 
todos, impondo-se a adoção de medidas também em matéria de contratos de 
execução duradoura, designadamente de parceria público-privada. 
O presente decreto -lei inclui medidas extraordinárias e temporárias que visam 
limitar os efeitos negativos que decorreriam para o Estado do acionamento, 
em simultâneo, do exercício de eventuais direitos compensatórios pelos con-
traentes privados sem qualquer restrição.
As opções exercidas pelo presente decreto-lei constituem uma limitação de 
direitos, revelando-se necessárias, adequadas e proporcionais aos fins que se 
visam alcançar e ao estado de exceção. Determina-se a suspensão, durante 
a vigência do estado de emergência, das cláusulas contratuais e disposições 
normativas que prevejam o direito à reposição do equilíbrio financeiro ou 
a compensação por quebras de utilização em qualquer contrato de execução 
duradoura, incluindo parcerias público-privadas, em que o Estado ou outra 
entidade pública sejam parte, não podendo os contraentes privados delas valer 
-se por factos ocorridos durante o referido período.

O decreto deixa claro que não haverá revisão de preços ou assunção, por 
parte do Poder Concedente, de um dever de  reposição do equilíbrio financei-
ro do contrato. Senão, veja-se:

Artigo 3.º
Pretensões compensatórias e de reposição do equilíbrio financeiro
1 — Nos termos da alínea b) do artigo 4.º do Decreto do Presidente da Repúbli-
ca n.º 17 -A/2020, de 2 de abril, são suspensas, de dia 3 de abril de 2020 até ao 
termo da vigência do estado de emergência, as cláusulas contratuais e disposi-
ções normativas que preveem o direito à reposição do equilíbrio financeiro ou 
a compensação por quebras de utilização em qualquer contrato de execução 
duradoura em que o Estado ou outra entidade pública sejam parte, incluindo 
contratos de parceria público -privada, não podendo os contraentes privados 
delas valer -se por factos ocorridos durante o referido período. 
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior quanto ao período a que se 
reporta, nos contratos em que se preveja expressamente o direito do contraente 
ou parceiro privado a ser compensado por quebras de utilização ou em que a 
ocorrência de uma pandemia constitua fundamento passível de originar uma 
pretensão de reposição do equilíbrio financeiro, tal compensação ou reposição 
só pode ser realizada através da prorrogação do prazo de execução das presta-
ções ou de vigência do contrato, não dando lugar, independentemente de dis-
posição legal ou estipulação contratual, a revisão de preços ou assunção, por 
parte do contraente ou parceiro público, de um dever de prestar à contraparte.
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A regulamentação portuguesa também previu que, na hipótese de edição 
de regulamentos pelo Estado no quadro do estado de emergência, não caberá 
indenização pelo sacrifício de direitos, ou seja, não implicará em qualquer 
direito a indenização pela concessionária:

Artigo 8.º Indemnização pelo sacrifício
Não dão lugar a indemnização pelo sacrifício os danos resultantes de atos re-
gularmente praticados pelo Estado ou outra entidade pública, no exercício das 
competências conferidas pela legislação de saúde pública e de proteção civil, 
ou no quadro do estado de emergência, para efeitos da prevenção e do com-
bate à pandemia COVID -19, que constitui para o efeito causa de força maior.

Conforme se vê, em Portugal, suspendeu-se temporariamente a exigibilidade 
de determinadas prestações desses contratos, ao mesmo tempo que limitou-se o 
direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões ou a compensação pela 
redução na sua utilização, inclusive nos casos de sacrifícios de direitos. Isso não 
significa que o particular irá arcar totalmente com os prejuízos da pandemia, mas 
eventual compensação ou reposição devida só poderá ser realizada através da pror-
rogação do prazo de execução das prestações ou de vigência do contrato.

2. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO EM DECORRÊNCIA DA 
PANDEMIA NO DIREITO BRASILEIRO

2.1. O PARECER N. 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU 

Recentemente, a Advocacia Geral da União editou o Parecer n. 261/2020/
CONJUR-MINFRA/CGU/AGU27, que possui a seguinte ementa:

EMENTA: CONSULTA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SETOR DE 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍ-
BRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DO NOVO CORONA-
VÍRUS. COVID-19. 
I. Os concessionários têm direito ao reequilíbrio de seus contratos em caso de 
superveniência de evento cujo risco tenha sido alocado ao poder concedente, 
caso dele tenha decorrido impacto significativo em suas receitas ou despesas. 
II. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio e o po-
der público retém os ricos extraordinários. Mas nada impede que os contratos 
estabeleçam uma divisão de riscos diferente. 

27 BRASIL. Advocacia Geral da União - AGU. Parecer n. 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, de 
15 de abril de 2020. Disponível em: https://licitacao.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Parecer-AGU-Con-
cess%C3%A3o-Transportes-Recomposi%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 31 maio 2020 
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III. Para a aplicação da teoria da imprevisão para fins de revisão de contratos 
de concessão é necessário que, observada a alocação contratual de riscos, ocor-
ra evento superveniente e extraordinário, cuja ocorrência ou consequências 
sejam imprevisíveis e inevitáveis e que tenha gerado onerosidade excessiva de-
corrente de um significativo desequilíbrio no contrato. 
IV. A pandemia do novo coronavírus configura força maior ou caso fortuito, 
caracterizando álea extraordinária para fins de aplicação da teoria da impre-
visão a justificar o reequilíbrio de contratos de concessão de infraestrutura de 
transportes, desde que atendidos os demais requisitos indicados neste Parecer.

Em síntese, o citado parecer da AGU, de caráter consultivo e não vincu-
lativo, aborda a questão em três etapas:

i. O fundamento jurídico da recomposição do equilíbrio econômico-financei-
ro de contratos administrativos, particularmente dos contratos de concessão;
ii. A possiblidade da aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos de 
concessão;
iii. A análise se a COVID-19 poderia ser caracterizada como evento de força 
maior ou outra causa equivalente, capaz de justificar o reequilíbrio de con-
tratos de concessão do setor de infraestrutura de transportes e os respectivos 
requisitos para a sua ocorrência.

O parecer estabelece que o fundamento da recomposição do reequilíbrio 
econômico-financeiro em contratos administrativos decorre da previsão cons-
titucional (inciso XXI do art. 37), ao prever que as obras, serviços, compras e 
alienações será contratadas mediante certame público com cláusulas que esta-
beleçam obrigações de pagamento e que estejam mantidas as condições efetivas 
da proposta. A manutenção das condições efetivas da proposta nos contratos 
assinados também se encontra presente na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 (e também o art. 81, IV, da Lei nº 13.303/2016), 
que preveem a possibilidade de alteração contratual por acordo das partes 
com o objetivo de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, nas hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execu-
ção do ajustado. No caso das concessões comuns, o princípio da manutenção 
das condições efetivas da proposta encontra-se previsto no § 2º, do art. 9º, da 
Lei Federal nº 8.987/1995. O Parecer n. 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/
AGU argumenta que o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-fi-
nanceiro (da equação econômico-financeira) se observa em contratos adminis-
trativos comuns e também em concessões, ressaltando-se que esses últimos são 
firmados em bases mais complexas, envolvendo variáveis como: montante de 
investimento, fluxo de caixa projetado, cronograma de desembolsos, variações 
de receita, custo de remuneração do capital, taxa interna de retorno e outros. 
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A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, segundo o parecer, 
não significa dizer que qualquer alteração no contrato esteja vedada. Esta pode 
ocorrer desde que se preserve (ou recomponha) as condições originariamente 
pactuadas. O fato superveniente é o elemento inicial a justificar o reequilíbrio 
contratual. Ao analisar o fato ocorrido, o parecer  estabelece que há nos con-
tratos administrativos a divisão tradicional entre riscos ordinários (aqueles 
inerentes à atividade econômica, inserindo-se os previsíveis e os imprevisíveis, 
mas de resultados contornáveis ou de pequeno reflexo econômico) e os ex-
traordinários, que seriam assumidos pelo Poder Público. 

Já nos contratos de concessão, pressupõe-se que há a discriminação dos 
riscos de forma mais detalhada para cada parte (matriz de risco), inclusive 
com a possibilidade do Poder Concedente e dos usuários assumirem parte 
da álea ordinária empresarial (§ 2º, art. 9º, e inciso IV, art. 23, da Lei nº 
8.987/1995). 

A base do raciocínio do parecer, portanto, é que o risco seja melhor alo-
cado à parte que detenha melhores condições de gerenciá-lo – o que, de regra, 
é também noção já consolidada na doutrina sobre o assunto. Nesse sentido, 
Maurício Portugal28 afirma que:

Em relação à matriz de riscos, a maximização da eficiência econômica do 
contrato é obtida por meio da alocação de cada risco à parte que tem melhor 
condição de gerenciá-lo: isto é à parte que poderá mitigá-lo, tomar as medidas 
para prevenir a ocorrência de eventos gravosos ou remediar as suas conseqüên-
cias, e incentivar a realização dos eventos benéficos relacionados a tal risco, 
tudo isso com o menor custo possível.

Nessa linha de raciocínio, argumenta o parecer que os riscos que não po-
dem ser adequadamente gerenciados pelo parceria privado, devem ser retidos 
pelo parceiro público, uma vez que o parceiro privado não apresenta meios 
eficientes de gerenciamento de tais riscos. 

Na falta de disposição contratual explícita ou implícita em sentido con-
trário, deve-se aplicar a teoria das áleas ordinária e extraordinária. Portanto, sal-
vo disposição contratual diversa, apenas a concretização de evento relacionado 
à álea extraordinária que seja capaz de abalar a equação econômico-financeira 
do contrato pode ser tida como causa geradora do direito à recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro original.

28 RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs. Melhores Práticas em Licitações e Contratos. São 
Paulo: Atlas, 2011. Capítulo III.5. Distribuição de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro. 
Disponível em: http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/as-melhores-praticas
-para-modelagem-de-contratos-de-concessoes-e-ppps-alinhando-os-incentivos-para-a-prestacao-a-
dequada-e-eficiente-dos-servicos/distribuicao-de-riscos-e-equilibrio-economico-financeiro/. Aces-
sado em 30 de maio de 2020.
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Quanto à possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos 
de concessão, o parecer da AGU defende que apenas eventos excepcionais justifica-
riam a revisão de contratos com base na teoria da imprevisão, desde que se trate de 
evento superveniente e extraordinário, de consequências imprevisíveis e inevitáveis 
e que tenha gerado desequilíbrio a uma das partes (onerosidade excessiva). 

Quanto ao terceiro ponto abordado no parecer, o COVID-19 foi qua-
lificado como evento imprevisível, haja vista que: a sua disseminação não 
poderia ter sido evitada pelos concessionários; os efeitos da pandemia não 
eram conjecturáveis e não se configura risco comum ou inerente ao negócio 
desempenhado pelas concessionárias. 

Acrescenta o instrumento jurídico que se trata de caso fortuito, apesar de 
reconhecer a possiblidade levantada de “fato do príncipe”, devido à edição de 
legislações a suspender atividades econômicas e definir regras de isolamento 
social. Contudo, a causa potencial foi o vírus que levou a expedição de medi-
das legislativas e administrativas, nas diversas esferas federativas, o que se con-
figuraria como evento imprevisível, decorrente da natureza ou ação humana, 
a impedir o cumprimento do contrato ou não sendo possível evitar. Destarte, 
reconhece o enquadramento da pandemia do COVID-19 como álea extraordi-
nária, capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

O texto em análise também estabelece ressalvas, no sentido de que o re-
conhecimento em tese da pandemia do COVID-19 como álea extraordinária e 
consequente aplicação da Teoria da Imprevisão não significa que os contratos 
de concessão serão consequentemente reequilibrados. As condições estabeleci-
das para tanto serão: a observância da matriz de riscos do contrato (expressa 
ou implícita); a comprovação se a pandemia gerou impacto (e significativo) 
sobre as receitas e despesas da concessionária (para mais ou para menos).

A conclusão exarada no Parecer n. 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/
AGU, em que pese também considerar a necessidade de análise caso e caso e 
a possibilidade de que o risco do contrato seja alocado à parte que detenha 
melhores condições de gerenciá-lo, reconhece claramente o reequilíbrio do 
contrato por responsabilidade da Administração. 

Contudo, entende-se que a presente situação vivenciada não é abrangida 
no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666, de 1993. O que se observa é 
uma crise sistêmica, que abrange todo o setor econômico, realidade prova-
velmente não imaginada quando da introdução da Teoria da Imprevisão no 
regime jurídico dos contratos administrativos.

Tomando como parâmetro a norma portuguesa supracitada, não se pode 
afirmar que há guarita constitucional ou legal que permita que todos efeitos ne-
gativos da pandemia devam ser exclusivamente absorvidos pelo Poder Público, 
principalmente considerando o cenário de que haverá o acionamento simultâ-
neo do exercício de eventuais direitos compensatórios pelos concessionários.
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Além disso, o próprio poder público também é duramente atingido pela 
referida pandemia, com perda significativa da arrecadação de tributos. O go-
verno, ainda, está criando diversas medidas econômicas, que implicam no au-
mento dos gastos públicos, para tentar reduzir os efeitos danosos da pandemia 
em diversos setores. 

Nesse contexto, não se pode falar, em meio a uma crise sistêmica, que o 
risco da pandemia é melhor administrado pelo Poder Concedente e que, por-
tanto, deverá ser suportado exclusivamente por ele. 

2.2. O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E O PROJETO 
DE LEI N. 2139, DE 2020

Em vista do exposto supra, foi apresentado o Projeto de Lei nº 213929, de 
2020, de autoria do senador Antônio Anastasia, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas contratuais da Admi-
nistração Pública, no período da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Assinala-se que o PL n. 2139, de 2020 contém avançada modificação no 
dispositivo que trata de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos admi-
nistrativos, qual seja: a previsão expressa da possibilidade de ser estabelecido 
uma nova equação econômico-financeira para o contrato.

Conforme previsto no art. 6º, § 2º, do PL n. 2139:

Art. 6º As variações de ônus contratuais, para mais ou para menos, decorrentes 
da aplicação das medidas de que trata o regime estabelecido por esta Lei, serão 
objeto de recomposição, a fim de se assegurar a preservação do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos.
§ 1º O processo administrativo visando à recomposição será instaurado de-
pois do encerramento do período de calamidade pública ou da situação de 
emergência, ressalvando-se os casos urgentes, em que haja a necessidade de pro-
vidências imediatas para assegurar a continuidade da execução da prestação.
§ 2º Caso haja acordo entre as partes, poderá ser estabelecido uma nova equa-
ção econômico-financeira para o contrato, inclusive com revisão da matriz de 
riscos originalmente prevista, que reflita o novo desenho de obrigações pac-
tuado para proporcionar a continuidade do contrato no contexto socioeconô-
mico decorrente da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 

29 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei PL n. 2139/2020. Regime Jurídico Emergencial e Transi-
tório das relações jurídicas contratuais da Administração Pública, no período da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Disponível 
em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141682. Acessado em 01 de maio 
de 2020.
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§ 3º As obrigações cuja eficácia tiver sido suspensa na forma autorizada por 
esta Lei e que não tenham sido alteradas nos termos do caput ou do § 2º terão 
a sua exigibilidade restaurada após o término do período de calamidade públi-
ca ou da situação de emergência. 
§ 4º A extensão do prazo contratual não será considerada como prorrogação 
contratual, quando os estudos econômico-financeiros a apontarem como a 
solução mais pertinente à revisão da equação do contrato. (grifos acrescidos)

É evidente que as consequências da pandemia serão sentidas a longo 
prazo e já se fala que os níveis econômicos globais de 2019 só serão reestabele-
cidos em alguns anos. Ainda que se encerre as medidas adotadas pelos gover-
nos de isolamento social, a sociedade como um todo terá o comportamento 
afetado enquanto a situação de saúde pública não se estabilizar. A título exem-
plificativo, é fato que o número de pessoas que frequentarão aeroportos será 
menor nos próximos anos do que os dados que se observaram no último ano. 
Ora, aquelas demandas estimadas nos contratos originais estão descoladas da 
realidade, pelo menos em curto prazo30, e, consequentemente, aquelas obri-
gações de investimento para expansão de terminais também não farão mais 
sentido. Logo, a melhor estratégia será estabelecer novo equilíbrio econômico-
-financeiro para os contratos, utilizando-se do acordo entre as partes para 
evitar, inclusive, a judicialiação dos conflitos. 

Em que pese o disposto supra, veja-se que o artigo seguinte do PL, prevê 
que somente o contratado pode requerer nova equação econômico-financeira 
do contrato, não havendo tal prerrogativa para a Administração Pública.

É o que se depreende do art. 7º, caput, do PL, verbis:

Art. 7º Caberá ao contratado pleitear à Administração a alteração da equa-
ção econômico-financeira do contrato, expondo justificadamente as razões 
para tanto e formulando proposta quanto às novas condições a serem 
adotadas. 
§ 1º O requerimento do particular deverá ser acompanhado de estudos econô-
micos que comprovem a inviabilidade da manutenção da equação econômico-
-financeira original, tal como o risco de danos irreparáveis em caso de extinção 
antecipada do contrato.
 § 2º A alteração de obrigações atribuídas originalmente ao particular somente 
poderá ser adotada nos limites indispensáveis para assegurar a continuidade da 
execução do contrato e evitar benefícios indevidos em seu favor. 
§ 3º O processo administrativo de renegociação será norteado pela transpa-
rência e publicidade, tal como pela motivação satisfatória de todas as decisões 
adotadas. (grifos acrescidos)

30 Estima-se que os aeroportos demorarão de 2 a 3 anos para recuperar o quantitativo de passageiros no 
mesmo patamar do período pré-covid. Cf. https://www.infrastructureinvestor.com/airports-to-take-two-
to-three-years-to-recover-pre-covid-passenger-levels/.
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Com isso, nos termos do PL n. 2139, caso não haja acordo entre as par-
tes quanto ao novo equilíbrio econômico-financeiro, pode ocorrer a rescisão 
amigável, nos seguintes termos:

Art. 8º As partes poderão acordar a rescisão amigável do contrato caso com-
provado mediante demonstrações econômico-financeiras não ser viável a sua 
continuidade em razão dos efeitos da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. Na hipótese do caput, deverão ser adotadas as regras de in-
denização previstas no respectivo contrato e no seu regime legal originário, 
devendo ser considerado, no mínimo, o seguinte:
I - os investimentos não amortizados ou os custos incorridos pelo contratado 
na prestação ou fornecimento ainda não remunerados deverão ser devidamen-
te indenizados pela Administração Pública e sua forma de pagamento poderá 
ser acordada entre as partes;
II - do valor da indenização previsto no inciso I, serão descontados os valores 
relativos a eventuais sanções aplicadas ao contratado ou os danos por este cau-
sados à Administração Pública, preservado, em qualquer hipótese, o direito à 
ampla defesa e ao contraditório. 

Observa-se, portanto, que caso a concessionária não concorde com o 
estabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o Poder 
Público será obrigado a indenizá-la em um montante que abarque todos os 
investimentos não amortizados ou os custos incorridos pelo contratado. 

Adiante, o art. 9º do PL exige que o Poder Público reequilibre o contrato 
de concessão quando este edite ato normativo com medida imprescindível 
para evitar danos à saúde dos usuários do serviço público e, com isso, cause 
impacto nas condições de pagamento da concessionária:

Art. 9º No caso de serviços públicos delegados por meio de concessão, a ado-
ção de medida que importe na suspensão do pagamento de tarifas ou de pre-
ços públicos, na redução do seu valor ou na alteração das demais condições 
do seu pagamento dependerá de ato normativo do ente federativo titular do 
serviço e estará condicionada à demonstração de que sua adoção é imprescin-
dível para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação relativamente aos 
usuários desses serviços. 
§ 1º Caberá à autoridade competente ouvir previamente o concessionário so-
bre as medidas previstas no caput, decidindo motivadamente sobre a solução 
a ser adotada. 
§ 2º A adoção das medidas previstas no caput deverá ser acompanhada de 
mecanismos de compensação do impacto causado no equilíbrio econômico-
-financeiro da concessão, os quais poderão abranger, além daqueles previstos 
nesta Lei, os seguintes:
I - repasse ou incremento de subsídios públicos, nos contratos de concessão 
regidos pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
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II - revisão do valor da contraprestação pública, nos contratos regidos pela Lei 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
III - revisão do valor de aportes públicos, previsto no art. 6º, § 2º, da Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
IV - indenizações. 
§ 3º Na utilização dos instrumentos previstos no § 2º, o titular dos serviços 
poderá utilizar, dentre outros previstos em lei, os seguintes recursos: 
I - receita auferida com o pagamento das outorgas; 
II - receita auferida com as verbas de fiscalização previstas no contrato; 
III - fundos setoriais, cuja aplicação será restrita aos contratos do respectivo 
setor regulado. 

O que se extrai do PL, em síntese, é que o Poder Público será obrigado a 
indenizar a concessionária em um patamar de equilíbrio econômico-financei-
ro anterior ao cenário da pandemia. Há que se questionar se o cenário anterior 
ainda pode ser considerado parâmetro para o referido equilíbrio. Entender 
que o Poder Concedente deve arcar único e exclusivamente com os efeitos 
financeiros que a pandemia provocou nos contratos de concessão poderá cau-
sar enorme prejuízo ao erário, colocando em risco a utilização de recursos 
públicos nas políticas públicas, inclusive as de socorro ao setor econômico e 
medidas anticíclicas que se avizinham. 

Percebe-se, assim, que diferentemente dos países europeus, o que se ob-
serva no Brasil é uma tendência de se atribuir ao Poder Concedente todos os 
ônus decorrentes de um cenário completamente imprevisível, que repercutiu 
em todas as esferas, inclusive na própria capacidade financeira do Estado. 

Nesse sentido, o que se sustenta é que os contratos de concessão deverão 
passar por um processo de renegociação para que o novo equilíbrio econômi-
co-financeiro seja definido, a fim de permitir que ambas as partes tenham con-
dições de executar o contrato, e, consequentemente, o serviço público possa 
ser continuado. Não se olvida que o Poder Concedente deve se preocupar em 
garantir a solvência das concessionárias para permitir que o serviço público 
possa continuar a ser prestado, contudo, tal medida não significa assumir to-
dos os ônus financeiros provocados pela pandemia e reestabelecer o equilíbrio 
do contrato as condições originariamente pactuada, mas, conforme reforçado 
na experiência internacional, deve-se buscar uma negociação entre as partes 
e o diálogo entre elas para minimizar os efeitos da crise, além de se elaborar 
normas que abarquem a situação transitória vivenciada pela pandemia. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Conforme observado na experiência internacional, a situação atual não pode 
ser simplesmente caracterizada como força maior ou fato do príncipe, cujos pre-
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juízos deverão ser suportados única e exclusivamente pelo Poder Concedente e o 
equilíbrio econômico -financeiro deve ser reestabelecido as condições originaria-
mente pactuadas. É necessário que ordenamento jurídico brasileiro seja adaptado 
e devidamente interpretado para a situação da pandemia, considerando que nunca 
se esteve diante de um evento desta magnitude. Não é possível pensar que em uma 
crise que atinge todo o setor produtivo, desde o microempreendedor até as grandes 
empresas, alguns segmentos do setor produtivo passarão à margem dos efeitos da 
crise, podendo, neste caso, até mesmo ser beneficiados.

A afirmação que o Poder Público é o único responsável pelos riscos ad-
vindos da pandemia, por se tratar de álea extraordinária cujo risco não se en-
contrava descrito no contrato de concessão, desconsidera a análise global dos 
efeitos na economia e no orçamento público dos entes federados. Ambos os 
setores da economia brasileira (público e privado) estão sofrendo com perdas 
financeiras em seus balanços, principalmente aqueles entes federados que já se 
encontravam em crise fiscal desde 2014.  

Conforme exposto acima, as normas editadas em outros países aproxi-
mam-se a essa noção de socialização das perdas e não da assunção das perdas 
decorrentes da pandemia do COVID-19 por apenas uma das partes. 

Por outro lado, não se defende que o risco seja alocado ao parceiro pri-
vado. O objetivo do trabalho foi demonstrar que a situação de pandemia do 
COVID-19 ultrapassa as regras clássicas do Direito Administrativo de alocação 
de risco como álea extraordinária. Trata-se de alteração completa do ambiente 
negocial em que se estabeleceu no contrato a partir da conclusão do certame 
público, provocada por uma crise sistêmica.

Exigir a manutenção das condições originárias do contrato de conces-
são em uma realidade econômica totalmente adversa, que demandará anos 
para recuperação aos patamares pré-COVID-19, é desconhecer os reais im-
pactos da pandemia e seu enquadramento no orçamento público e na sua 
capacidade de pagamento.

Com isso, entende-se que é necessário a criação de uma norma transitória 
para a situação atual, que permita maior negociação entre as partes e a possi-
bilidade de estabelecimento de um novo equilíbrio econômico-financeiro para 
o contrato. Apesar do PL n. 2139, de 2020, ter esta intenção, demonstrou-se 
que diversos dispositivos nele propostos vão na contramão do que esta sendo 
discutido e implementado em outros países, que parecem ter sido mais caute-
losos no contexto da pandemia. 

O presente trabalho introduz, portanto, a discussão sobre o tema a partir 
de uma perspectiva comparativa do Reino Unido, França, Portugal e Brasil. 
No entanto, é preciso que outros estudos sejam realizados, com maior grau 
de aprofundamento, para estabelecer parâmetros e apresentar proposições que 
contribuam para trazer maior segurança jurídica as partes na discussão sobre 
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a forma como o reequilíbrio econômico-financeiro será estruturado nos con-
tratos de concessão.
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Marta Carolina Giménez Pereira

INTRODUCCIÓN

Un Manifiesto relativo a la solidaridad en el mundo enfatiza la situa-
ción del COVID-19 de forma homogénea, “desde cualquier rincón del planeta”, 
independientemente de nuestra condición racial, religiosa o de nacionalidad, 
afirmando que 

llegó el momento de asumir nuestra comunidad mundial como una oportuni-
dad para construir un nuevo movimiento […] donde el respeto, la solidaridad 
y la búsqueda del bienestar representen el futuro. Es necesario iniciar juntos 
y a partir de ahora, un manifiesto común y como comunidad humana […]. 1

La intención no es otra que la de la unión en solidaridad, alcanzando 
una unión más protectora, respetuosa, amable y feliz, entendiendo las propias 
diferencias y similitudes.

Los objetivos trazados en el documento enumeran, en un orden de im-
portancia:

1) La salud del planeta es la prioridad principal y la del ser humano, la segunda. 
2) Cada país debe ser capaza de construir establecimientos de sanidad […] 
así como poseer una red de medicina preventiva capaz de proporcionar un 
equipo de salud por cada 400 habitantes. 3) Todos los beneficios financieros y 
económicos deben ser destinados a las siguientes prioridades absolutas públi-
cas: alimentación, hogar, educación y salud.2

1 DELUCHEY, Jean-François, Manifeste de Solidarité Globale, en informe del 30/03/2020 del Sémi-
naire du Groupe d’études sur le néolibéralisme et les alternatives (GENA) del Laboratoire de sociologie, 
philosophie et anthropologie politiques SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre. Publicación electróni-
ca no accesible de LAVAL, Christian, 8 de abril de 2020.

2 Vide nota anterior.

capítulo 38

un repensar pandémIco en la  
produccIÓn púBlIca de medIcamentos



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)616

Al decir de doctrinarios franceses, la pandemia es una prueba de la ca-
pacidad de las organizaciones políticas y económicas para hacerle frente y, la 
del COVID-19, es una crisis sanitaria, económica y social global de un nivel 
excepcional, poco comparable con otros acontecimientos históricos, al menos 
en los últimos decenios, y pone a prueba la capacidad de tales organizaciones 
políticas y económicas para afrontar un problema global ligado a las interde-
pendencias individuales, es decir, a la vida social más elemental. Es como una 
distopía que se hubiera convertido en realidad. Dardot y Laval (2020), como 
exponentes de la sociología gala, expresan con esas palabras que lo que esta-
mos viviendo deja entrever lo que le espera a la humanidad en los próximos 
decenios si es que esas estructuras no cambiar rápida y radicalmente.

La situación es clara y la propiedad intelectual, según se analizará en este 
trabajo, es una herramienta de la “desiderata” expresada. Ella, a través de sus ins-
titutos legales, su política pública de investigación y desarrollo - específicamente 
la producción pública de medicamentos a la par que la privada- en conjunción 
con sus excepciones de monopolio - a saber, las licencias obligatorias también 
previstas por ley-, podrá enarbolar y acompañar el devenir de la salud humana 
de nuestros tiempos dentro de un sistema de objetivos prioritarios que desde 
siempre debió ponerse ante todo al servicio de los hombres, en clara convivencia 
con los paradigmas ut supra expresados, que ahora afloran más que nunca.

1. BREVES ANTECEDENTES SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
EPIDEMIOLÓGICO RESPECTO AL COVID-19

En la naturaleza encontramos lo que denominamos una “triada ecológi-
ca” compuesta por tres integrantes que se mantienen en un constante equili-
brio natural: el agente infeccioso, el medio ambiente y el huésped. Al quebrar-
se cualquiera de los ejes que mantienen este equilibrio, se desarrolla un proceso 
infeccioso; en este caso hablamos de que este proceso se da en el huésped el 
cual puede ser cualquier ser vivo como el ser humano o un animal. 

Ciertos hábitos ancestrales y culturales inherentes a las costumbres de cier-
tos países sugieren que el inicio de esta pandemia se dio en la ciudad de Wuhan, 
China. Fue así que un desequilibrio ocasionado en la triada ecológica, necesario 
para que se dé el inicio de todo proceso infeccioso, dio pie a una endemia inicial 
que se presentó en forma de un foco infeccioso dando luego rápidamente lugar 
a un brote en una zona definida y en un tiempo dado. Por las características de 
alta infecciosidad y virulencia del agente infeccioso, la endemia rápidamente pasó 
a adquirir caracteres epidémicos típicos, es decir, una presencia de un alto número 
de casos infecciosos en una zona geográfica definida. Subsecuentemente y en tiem-
pos actuales, dicha epidemia se tradujo en un comportamiento de características 
pandémicas al propagarse y expandirse a prácticamente todos los continentes. 
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Con adecuadas medidas de vigilancia epidemiológica y decisiones para 
la acción es de esperarse poder contener y frenar una endemia en sus estadios 
iniciales3. Sin embargo, en el presente, las características exacerbadas del com-
portamiento de esta enfermedad y de su agente causal requieren de medidas 
prontas, acertadas y mancomunadas de países en conjunto con acciones cons-
cientes en sus poblaciones. 

2. LA DINAMICA INCLUSIVA DEL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

Adentrándonos en la esfera de los medicamentos, resultan conceptos relevan-
tes los de “producción” y “abastecimiento” dentro de una tendencia actual de doc-
trina que esboza una idea de innovación inclusiva. A partir de ello, analizaremos 
y trazaremos lo que denominamos “Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnoló-
gico”, es decir, un desarrollo de dinámicas con miras a incluir todos los sectores 
que participan en la cadena productiva de la invención dentro de un política inte-
grada y articulada, caracterizada por las premisas de eficiencia del gasto público y 
privado en la producción de medicamentos dentro de un conjunto amplísimo de 
estrategias, así como la garantía de acceso a la salud en igualdad de condiciones y 
de manera oportuna y la no menos importante distribución de fármacos dentro 
de una zona geográfica trazada como parte de la mencionada política.

El beneficio último de la Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico, 
según la experiencia internacional enfatizada en este apartado en la experien-
cia Argentina, país de altos índices en la producción pública de medicamentos 
(en adelante PPM), es que en definitiva se logre que exista un instrumento de 
política pública capaz de remediar y de ser posible homogeneizar, en términos 
de funcionamiento adecuado, el acceso a la salud en igualdad de condiciones 
hacia todos los sectores de la población.

Para poder entender mejor lo que significa “suavizar” los derechos de 
propiedad industrial con miras a la satisfacción de políticas públicas, a conti-
nuación abarcaremos el concepto de licencias obligatorias, también llamadas 
compulsivas, figura ya más conocida dentro de la citada rama del derecho, que 
ha cobrado relevancia en importantes acontecimientos del derecho compara-
do (Brasil, entre los países a citarse).

3. LICENCIAS OBLIGATORIAS

Por licencias obligatorias se entiende el permiso que se atribuye un gobier-
no para producir un producto o procedimiento patentado o para importarlo, 

3 GIMENEZ, Mirtha Lorena, en entrevista sobre temas epidemiológicos mantenida el 8 de abril de 2020.
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sin el consentimiento del titular de la patente. Se trata de una de las flexibilidades 
en la protección de las patentes que contempla el Acuerdo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) sobre Propiedad Intelectual, a saber, el Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) a través de la Declaración de Doha de 2001 y sus 
modificaciones posteriores, en las que se suaviza el derecho de protección de 
que gozan los fármacos, al reconocer a los países su derecho a tomar medidas 
tendientes a la protección de la salud pública y la promoción del acceso a las 
medicinas, conforme lo han reclamado los países en desarrollo y las organiza-
ciones no gubernamentales.

En estricto sentido, a través del contrato de licencia el licenciante autori-
za a un tercero –el licenciatario –, con o sin contraprestación, a explotar una 
invención protegida, mediante el otorgamiento de un derecho de naturaleza 
personal (JOLIET, 1982, p. 294). Normalmente vendrá a ser la autoridad gu-
bernamental quien concederá la licencia a empresas o personas distintas del 
titular de la patente a fin de que éstas hagan uso de los derechos de la patente 
para fabricar, usar, vender o importar el producto o procedimiento protegido 
sin hacerse necesaria la autorización del titular. 

A pesar de hallarse contemplada esta figura en la normativa internacional 
y haber sido consecuentemente adoptada por la mayoría de los países adhe-
rentes a la OMC en su legislación interna, su puesta en marcha ha generado 
controversias sobre todo en el ámbito de la salud ante el caso de emergencias 
de salud pública.

A priori, la misma doctrina no se muestra unánime en cuanto a su natu-
raleza jurídica de si se trata de una mera tolerancia o de una contraprestación 
que asegure un goce económico para el licenciante. A posteriori, se suscitan 
numerosas dudas a la hora de intentar hacerla efectiva, generándose incer-
tidumbres tanto para el licenciante como para el licenciatario, temores que 
incluyen hasta problemas de terminología.  Por otra parte, una vez cele-
brado el contrato, los casos de éxito resultan escasos, por lo que la jurispru-
dencia aún es insuficiente para brindar soluciones sólidas y a largo plazo y, en 
consecuencia, se regresa errónea e irremediablemente a los principios generales 
del derecho contractual, en la intención de llegar a solucionar en forma ínte-
gra el problema concreto que se plantea.

De hecho, la doctrina especializada indica el caso de los contratos de li-
cencia y de transferencia de tecnología como un caso típico de incertidumbre 
en el derecho privado ante la falta de normativa directamente aplicable al tema 
(DE LAS CUEVAS, 1994, p. 12) que además resulte adecuada y correcta en el 
sentido de ajustarse a la realidad del país de que se trata, más allá de a los re-
querimientos del marco legal internacional, que se limita a estipular conceptos 
básicos de manera similares y homogénea para todos los países miembros de la 
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OMC. Es que el derecho comparado ofrece soluciones limitadas en la materia 
pues habrá de tenerse en cuenta la específica y particular estructura económica 
del país en que se celebre el contrato.

En el caso de las licencias obligatorias en el campo de la salud, merece 
la pena analizar ahora la experiencia internacional y, particularmente, el caso 
mexicano.

En septiembre de 2009 se ha formulado en México una propuesta de 
reforma del segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, 
en el sentido de acortar el plazo estipulado para la resolución de la concesión 
de licencias por la autoridad. La iniciativa no prosperó.

El artículo ya había sido reformado en el año 2004 y anteriormente en 
1994. La iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 77 hecha por 
el Senador Adolfo Toledo Infanzón del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), de fecha 8 de septiembre de 2009, rezaba textualmente: En los casos 
de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la 
seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de 
atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de institu-
ciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por 
el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria, en 
esta se ordenará el otorgamiento de licencias de utilidad pública. Publicada 
la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas 
farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública 
al Instituto y éste la otorgará, en un plazo no mayor a tres días, a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto4.

La intención de la propuesta era darle mayor aplicabilidad a la figura 
de la licencia obligatoria por causa de emergencia nacional y específicamente 
de enfermedades graves, reduciendo el plazo previsto por el actual segundo 
párrafo del aludido artículo.

La propuesta establecía un plazo máximo de 3 días para que la autoridad 
se pronuncie, dejando sin efecto la disposición vigente, que es su parte perti-
nente reza: “[...] a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión 
del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días [...]” (MÉ-
XICO, 1991) y que además exige que sea audita parte. Cabe destacar que el 
texto vigente extrañamente tampoco incluye la frase expresamente propuesta 
en la iniciativa de reforma de que en los casos aludidos el objetivo de la orden 
será el “otorgamiento de licencias de utilidad pública”5.

La exposición de motivos daba especial relieve a la emergencia sanitaria 
con motivo del brote del virus de la influenza, advirtiendo además la presencia 

4 Cfr. segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.
5 Cfr. artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.
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de otras enfermedades como el dengue, que ameritan la posibilidad de impor-
tar medicamentos patentados bajo el régimen de licencias obligatorias, al no 
contar con capacidad de fabricación suficiente a nivel local, una problemática 
repetida en países en vías de desarrollo.

Cabe acotar que la esencia de la licencia obligatoria supone hacer siempre 
subsistir el requisito que establece el primer párrafo del referido artículo 77 
de la Ley de Propiedad Industrial mexicana6 de que las licencias se otorgarán 
mientras dure la causa de emergencia o de seguridad nacional que haya moti-
vado su celebración pero olvida el caso de los medicamentos huérfanos, que 
trataremos más adelante en el capítulo de Unidades Productoras de Medica-
mentos (en adelante UPM) en la PPM.

Dentro de la exigua experiencia internacional existente en el campo de 
las referidas licencias obligatorias, en el ámbito del derecho comparado revi-
saremos la especial relevancia de la experiencia brasileña con el retroviral de-
nominado Efavirenz, producido por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, 
considerado en la actualidad como el más eficaz para combatir la infección 
del SIDA o VIH. A pesar de las fuertes críticas provenientes de la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento, el gobierno de Brasil, a través 
de su Presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva, en base a lo que dis-
pone su Ley de Propiedad Industrial 9279/96 en su controvertido artículo 68 
que regula las “licencias compulsivas”, determinó imponer tal flexibilidad 
sobre la patente del citado fármaco por considerarla “legítima y necesaria, de 
interés nacional y demasiado caro”, permitiendo con un amplio respaldo del 
Congreso la importación del genérico producido en laboratorios de la India 
que se hallan certificados por la Organización Mundial de la Salud (entre 
esos laboratorios genéricos están Ranbaxy, Cipla y Aurobindo) quienes ya 
cuentan con producción del genérico del Efavirenz y lo comercializan a un 
costo inferior que oscila en la tercera parte del producido por el laboratorio 
titular de la patente. 

Mientras Merck cotizaba en 1.65 USD cada unidad del fármaco en terri-
torio brasileño el costo por unidad del genérico fabricado en la India es de 
0.44 USD. El tratamiento por paciente tiene un costo por año de 580 USD 
utilizando el medicamento de patente mientras que el tratamiento utilizando 
el genérico alcanza la suma de 165 USD anuales, es decir, menos de un tercio, 
lo cual implica un ahorro de 240 millones USD hasta el año 2012, fecha en 

6 Por su importancia transcribimos: “Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren 
éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad 
General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará 
que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, 
en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o 
distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población” (MÉXICO, 1991).
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que expira la patente. Antes de la imposición de la licencia obligatoria sobre el 
fármaco, Lula había mantenido dos negociaciones con el laboratorio titular, 
en las que participó además el gobierno norteamericano. Brasil rechazó en la 
segunda de ellas la oferta de comercializar el producto con un 30% menos del 
precio fijado originalmente por parecerle insuficiente y considerar que al me-
nos debía reducirse en un 60%. En las negociaciones, Lula propuso el mismo 
precio pagado por Tailandia, que es de 0.65 USD por cada comprimido del 
fármaco en dosis de 600 miligramos, lo cual no fue aceptado por Merck.

Estados Unidos denunció ante a la OMC el artículo 68 de la ley de pa-
tentes brasileña por considerar que era violatorio del ADPIC, requiriendo ante 
tal organismo un Panel de Resolución de Conflictos con el objeto de que éste 
pueda dirimir las diferencias entre estos dos países. Brasil se defendió ante la 
OMC alegando justificación en la medida por el alto número existente de en-
fermos de SIDA o VIH y, en consecuencia, considerar un caso de emergencia 
sanitaria nacional. Finalmente, el 25 de junio de 2001 Estados Unidos retiró 
ante la OMC la solicitud del panel.

La medida del Presidente Lula buscaba asegurar el tratamiento de unos 75 
mil infectados en el territorio brasileño, siendo este país uno de los mayores 
compradores mundiales del medicamento, con más de 500 mil infectados de 
SIDA o VIH. A juicio del gobierno, más allá de demostrar el fracaso en la ne-
gociación del precio del fármaco de patente, la medida se convirtió más bien 
en una prueba de la firmeza gubernamental de apostar por el mercado de los 
genéricos ante una situación de emergencia nacional.

Cabe destacar que el argumento también se ha apoyado en el tratamiento 
que actualmente reciben unas 200 mil personas que reciben del Estado un 
conjunto de 17 medicamentos, de los cuales 8 son fabricados en Brasil dentro 
del marco de un programa gubernamental de lucha contra la enfermedad que 
ha recibido un sinnúmero de elogios a nivel internacional.

Como precedente, ya en la Asamblea Mundial de 1999, Brasil había ejer-
cido fuerte presión a fin de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
llevara mejor a cabo su labor de control de precios de los medicamentos en 
todo el mundo y de evaluación en el impacto de las normas sobre patentes de 
la OMC. En abril de 2001, en la reunión anual de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas fue aprobada por 52 votos a favor, 0 en 
contra y 1 en abstención (Estados Unidos) la propuesta brasileña que vincula 
el adecuado acceso a los medicamentos con los derechos humanos fundamen-
tales. Estados Unidos consideró al respecto que tal propuesta era violatoria de 
las normas internacionales de protección de los derechos de propiedad inte-
lectual. Brasil ya había anunciado en el año 2005 la quiebra de la patente del 
principio activo Kaletra, propiedad del laboratorio Abbot, pero ambas partes 
pudieron llegar a un acuerdo para la reducción del precio del medicamento.
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En el caso del Efavirenz, el contrato de licencia se ha llevado a cabo cum-
pliendo cabalmente el procedimiento previsto a tal efecto en la Declaración de 
Doha, el cual consta de tres etapas, a saber, la negociación, la declaración de la 
situación que justifica su utilización y el pago de royalties al titular afectado, 
que en este caso específico se pactó en la entrega del 1.5% sobre el valor de 
importación de los medicamentos similares al Efavirenz (INSTITUTO ESPA-
ÑOL DE COMERCIO EXTERIOR, 2009).

Por otra parte, Tailandia también anunció la imposición de una licencia 
obligatoria a fin de que los enfermos de SIDA o VIH en este país pudieran re-
cibir tratamiento con el genérico del Efavirenz que se produce en laboratorios 
de la India, país conocido en los últimos tiempos por su alta producción de 
medicamentos genéricos. 

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras utiliza casi en 
su totalidad medicamentos producidos en la India para tratar a enfermos de 
SIDA o VIH en 30 países del mundo.

La postura tailandesa se mantuvo a pesar de fuertes presiones provenien-
tes la industria farmacéutica, sentando precedentes en la materia para el caso 
de emergencias sanitarias. Posteriormente, este país rompió además la patente 
de otros dos fármacos útiles también en el tratamiento de SIDA o VIH. Otros 
países como Canadá e Italia cuentan con experiencia en licencias obligatorias 
sobre productos farmacéuticos y en la década anterior llamó la atención general 
la decisión del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, de emitir en estos días un 
decreto que derogue por completo las patentes farmacéuticas y agroquímicas de 
las trasnacionales que tengan efecto en este país, con excepción de las patentes 
cosméticas, a fin de que todas las medicinas sean producidas en el país y así se lo-
gre su abaratamiento, al considerar que la salud es un tema prioritario y primero 
está el derecho humano antes que “el bolsillo de las trasnacionales”, enfatizando 
el caso de los fármacos que combaten el SIDA o VIH y el cáncer. 

Hecho el balance de la actual situación de las licencias obligatorias en el 
ámbito doméstico y comparado, surge que tal figura presenta varios aspectos 
positivos, entre los que se cuentan, además del acceso a los medicamentos a un 
menor precio, el fomento de la competencia y el desarrollo de la producción 
nacional.  Ahora bien, hay que tener muy presente que un país que no recono-
ce las patentes de las farmacéuticas trasnacionales no contará con la presencia 
de estos laboratorios en su territorio y, consecuentemente, se verá desabaste-
cido de medicinas esenciales de alta complejidad producidas exclusivamente 
por ellos en virtud a su tecnología y amplia experiencia en investigación y 
desarrollo que ostentan y con la que no cuentan los emergentes laboratorios 
de producción local. Por otro lado, con tal medida y al no reconocerse las 
patentes, tampoco podrá realizarse la importación por la industria local de 
farmoquímicos necesarios para la fabricación de las medicinas. Todo ello sin 
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mencionar las sanciones de las que podría ser objeto el país por la OMC y 
la imposibilidad de poder abastecer de medicinas a todo un país con la sola 
producción nacional, que en el caso de Ecuador alcanza en la actualidad ape-
nas un 22% del total de ventas. De hecho, se advierte que un crecimiento des-
mesurado de medicamentos genéricos requeriría en un futuro de un control 
exhaustivo por parte de la Secretaría de Salud (JALIFE DAHER, 2005, p. 332).

El caso de Ecuador se presentaría con tal decreto como uno excepcional 
y hasta violatorio de las normas previstas para la celebración de la licencia 
obligatoria pues al parecer no contempla la requerida y previa primera etapa 
de negociación. Además, resulta absurda la idea de generalizar la medida para 
todas las patentes de medicinas producidas por laboratorios que no sean loca-
les. Al menos, esta no es la función de la licencia obligatoria, la cual se concede 
para cada caso específico y para atender determinados problemas de salud, 
por un tiempo determinado, previa justificación por el gobierno de la situa-
ción que la motive. La postura que asume este país, a través de su gobernante, 
deberá encuadrarse en otra figura – inexistente, por cierto- que justifique una 
total supresión de la protección conferida a todo inventor no local de un me-
dicamento. Es el caso extremo de la defensa de la salud pública, la cual va en 
detrimento del fomento de la investigación y desarrollo, únicas herramientas 
capaces de propiciar avances tecnológicos y mejores medicinas.

4. RELEVANCIA DE LA NOCIÓN DE SALUD DENTRO DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: LA PRODUCCIÓN PÚBLICA DE 
MEDICAMENTOS (PPM) Y REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO 
DE BUROCRACIA EN EL SISTEMA DE SALUD

A principios de los años 2000 la moderna doctrina francesa advertía que 
el ejercicio de la medicina había mutado en su naturaleza con el desarrollo 
de nuevas especialidades médicas y la multiplicación del número de especia-
listas, es decir, los médicos. En paralelo, en razón de tal crecimiento y de una 
oferta de cuidados cada vez más sofisticados según el avance de la ciencia y 
la tecnología, el volumen de consumo y de gasto médico también ha tenido 
un aumento significativo. De ello se colige que la extensión de la protección 
social a toda la población ha sido el sostén de esta evolución: la palabra “sa-
lud” pasó a ser actualmente uno de los principales sectores de actividad de los 
países (ADAM; HERZLICH, 1994, p. 36). En otras palabras, dentro de las po-
líticas de salud, los resultados revelan que en las últimas décadas tales políticas 
se vieron orientadas hacia la inversión creciente en tecnologías médicas cada 
vez más complejas. Este puntapié determinante en esta evolución reviste, a la 
par, el mismo peso que la diversificación de los profesionales médicos y, como 
resultado, denota un progreso de la ciencia médica, como se apuntó.
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Dentro de este contexto, la noción de “medicalización de la sociedad”, 
como llama la sociología francesa, ha estado íntimamente relacionada con el 
desarrollo de leyes sobre la protección social. Ya en el siglo XX esta noción 
traducía en Francia el hecho de que el “modelo médico” se impone en la defi-
nición y toma de responsabilidad de numerosos problemas públicos contem-
poráneos, citando algunos padecimientos a título de ejemplo: alcoholismo, en-
fermedades mentales, drogas. De esta manera, en una sociedad medicalizada, 
el sector salud cobra relevancia como factor de políticas públicas estatales y, 
dentro de las grandes interrogantes sobre los diversos mecanismos y progra-
mas a desarrollar o acentuar dentro de las políticas de salud establecidas, existe 
la nueva tendencia de la PPM.

Ahora bien, antes de ahondar en el tema propio del artículo que aquí nos 
ocupa, habrá que establecer el lugar que ocupa el concepto “burocracia” en la 
administración pública de la salud, tan sólo a modo referencial. 

Propio de sistemas normativos, algunos países como Brasil refieren la 
burocracia como característica destacada dentro del proceso administrativo, 
aunque en sentido peyorativo y propio del poder público, desde tiempos muy 
antiguos y características negativas son suyas: paternalismo, nepotismo, co-
rrupción. Sin embargo y paradójicamente, la evolución histórica del proceso 
administrativo enfatiza la importancia de implementación de procesos buro-
cráticos adecuados a fin de garantizar la manutención de padrones de calidad 
de los servicios en las estructuras de las instituciones privadas y públicas. La 
burocracia es, en sentido amplio, un medio de perfeccionamiento de políticas 
administrativas capaz de alcanzar niveles de eficiencia compatibles con la mo-
dernidad (CAMPOS; PRESOTO, 2002, p. 5).

Ejemplificando dentro del contexto de salud la función de la comentada 
palabra burocracia, tenemos que la política de salud como directriz que emana 
del poder público debe abarcar, entre otras funciones principales, la esencial de 
promover la estructura y el funcionamiento del sistema de los servicios de salud, 
según lo establece el propio Centro Panamericano de Planificación de la Salud, 
perteneciente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siendo sus 
miembros fundadores Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 
(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1972, p. 8). Ya en 1972 
el documento denominado Tema 27, que abarca el proyecto del Programa del 
mismo Centro, establecía como objetivo: “Fortalecer la asesoría de la OPS a los go-
biernos para perfeccionar sus procesos de planificación de la salud”. Luego nombra entre 
sus actividades: “Programa de investigaciones con los países: […] análisis de las relaciones 
entre salud y el resto del sistema socioeconómico” (ORGANIZACIÓN PANAMERICA-
NA DE LA SALUD, 1972, p. 9) como una suerte de domesticación del programa, 
con adecuación a la realidad de cada país miembro y a su normativa propia. 
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Más adelante, ya en referencia al propio Centro, se establece entre sus res-
ponsabilidades una propia de “Investigación”, normando sobre la necesidad 
de apoyar en los países el desarrollo de la misma con miras a elaborar o per-
feccionar técnicas de planificación para completar y mejorar la metodología 
de planificación de la salud, a través del estudio de áreas o variables que deban 
considerarse y de los países que pudieran elaborarlas, dando además asesoría 
periódica hasta la fase final de dicha investigación. 

Seguidamente, aparece el apartado de “Información” donde se dispone 
que toda información que se refiera a la planificación de la salud y a la evo-
lución de los procesos respectivos en los países americanos como de otras 
regiones debe ser recabada, promovida en su recolección y analizada. Destaco 
además que la misma debe ser difundida y divulgada a modo de promover, 
orientar y motivar procesos de planificación y niveles de decisión políticos y 
administrativos, informando y estimulando a aquellos que realizan la labor 
directa de planificación en salud, enfatizando las experiencias de terreno co-
nocidas (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1972, p. 13).

Dentro del Programa del Centro puede vislumbrarse la posibilidad de 
contemplar como política pública de salud nacional la Dinámica Inclusiva de 
Desarrollo Tecnológico, que se verá explicado más adelante en detalle y sobre 
lo cual anticipo en este apartado que se describe como una real necesidad de 
política pública de salud íntegra y que merece ser adecuadamente formulada y 
plasmada en su planeación, su proyecto y sus resultantes programas que debe-
rán ser coordinados con miras a su ejecución. Esta Dinámica se plasma en esta 
propuesta a través de UPM a nivel público, es decir, la PPM.

Volviendo al término burocracia, utilizado en sentido amplio, vendrá 
entonces en consecuencia a utilizarse para englobar y describir todo aquello 
que implica el trazado integral del sistema de salud de un país, con sus norma-
tivas y organigramas, su contexto social y hasta político, en sentido amplio. 
En sentido estricto, estamos frente a una burocracia de un sistema de salud 
circunscripto a una implementación efectiva de las mencionadas UPM.

5. LA INNOVACIÓN TERAPÉUTICA, LA INVESTIGACIÓN 
MÉDICA CON LA CONTRIBUCIÓN DEL PACIENTE Y LAS 
UNIDADES PRODUCTORAS DE MEDICAMENTOS (UPM) EN 
ARGENTINA

En este campo, la socióloga Renée Fox acentúa la posibilidad de un rol 
activo del paciente contribuyente al desarrollo de la ciencia médica en el mis-
mo hospital, siendo un caso de referencia la utilización de medicamentos de 
prueba en hospitales como la cortisona o la ciclosporina, principio activo 
empleado comúnmente en el trasplante de órganos. Su teoría esboza que el 
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médico está desarrollando investigación en el mismo hospital, a través de su 
práctica con el paciente y dentro de lo que ella denomina “dilema entre expe-
rimentación y terapéutica” pues se trata de probar la eficacia de su innovación 
a través del mismo paciente con un doble objetivo: curar la enfermedad o tra-
tarla por lo menos y también realizar su propia labor de investigación con el 
enfermo, quien pasa de ser un sujeto pasivo a ser uno activo desde el momento 
en que conoce que el procedimiento no sólo persigue su curación o alivio sino 
además el mismo progreso de la ciencia (FOX, 1959).

En el caso que ocupa a los medicamentos en los hospitales y su relación 
con la innovación tecnológica a través de su título de protección, a saber, las 
patentes, la propuesta de la función de una UPM es de naturaleza social en 
el sentido de que, tal como apunta Oro Boff, un sistema de patentes también 
puede constituirse en un instrumento de fomento y de erradicación de la pobre-
za porque estamos frente a un papel considerando dentro de un conjunto más 
amplio de medidas políticas nacionales de desarrollo tecnológico y obedeciendo 
a los mismos intereses del país. En efecto, tal como ella lo sostiene, diseminar la 
cultura de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, priorizando 
sobre todo la disponibilidad de recursos y garantizando una infraestructura 
necesaria, parece ser el camino para que pensar que la propiedad intelectual 
pueda contribuir al desarrollo económico y social (BOFF, 2009, p. 57).

La propiedad intelectual, importante mecanismo para la protección de 
invenciones derivadas del intelecto humano es un área diferenciada de la pro-
piedad material y hoy en día cuenta con un importante estímulo cuando se 
relaciona con la utilidad colectiva, aquí incluidas las invenciones (BOFF; LI-
PPSTEIN, 2015, p. 30).

Como factor de puesta en marcha del punto anterior en específico así como 
en general de lo hasta aquí expuesto, es preciso poner en conocimiento una teoría 
desarrollada en Argentina, país que más se ha preocupado en el tema de la PPM. 
Esta teoría ha sido recientemente en ese país por especialistas en estudios sociales 
de tecnología e innovación que propone abordar la PPM con un enfoque de 
tecnología organizacional y política pública y como un instrumento que busca 
como fin dinamizar procesos de desarrollo inclusivo. Santos, Guillermo y Bece-
rra, Lucas, Investigadores del Área de Estudios Sociales de la Tecnología y la In-
novación del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (Universidad 
Nacional de Quilmes) sobre cuyo trabajo se basa el presente artículo.

Hablar de desarrollo inclusivo significa despuntar la ciencia y la tecno-
logía propia de una región y subsecuentemente de un país pero en esferas que 
van más allá de la privada o la mixta. Nos referimos a la PPM a través del tra-
bajo articulado de laboratorios públicos y de farmacias hospitalarias y es que, 
ya en los albores del año 2000, el hospital público ha pasado de ser durante 
siglos el asilo de los pobres a convertirse en una institución prototipo de las 
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sociedades modernas, lugar de referencia privilegiada en la investigación médi-
ca y en el desarrollo de técnicas de punta (ADAM; HERLIZCH, 1994, p. 37).

En Argentina, la cuestión va más allá de la ya compleja provisión de medi-
camentos, enfocándose a puntos estratégicos que plantea actualmente el sector 
salud  y que incluyen: la política pública integrada, como factor en sí mismo y 
como factor capaz de desarrollar políticas públicas transformadoras dentro de 
la Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico; la eficiencia del gasto públi-
co y privado que se genera en la producción de medicamentos, lo cual implica 
un conjunto amplísimo de estrategias a desarrollar; una garantía de acceso a la 
salud en igualdad de condiciones para todos; el factor de la innovación con su 
desafío de generar dinámicas con miras al desarrollo inclusivo. A partir de esos 
cuatro puntos estratégicos mencionados que plantea el sector salud citan los es-
pecialistas tres preguntas-problema: ¿qué capacidad tiene el actual sector público 
productor de medicamentos y cuál es la relación entre política de salud y mer-
cado de medicamentos?; como factor de implementación y de transformación, 
¿es posible configurar una política integral de PPM que conviva con la compra 
privada?; ¿bajo qué condiciones una política pública de PPM puede desplegar di-
námicas concretas de desarrollo inclusivo? (SANTOS; BECERRA, 2016, p. 251)

El panorama debe ser visto el sector general tanto con sus complejidades 
como con sus oportunidades.

Existe una fuerte crítica al sistema privado y a la industria farmacéutica 
que éste desarrolla por adueñarse del presupuesto general destinado al sector 
salud y de la cadena de provisión de medicamentos, pero esto no es visto desde 
la raíz del problema: si se tuviera un mayor escenario presupuestario destinado 
a la eficiencia innovadora por las UPM y una participación concreta y eficien-
te de éstas dentro del aparato legal y regulatorio, podría verse más abierta gran 
parte de tal hegemonía privada. 

La pregunta resaltante que hemos de hacernos es ¿cuál es la importancia 
que adquiere el mercado de los medicamentos y su dinámica dentro del con-
cepto de gasto en salud? Existen muchas y conocidas inconsistencias como por 
ejemplo la baja en la capacidad de compra frente a la permanencia alcista de 
la capacidad de venta lo cual es producto de la propia estructura y diseño del 
sistema de salud y su consecuente dinámica.

El secreto para el desarrollo inclusivo las UPM pareciera radicar en los 
conceptos de Presupuesto + Participación Eficiente de la UPM, no respecto la 
eterna discusión entre el sector genérico y el innovador sino frente a la apro-
piación y hegemonía de todo el sector farmacéutico privado en el presupuesto 
público, dándose en consecuencia una altísima concentración en laboratorios 
privados nacionales y trasnacionales con el consecuente control de precios 
determinado por el sector dominante resultando la fórmula: a mayor concen-
tración, mayor control de precios.
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Las UPM conforman el sector de la PPM y se subdividen en laboratorios 
públicos y en farmacias hospitalarias. Ambos tipos producen medicamentos 
pero dirigidos a un público distinto ya que las segundas destinan sus produc-
tos generalmente a los pacientes a cuyo hospital pertenecen, mientras que los 
laboratorios públicos surten medicamentos a una extensa red de sistemas de 
salud a lo largo del territorio del país, abarcando hospitales públicos o pri-
vados, planes y programas de provisión pública de medicamentos o inclusive 
venta minorista en farmacias.

Es de tener en cuenta además que entre esos laboratorios podemos encontrar 
lo que dependen del gobierno nacional, de universidades nacionales, de gobiernos 
provinciales e incluso de municipios (SANTOS; BECERRA, 2016, pp. 255-259).

Analizando lo que contempla el estudio de las farmacias hospitalarias, en 
la PPM, basándose en la Resolución Ministerial argentina 286/08, la salud es 
un derecho y el medicamento un bien social siendo una función del Estado 
garantizar la accesibilidad y ordenar la distribución de recursos y el aprove-
chamiento de capacidades instaladas y de recursos humanos (HOYA, 2014).

Frente al problema del acceso a los medicamentos como producto por 
ejemplo de una crisis, siempre es el esfuerzo público, a través del Estado, el 
que acaba respondiendo con medidas alternativas, por ejemplo, la provisión 
gratuita de medicamentos en determinado tiempo y lugar a través de planes 
concretos. Una vez recuperada la actividad económica, la producción privada 
vuelve a estar en alza, incrementando su facturación (control de precios en 
consecuencia) y trayendo como consecuencia que la crisis haya sido finalmen-
te absorbida en forma total por el sector público (SANTOS; BECERRA, 2016, 
pp. 257-258). Como ejemplo se cita el Plan Remediar del año 2002 a través de 
la provisión de medicamentos en forma gratuita para 15 millones de personas.

Las propuestas son varias y pertenecerían a otro capítulo pero entre las 
posibles soluciones cobra especial relevancia las UPM. Garantizar el abasteci-
miento oportuno de medicamentos, si bien forma parte de la agenda pública 
y es una obligación del Estado, esto no implica forzosamente que estos bienes 
deban ser comprados al sector privado. En consecuencia, debería vincularse la 
política pública a una estrategia de producción y no de compra directa, con-
forme explican los estudiosos argentinos.

La elaboración de especialidades medicinales por laboratorios públicos 
acabaría con el pensamiento radical de la naturaleza del medicamento como 
un bien de mercado, transformándolo en un bien social (SANTOS; BECE-
RRA, 2016, p. 281) pero existen realidades de las UPM en cuanto a: la produc-
ción y el abastecimiento, las patentes como traba al desarrollo de las UPM7; un 

7 Las UPM fabrican medicamentos con principios activos cuyas patentes se encuentran vencidas y cuen-
tan con restricción para elaborar medicamentos con patente vigente. El argumento de la protección de 
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adecuado mecanismo de distribución de medicamentos elaborados por esas 
UPM; número UPM existentes8; tecnología e infraestructura local. Sobre este 
último punto, sigue siendo un obstáculo importante el hecho de que los prin-
cipios activos o farmoquímicos sean adquiridos en el exterior por falta de pro-
ducción local suficiente que se traduce en una capacidad inventiva limitada 
por parte de la industria nacional importadora de aquellas fórmulas, dicho de 
otra manera, se refleja en las cifras una reducida dinámica de innovación local.

Al respecto esgrimen los autores como causa del problema las raciona-
lidades que imperan en las políticas y programas de ciencia y tecnología en 
el sentido de que éstas responden al modelo lineal de innovación. Así, si 
bien existe un número importante de institutos y centros de investigación 
médica, todavía cuentan con bajos niveles de interacción con las unidades de 
producción. Aquí cobra una excepción importante los laboratorios que perte-
necen a las universidades nacionales sin que por ello el producido global de 
la dinámica innovativa del país resulte más feliz por tal excepción (SANTOS; 
BECERRA, 2016, pp. 261-262).

Resaltemos ahora que entre los principales principios activos elaborados 
por laboratorios públicos argentinos se encuentran analgésicos y antibióticos 
de uso habitual y también drogas utilizadas para tratar enfermedades cróni-
cas. La provincia con mayor abastecimiento de medicamentos de producción 
pública es la de Santa Fe y le siguen San Luis y Río Negro (MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 2015). En el año 2014 se planificó un 
financiamiento por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológi-
ca del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) para la PPM tuberculostáticos 
integrando el trabajo conjunto de la Universidad del Litoral y el Laboratorio 
Industrial Farmacéutico S.E. (LIF) cubriendo áreas estratégicas y de vacancia 
en la provisión de especialidades medicinales prioritarias (MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, 2014).  

la patente se encuentra desarrollado ampliamente en la doctrina actual pero encuentra un gran vacío en 
el caso de la PPM, caso en que la producción –y distribución aludida- del medicamento por las UPM 
debiera considerar políticas de excepción, máxime si se trata de medicamentos huérfanos, a través de 
oportunas previsiones legales como las licencias obligatorias, sobre lo cual las legislaciones aún encuen-
tran importantes vacíos a la hora de ponerlas en marcha.

8 Parte de esta política lineal debe también culpa a la concentración excesiva en manos de algunas UPM esta-
tales. En Argentina, se citan veinte UPM como parte integrante de la Red Nacional de Productores Públicos 
de Medicamentos, siendo su objetivo la producción conjunta de medicamentos de manera coordinada pero 
cuyos bajos resultados saltan a la vista por falta de acciones concretas en materia de producción y también 
de posicionamiento de la producción pública entre los temas principales de la agenda política del sector sa-
lud pública. No se puede dejar de mencionar sin embargo que en el año 2011, en un esfuerzo más defensivo 
que proactivo de las UPM y del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, se obtuvo 
la Ley 26.688 que declaró de interés nacional la investigación y PPM, sus materias primas, las vacunas y 
los productos médicos. Esta ley argentina aún carece de reglamento pero puede resultar un sugerente a la 
normativa de otros países en la materia por sus líneas estratégicas de acción.
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CONCLUSIONES

Dentro de la Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico, la PPM 
llevada a cabo a través de sus UPM juega un rol preponderante en la agenda 
pública del sector salud del país. Cuando es puesta en marcha de manera 
coordinada y positiva, conlleva en sí misma fines de inclusión y desarrollo 
social y productivo y es un instrumento de política pública de salud integrada 
y dinámica innovativa con capacidad de producir bajo demanda específica 
obedeciendo a un trazado territorial nacional preestablecido, con límites de-
mográficos. De esta manera, cumple la función de asegurar la provisión y dis-
tribución adecuadas a la población y desarrollar los medicamentos huérfanos.

Visto como lo que es y aunque le pese la realidad de la desventura de 
los problemas propios del necesario aparato burocrático legal, la PPM es una 
opción a la elaboración tradicional privada de medicamentos, llevada a cabo 
por laboratorios nacionales, con principios activos que sean accesibles en el 
mercado nacional y extranjero. Es una herramienta que conlleva en sí misma 
la noble acción a la que está destinado un fármaco, que es no es otra que cum-
plir con un bien social de acceso a la salud más allá de su valor patrimonial, 
sin desmerecer la propiedad intelectual de la patente de la que goza el medi-
camento, lo cual puede lograrse con un Plan de Acción que prevea no sólo 
mecanismos legislativos oportunos sino por sobre todo, estrategias de puesta 
en marcha en los distintos ciclos de la innovación farmacéutica vista, en sus 
distintas fases y hasta llegar a manos del consumidor final. 

Finalmente, en cuanto al primer tema que hemos abordado, dejamos por 
sentada la tarea positiva que conllevaría una licencia obligatoria bien estructu-
rada, celebrada y fundamentalmente concedida respetando cualesquiera de sus 
dos principales finalidades, a saber, la de salvar una situación de emergencia 
nacional o la de garantizar su efectiva explotación si ésta no se ha producido 
en el territorio. Sin embargo, no se debe olvidar que muchas veces la promo-
ción de esta figura encubre una finalidad encubierta, en el sentido de que más 
allá de garantizar la salud pública lo que realmente busca es facilitar y patro-
cinar la copia ilegal de medicamentos, lo cual constituye un flagrante ataque 
a la propiedad intelectual que se traduce en falta de seguridad jurídica para el 
inversor, provocando este hecho un gran desaliento a la inversión extranjera 
en cualquier país del mundo.

En tiempos en que una pandemia aqueja, un repensar sobre la función 
primigenia de la propiedad intelectual en su arteria que la conecta con el ac-
ceso a la salud es lo que este trabajo intenta esbozar. La participación plural 
y articulada de todo el engranaje que integra la materia y, en definitiva, de 
todos los actores de la innovación, se hace indispensable para la obtención de 
resultados inmediatos y ciertos.
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Matheus Siqueira Andrade

INTRODUÇÃO

A Saúde é um direito fundamental previsto na CR/88, sendo um dever 
do Estado, que tem como obrigação promover o seu acesso a todos os cidadãos 
brasileiros. Nesse sentido, o Estado atua  prestando assistência à saúde indivi-
dual, de forma integral, universal e gratuita, no Sistema Único de Saúde (SUS), 
sob a responsabilidade conjunta da União Federal, estados e municípios, e 
também indiretamente, regulando o mercado privado de saúde suplementar. 
Essa regulação acontece por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementa 
(ANS), criada pela Medida Provisória 2.012-12 de 2000 , posteriormente con-
vertida na Lei 9.961 em 28 de janeiro de 2000, com finalidade institucional 
de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. 

A atuação do setor privado da saúde no Brasil é extremamente relevan-
te, com mais de 47 milhões de beneficiários assistidos por planos médicos em 
Dezembro de 2019, segundo dados oficiais disponibilizados no site da ANS 
em 2020. Isso demonstra que o funcionamento adequado do setor privado, no 
cenário atual de organização da saúde coletiva do país, é necessário para que a 
sociedade possa ter a sua disposição um sistema de saúde capaz de atendê-la, ga-
rantindo o direito previsto constitucionalmente. É evidente que o sistema públi-
co da maneira como organizado e gerido hoje, com os recursos e investimentos 
que possui à disposição, não suportaria suprir de imediato a população assistida 
pelas operadoras privadas de planos de saúde em caso de necessidade, sem antes 
sofrer uma mudança estrutural complexa e de longo prazo. 

Nesse cenário, o Estado depende do setor privado para alcançar seus 
objetivos, e precisa regular precisamente o mercado, o que ocorre por meio da 
ANS, para garantir que o consumidor tenha seus direitos assegurados, ainda 
mais em se tratando de algo primordial como a saúde, que está intimamente 

capítulo 39

responsaBIlIdade pela manutenção de  
coBertura de atendImento aos segurados  

de planos de saúde InadImplentes em  
razão da pandemIa da covId-19
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ligada ao direito a vida. É preciso encontrar um equilíbrio, capaz de proteger 
os beneficiários de plano de saúde sem desconsiderar os direitos, também 
constitucionais, da livre iniciativa, da liberdade econômica, e da segurança 
jurídica, que amparam os agentes privados e garantem um ambiente favorável 
para sustentabilidade do mercado. 

Tema em foco nos debates jurídicos atuais é a chamada judicialização da 
saúde e a ponderação de princípios e direitos que, na esfera privada, envolve o 
direito à vida de um beneficiário consumidor de plano de saúde, de um lado, 
e a livre iniciativa e a autonomia da vontade de outro, amparando os interesses 
das operadoras privadas de plano de saúde, de outro. Parece óbvia a escolha pelo 
direito à vida nessa ponderação, mas seria o mercado privado o responsável por 
esse ônus em situações que a vida de um cidadão dependa de uma prestação de 
serviço não pactuada em contrato de maneira legítima? O Judiciário por vezes 
decide nesse sentido, em alguns momentos com tutelas liminares que visam a 
garantir um atendimento de urgência do qual dependa a vida de um beneficiário, 
concluindo-se em momento posterior que determinada prestação não era prevista 
na cobertura contratual, o que logicamente deveria isentar a operadora de saúde 
privada de responsabilidade nessa situação. Sendo assim, a operadora arcará com 
o ônus do atendimento concedido liminarmente e terá o direito ao ressarcimento 
dos valores dispendidos, mas, na prática, muitas vezes não conseguirá satisfazê-lo. 

Não resta dúvida que se trata de uma escolha difícil para o judiciário e 
que uma decisão de maneira contrária poderia resultar na morte de uma pes-
soa, no entanto, é provável que fosse mais razoável que o Estado tivesse que 
arcar com os custos financeiros e econômicos dessa decisão.

Em 10 de Dezembro de 2019, a 4ª turma do STJ, de forma unânime, se 
posicionou, no REsp 1.733.013/PR, no sentido de que o plano de saúde não 
deve custear procedimentos fora do rol mínimo previsto pela ANS, ou seja, 
se não estiver o procedimento buscado previsto em contrato celebrado em 
conformidade com as normas da agência, não é responsabilidade da operadora 
privada de saúde arcar com o atendimento, o que reforça a livre iniciativa e a 
autonomia da vontade exercida dentro dos limites da regulação.

Em meio a esse cenário de discussão jurídica em um tema relevante como 
o direito a saúde, é declarada emergência em saúde pública de importância na-
cional em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus e a decla-
ração de pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde - OMS, 
com repercussão nas mais variadas áreas do conhecimento humano, entre elas 
o direito. Medidas recomendadas pela OMS e executadas por governantes 
para combate ao vírus impõem o isolamento social e geram em contrapartida 
paralisação de atividades empresariais, impactando fortemente a economia 
brasileira e, consequentemente, promovendo dificuldades financeiras para as 
empresas e famílias, com aumento expressivo do desemprego.
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Como resultado dessa crise financeira e econômica instalada, empresas e 
famílias não terão condições de arcar com parte de suas obrigações financeiras 
assumidas anteriormente, resultando na inadimplência de várias delas, entre 
as quais as contratações de planos de saúde. Considerando que o mercado 
privado é forte ator na garantia do acesso à saúde e que o SUS não suportaria 
um aumento repentino da demanda, uma parcela significativa de pessoas es-
tariam desassistidas, logo no momento em que mais seria preciso a utilização 
do sistema de saúde do país, devido a presente Pandemia de magnitude talvez 
sem precedentes, cenário este catastrófico.  

Assim, o Estado iniciou uma série de medidas para combate aos proble-
mas gerados pela Pandemia, dentre elas o Ministério Público Federal, agindo 
no âmbito de suas atribuições, emitiu em 19/03/2020 o Ofício nº 43/2020/
AC/3CCR à Agência Nacional Saúde, abordando a manutenção de cobertura 
aos segurados inadimplentes em razão da pandemia do Covid-19, em momen-
to tão sensível da saúde pública nacional, citanto que, segundo informações 
contidas no site da agência, as operadoras de planos de saúde poderiam sus-
pender ou rescindir o contrato após 60 dias de inadimplência, e questionando 
qual deveria ser o procedimento adotado, visando a modificar essa possibili-
dade de suspensão de atendimento ou rescisão contratual. 

Com base no ofício enviado pelo MPF e no atual cenário exposto, é de se 
esperar que a ANS edite normas específicas aplicáveis a situação emergencial da 
saúde coletiva, impedindo a suspensão de atendimento e rescisão contratual rea-
lizadas pelas operadoras de saúde por motivo de inadimplência nesse momento.

Para que isso seja feito é preciso haver a ponderação de alguns princípios 
constitucionais, de um lado a garantia ao acesso à saúde da população, de ou-
tro a livre iniciativa, liberdade contratual e segurança jurídica das operadoras 
privadas de saúde, que vale ressaltar, também estão afetadas pelos impactos 
econômicos do atual cenário. Carlini (2014) aborda muito bem essa pondera-
ção de direitos, concluindo que, para que o direito fundamental a saúde seja 
efetivado, é preciso um debate político e social, com razões das partes sendo 
expostas e analisadas com ética e lealdade, sopesando sempre o interesse in-
dividual a saúde com a repercussão dos atos tomados para garanti-los na sus-
tentabilidade das instituições públicas e privadas. Assim, o presente problema 
é: de quem seria a responsabilidade pelos custos financeiros da manutenção 
de cobertura aos segurados de saúde inadimplentes em razão da pandemia do 
Covid-19, sugerida pelo ofício do MPF? Seria permitido ao Estado transferir 
integralmente às operadoras privadas de planos de saúde o ônus da obrigação 
de manter o serviço contratual diante do inadimplemento, para garantir a 
todos o direito fundamental a saúde?

O objetivo do presente artigo está em encontrar possíveis respostas para 
os questionamentos acima, bem como apresentar soluções para a regulação do 
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Estado, por meio da ANS, em atendimento ao ofício enviado pelo MPF, com 
base na ponderação de princípios e em um equilíbrio razoável na divisão do 
ônus entre Estado e iniciativa privada, conseguir a manutenção dos contratos 
de planos de saúde inadimplentes em razão da pandemia.

1. A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SUA 
ESTRUTURA NO ESTADO BRASILEIRO

A Constituição da República de 1988 buscou promover uma série de di-
reitos e garantias fundamentais aos cidadãos, entres eles o direito a saúde pre-
visto em diferentes dispositivos, como o art. 6º no capítulo de direitos sociais, 
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternida-
de e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
Há também previsão no art. 196 da carta magna, que define saúde como um 
direito de todos e uma obrigação do Estado:

Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po-
líticas 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 promoção, 
proteção e recuperação. (BRASIL, 1988)

 
Dessa forma, a Constituição Federal cumpre o seu papel em normatizar 

o direito à saúde, no entanto, se faz necessário que os governantes seguindo 
suas diretrizes, sejam capazes de estruturar um sistema de saúde adequado 
para efetivação do direito. O Estado atua diretamente prestando assistência à 
saúde individual, de forma integral, universal e gratuita, no Sistema Único de 
Saúde (SUS), sob a responsabilidade conjunta da União Federal, estados e mu-
nicípios, conforme linhas gerais previstas no art. 198 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988):

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionaliza-
da e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Posteriormente a CR/88, surge a lei 8.080/1990 dispondo sobre critérios 
e condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes. Tal lei, além de detalhar 
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diretrizes e competências do sistema único de saúde, a reforça como direito 
fundamental de todos e obrigação do Estado, dispondo ainda que o dever es-
tatal não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade, 
inserindo a todos na missão de sua efetivação.

A CR/88 já trazia a possibilidade de participação da livre iniciativa nos 
serviços de saúde:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estran-
geiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. (BRASIL, 1988)

O mercado privado de saúde ganhou com o passar dos anos relevância 
em sua atuação, assistindo a um número cada vez maior de pessoas, sendo 
importante para a efetivação dos objetivos constitucionais traçados. Segun-
do (CARLINI, 2014. p.1334), “A saúde privada no Brasil surge como uma 
alternativa a falta de eficiência do Estado em garantir aos trabalhadores 
urbanos o acesso à saúde pública em quantidade e qualidade suficiente às 
necessidades concretas”. Devido a relevância do objeto dessa prestação do 
serviço, se fez necessário que o Estado promovesse a regulação e fiscalização 
sobre o setor privado de saúde suplementar, sendo criada a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Lei 9.961/2000, com finali-
dade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência 
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, suas relações com 
prestadores de serviços e consumidores, contribuindo para o desenvolvimen-
to das ações de saúde no País.

A atuação do setor privado da saúde no Brasil se desenvolveu de tal ma-
neira que, em Dezembro de 2019, alcançou mais 47 milhões de beneficiários 
assistidos por planos médicos, segundo dados oficiais disponibilizados no site 
da agência nacional de saúde em 2020. Isso demonstra que o funcionamento 
adequado do setor privado, no cenário atual de organização da saúde coletiva 
no país, é necessário para que a sociedade possa ter a sua disposição um siste-
ma capaz de atendê-la, garantindo o direito previsto constitucionalmente. Está 
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evidenciado que o serviço público da maneira como organizado e gerido hoje, 
com os recursos e investimentos que possui à disposição, não suportaria suprir 
de imediato toda a população assistida pelas operadoras privadas de planos de 
saúde em caso de necessidade, sem antes sofrer uma mudança estrutural com-
plexa e de longo prazo. Conclui-se que o Estado depende do setor privado, 
para alcançar seus objetivos relacionados à saúde. 

2. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR E A 
PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS

A ANS é uma agência reguladora e não um órgão do sistema de proteção 
individual ao consumidor, assim visa a regulação do mercado, sua sustentabi-
lidade e proteção da livre concorrência, garantindo, por fim, proteção ao con-
sumidor de forma coletiva. Ensina (CARLINI, 2014, p.1767) sobre a atuação 
da ANS, “A proteção do consumidor não ocorre no âmbito individual, mas 
sim coletivo. O objetivo é a proteção do mercado para que nele ocorram trocas 
equilibradas. Esse é o instrumento de que se utilizam as agências reguladoras 
para garantir a proteção do consumidor.” 

Ao longo dos anos a ANS se desenvolveu junto com a maturidade ad-
quirida pelo setor, com papel cada vez mais relevante. Seu poder normativo de-
senvolveu-se de forma sistemática, protegendo o interesse coletivo e limitando a 
livre concorrência e a livre iniciativa das operadoras, princípios constitucionais 
previsto no art. 170, “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios.” 
(BRASIL, 1988) e definidos por José Afonso da Silva da seguinte maneira:

 
(...) a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou li-
berdade de empresa e a liberdade de contrato. Consta do artigo 170 [da Consti-
tuição Federal], como um dos esteios da ordem econômica, assim como de seu 
parágrafo único, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgão públicos, salvo casos 
previstos em lei. (SILVA, 2005, p.767)

 
Os princípios não são absolutos e podem sofrer limitações do Estado, 

para garantir a proteção dos hipossuficientes e a primazia do interesse público, 
o que ocorreu por meio da densa normatização promovida pela ANS. Apesar 
disso, nem todas as demandas puderam ser solucionadas no âmbito adminis-
trativo, sendo o poder judiciário acionado como último recurso daqueles que 
buscavam atendimentos de saúde e tinham suas pretensões, de forma legítima 
ou não, frustradas.
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A busca pelo judiciário passou a ser muito frequente em relação aos 
serviços prestados no mercado privado da saúde, devido a natureza da pre-
tensão, que muitas vezes estaria ligada ao possível resultado de vida ou morte 
dos consumidores, e ao contexto social em que os cidadãos começaram a se 
perceber cada vez mais como sujeitos de direito e não apenas sujeitos de de-
veres e obrigações, dando início ao fenômeno chamado de judicialização da 
saúde. Juliana Carlini entende que há ainda dois aspectos capazes de explicar 
a judicialização:

Dois aspectos, portanto, são identificados neste trabalho como fundamentais 
para explicar o fenômeno da judicialização ocorrido no Brasil nos últimos 
anos: credibilidade do Poder Judiciário frente aos demais poderes republica-
nos, e a formação jurídica brasileira, que aponta o litígio processual como 
principal fonte de solução de controvérsias de qualquer natureza. (CARLINI, 
2014, p.3379)

A judicialização da saúde é tema em foco nos debates jurídicos, envolven-
do a ponderação de princípios e direitos, como o direito à vida de um benefi-
ciário consumidor de plano de saúde, de um lado, e o direito à livre iniciativa, 
livre concorrência e liberdade de contratar da operadora privada de plano de 
saúde, de outro. Por vezes, o judiciário intervem nos contratos privados de 
saúde e obriga as operadoras a prestar serviços que já haviam sido negados 
em instância administrativa. Parece óbvia a escolha pelo direito à vida nessa 
ponderação com os direitos como a livre iniciativa, nessa intervenção estatal 
em contratos privados, mas não parece ser razoável que a operadora de saúde 
seja responsável por arcar com esse ônus financeiro da prestação de serviço, 
quando não o esteja pactuado na contratação. Talvez fosse mais adequado que 
o Estado assumisse a responsabilidade de custear o atendimento à saúde em 
casos como esses. 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2009, na apelação Civil 163.138-
1, desconsiderou as normas regulamentadoras da ANS e o contrato privado 
celebrado entre beneficiário e operadora de saúde, para condená-la ao custeio 
do procedimento não previsto no rol mínimo, definido pela agência, e excluído 
pelo instrumento assinado pelos contratantes, conforme ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 
IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS DE FERRARA PARA CONTENÇÃO DE CE-
RATOCONE. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONTRÁRIA 
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 
QUE PROTEGE O SEGURADO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO DE APE-
LAÇÃO IMPROVIDO. A cláusula excludente da cobertura para a implanta-
ção de anéis de Ferrara – procedimento com objetivo de conter o avanço de 
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ceratocone (doença degenerativa da córnea) – desrespeita o princípio da boa-fé 
objetiva e não se harmoniza com as prescrições da legislação consumerista, 
pois o CDC proíbe as cláusulas que coloquem o consumidor em desvanta-
gem excessiva, inobstante o procedimento não constar do rol da Resolução 
Normativa nº 82 da Agência Nacional de Saúde – ANS. - Recurso de Apelação 
improvido. (PERNAMBUCO, 2009)

Nesse sentido também decidiu a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, em 2012:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATA-
MENTO MÉDICO INDICADO. COBERTURA. NEGATIVA. ABUSIVI-
DADE. RECURSO NÃO PROVIDO. É abusiva, por notório desequilíbrio 
entre os valores bem tutelado e fundamentos da limitação contratual invo-
cada, a cláusula de exclusão de cobertura para tratamento médico indicado 
para evitar a perda de visão pelo segurado, beneficiário de plano privado de 
assistência à saúde. O rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS – 
Agência Nacional de Saúde estabelece a cobertura mínima obrigatória para 
os planos de saúde, mas não exclui a prestação de cobertura assistencial 
adequada às necessidades de saúde dos pacientes de acordo coma  indicação 
do médico responsável e perspectiva de eficácia do tratamento da doença. 
(MINAS GERAIS, 2012)

Além de decisões como as expostas anteriormente, o Judiciário por ve-
zes decide com tutelas liminares no sentido de garantir a pretensão resistida 
de atendimento médico de urgência a um beneficiário, do qual dependa sua 
vida, e em momento posterior ao analisar o mérito conclui que determinada 
prestação não era prevista na cobertura contratual de forma legítima, o que 
isentaria a operadora de saúde privada de responsabilidade na situação. Nesse 
caso, a operadora já terá arcado com o ônus do atendimento concedido limi-
narmente e terá direito de ter os valores ressarcidos, mas, na prática, muitas 
vezes não conseguirá satisfazê-lo. Ainda assim, ao analisar a decisão com foco 
individual ao caso concreto, poder-se-ia concluir que foi adequada, com base 
no argumento de que contribuíra para a cura de um cidadão doente a custa de 
um prejuízo financeiro indevido, mas pouco relevante, para uma operadora 
de saúde. No entanto, a resolução do direito individual de um beneficiário 
com uma sentença que viole direitos de uma instituição privada, precisa ser 
analisada de forma ampla, dentro de um contexto onde há a criação de um 
precedente e um somatório de decisões no mesmo sentido pode gerar reper-
cussão indesejada sobre o sistema coletivo privado de saúde como um todo, 
cuja proteção é prioridade na consecução da efetividade da saúde como direito 
social. Sobre o tema, Luis Roberto Barroso em contexto semelhante na saúde 
pública afirma: 
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Ao lado de intervenções necessárias e meritórias, tem havido uma profusão de 
decisões extravagantes ou emocionais em matéria de medicamentos e terapias, 
que põem em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, de-
sorganizando a atividade administrativa e comprometendo a alocação dos es-
cassos recursos públicos. Em suma: o Judiciário quase sempre pode, mas nem 
sempre deve interferir. Ter uma avaliação criteriosa da própria capacidade 
institucional e optar por não exercer o poder, em autolimitação espontânea, 
antes eleva do que diminui. (BARROSO, 2006, p. 285)

Não resta dúvida de que se trata de uma escolha difícil para o judiciário, 
e que uma decisão de maneira contrária poderia resultar na morte de uma 
pessoa, no entanto, é provável que fosse mais razoável que o Estado arcasse 
com os custos financeiros de um tratamento não previsto dentro do escopo 
contratual de prestação de serviço de uma operadora de saúde, elaborado de 
forma legítima, atendendo às normas de regulação da ANS. 

Em 10 de Dezembro de 2019, a 4ª turma do STJ de forma unânime se 
posicionou, no REsp 1.733.013/PR, no sentido de que o plano de saúde não 
deve custear procedimentos fora do rol mínimo previsto pela  ANS, ou seja, 
atendidas todas as normas de regulação da agência, se não estiver previsto no 
contrato o procedimento, não é responsabilidade da operadora privada de saú-
de arcar com o atendimento, o que reforça a autonomia da vontade e a livre 
inciativa, exercida já dentro dos limites previstos pela regulação:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PRO-
CEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRI-
BUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E 
NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES 
DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO 
EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDI-
MENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE 
VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO 
CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL 
E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA 
DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL 
EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. 
OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA 
RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE 
DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público 
na assistência suplementar à saúde. O  art. 4º, III e XXXVII, atribui competên-
cia à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que 
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, 
além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados 
no âmbito da saúde suplementar. 
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2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 
4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição 
dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde 
que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos 
Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da 
Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta 
o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo  
caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a preven-
ção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas 
as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização 
Mundial da Saúde. 
3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, 
apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, 
como:  utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; 
observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências – SBE; e resguardo 
da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.
4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde cons-
titui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com 
preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da po-
pulação. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do 
tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente 
exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem li-
mitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamen-
te padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer 
qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando 
vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assis-
tência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de 
outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, 
é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Con-
sumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 
4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas 
as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para 
a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores. 
6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da 
relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade 
e impacto econômico. A  uníssona doutrina especializada alerta para a ne-
cessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual 
exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de 
uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser 
observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos 
quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a 
sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de 
responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no 
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art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que 
a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol 
da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.
8. Recurso especial não provido. (BRASIL, 2019)

 
Essa decisão contribuiu para maior segurança jurídica do mercado e 

um ambiente mais favorável para sustentabilidade do sistema coletivo pri-
vado de saúde.

3. PANDEMIA DO COVID-19 E O OFICIO DO MPF – 
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE PLANO DE SAÚDE

No momento em que o Brasil vivencia esse contexto de debate jurídico 
na área da saúde coletiva, que envolve a judicialização da saúde, a ponderação 
de princípios, sopesamento entre direito individual e desenvolvimento ade-
quado do sistema privado coletivo, é declarada emergência em saúde pública 
de importância nacional, decorrente dos impactos do Coronavírus, e também 
pandemia de Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde - OMS. Os se-
guintes dados oficiais e informações sobre esse cenário foram publicados no 
site da Organização Pan-Americana de Saúde:

- A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, 
que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto 
nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 
Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 
OMS como uma pandemia.
- Foram confirmados no mundo 1.844.863 casos de COVID-19 (71.779 novos 
em relação ao dia anterior) e 117.021 mortes (5.369 novas em relação ao dia 
anterior) até 14 de abril de 2020.
- O Brasil confirmou 25.262 casos e 1.532 mortes até a tarde do dia 14 de 
abril de 2020.
- A OPAS e a OMS estão prestando apoio técnico ao Brasil e outros países, na 
preparação e resposta ao surto de COVID-19.
- As medidas de proteção são as mesmas utilizadas para prevenir doenças respi-
ratórias, como: se uma pessoa tiver febre, tosse e dificuldade de respirar, deve 
procurar atendimento médico assim que possível e compartilhar o histórico 
de viagens com o profissional de saúde; lavar as mãos com água e sabão ou 
com desinfetantes para mãos à base de álcool; ao tossir ou espirrar, cobrir a 
boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço – em seguida, 
jogar fora o lenço e higienizar as mãos.
- Os coronavírus são a segunda principal causa do resfriado comum (após 
rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais graves 
em humanos do que o resfriado comum.
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- Há sete coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos, entre eles o SARS-COV 
(que causa síndrome respiratória aguda grave), o MERS-COV (síndrome respira-
tória do Oriente Médio) e o SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença COVID-19).
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2020)

Para combate à Pandemia, a OMS recomendou o isolamento social entre 
outras medidas, o que foi seguido por governantes em vários países, entre eles 
o Brasil, com restrições ao comércio e vários outros serviços considerados não 
essenciais. Tal conduta se justifica pela velocidade de difusão elevada do vírus 
conforme disse Elói Martins Senhoras:

Embora a escala de letalidade do coronavírus seja relativamente baixa, a escala 
de difusão é elevada, repercutindo em uma rápida difusão dentro da China e 
mesmo no exterior. As repercussões de curto prazo já acontecem por meio de 
uma crescente autarquização das relações internacionais dos países em relação 
à China, com contenção dos fluxos humanos e corte de voos comerciais. Por 
sua vez, os impactos de médio e longo prazo potencializam um aumento 
da desaceleração econômica na China e repercussão negativa no crescimento 
mundial, reforçando as tendências internacionais de aumento do neoprotecio-
nismo e do xenofobismo (SENHORAS, 2020, p. 33)

Em 06 de Fevereiro de 2020 foi publicada a lei 13.979, dispondo sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Den-
tre as medidas está o isolamento:

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:(Redação 
dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
I - isolamento;
II – quarentena; (BRASIL, 2020)

Essas medidas visando ao combate da pandemia, geram algumas conse-
quências econômicas graves, devido a paralisação de atividades empresariais e, 
consequentemente, dificuldades financeiras para as empresas e famílias, com 
aumento expressivo do desemprego.

Nessa crise, por óbvio, empresas e famílias não terão condições de arcar 
com muitas de suas obrigações financeiras assumidas, resultando na inadim-
plência de várias delas, entre as quais estão as contratações de planos de saúde. 
O aumento da inadimplência dentro do contexto em que o mercado privado 
é forte ator na garantia do acesso à saúde e o SUS não suportaria um aumen-
to repentino da demanda, resultaria em uma parcela significativa de pessoas 
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desassistidas, justamente no momento em que mais seria preciso a utilização 
do sistema de saúde do país, diante da pandemia de magnitude talvez sem 
precedentes, cenário este catastrófico.  

Assim, o Estado dando sequência nas medidas para combate aos proble-
mas gerados pela pandemia, por meio do Ministério Público Federal, atuan-
do no âmbito de suas atribuições de defesa da coletividade e do interesse 
público, emitiu em 19/03/2020 o Ofício nº 43/2020/AC/3CCR à Agência 
Nacional Saúde, abordando a manutenção de cobertura de atendimento das 
operadoras privadas aos segurados inadimplentes em momento tão sensível 
da saúde coletiva nacional. Indagou o MPF que, segundo informações conti-
das no site da agência, as operadoras de planos de saúde poderiam suspender 
ou rescindir o contrato de prestação de serviço após 60 dias de inadimplên-
cia, e assim questionou qual deveria ser o procedimento adotado, no cenário 
atual, visando a modificar essa possibilidade de suspensão de atendimento 
ou rescisão contratual. 

Com base no ofício enviado pelo MPF e no atual cenário exposto, é de 
se esperar que a ANS edite normas específicas aplicáveis ao momento de emer-
gência em saúde pública de importância nacional, impedindo a suspensão de 
atendimento e rescisão contratual realizadas pelas operadoras de saúde por 
motivo de inadimplência.

4. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DE 
COBERTURA DE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DE 
PLANO DE SAÚDE 

Para garantir a manutenção de cobertura de atendimento de beneficiários 
de planos de saúde contratualmente inadimplentes, não basta que a ANS de 
forma simplista altere as normas de regulação para uma previsão nesse sen-
tido, é preciso que isso seja feito com ponderação de direitos, de um lado a 
garantia ao acesso à saúde da população, de outro a livre iniciativa, liberdade 
contratual e segurança jurídica, das operadoras privadas de planos de saúde. É 
importante o diálogo entre todos os agentes envolvidos, com empatia e conhe-
cimento do contexto de cada um deles, além do amplo debate jurídico, para se 
chegar a uma solução razoável. 

Angélica Carlini (2014) aborda muito bem essa ponderação de direitos e 
equilíbrio de interesses em sua obra “Judicialização da Saúde Pública e Priva-
da”, na qual conclui que para que o direito fundamental à saúde seja efetivado, 
é preciso um debate político e social, com razões das partes sendo expostas 
e analisadas com ética e lealdade, sopesando sempre o interesse individual a 
saúde com a repercussão das medidas tomadas para garanti-los na sustentabi-
lidade das instituições públicas e privadas.
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Relevante enfatizar que os mesmos argumentos utilizados para defender 
a manutenção dos inadimplentes pelo mercado privado de saúde, de que esses 
consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, estão sem condições de arcar 
com o pagamento dos planos contratados, devido às dificuldades impostas 
pelo atual cenário econômico, também se aplicam às próprias operadoras de 
saúde, que também sofrem com os impactos econômicos e talvez não tenham 
condições de arcar com os custos assistenciais, sem o recebimento das contra-
prestações por parte dos clientes. 

Além da viabilidade financeira, teriam essas empresas privadas obriga-
ção de se responsabilizar por esses atendimentos? Seria permitido ao Estado 
transferir integralmente às operadoras privadas de planos de saúde o ônus de 
manter o serviço contratual diante do inadimplemento, para garantir a todos 
o direito fundamental a saúde? Não, essas situações não parecem razoáveis, 
da mesma maneira que também não o é permitir que usuários de plano de 
saúde fiquem desassistidos nesse momento. É preciso alcançar um equilíbrio 
por meio do diálogo e de um somatório de esforços de todos os envolvidos. 
O diálogo tão importante nesse momento é abordado por (CARLINI, 2014, 
p.5256) ao analisar a judicialização da saúde, “é preciso, no entanto, que o 
caso não chegue ao Poder Judiciário, seja solucionado antes dessa esfera em 
um ambiente de debate político e social das partes sendo expostas, analisadas 
e discutidas com ética, lealdade e transparência”.

O Estado ao exigir a manutenção do atendimento dos inadimplentes por 
parte das operadoras, deveria oferecer a elas algum benefício em contrapartida. 
Por exemplo, a exigência da ANS de que as operadoras constituam reservas 
financeiras para atender às provisões técnicas de acordo com alguns critérios 
previstos na RN 393, de Dezembro de 2015, poderia ser flexibilizada nesse 
momento, com liberação de parte desses valores para utilização no custeio 
dos atendimentos médicos. Há também a chamada taxa de saúde suplementar 
prevista na RN nº89, de Fevereiro de 2005, tributo cobrado pela ANS em razão 
do poder de polícia das operadoras de saúde, que poderiam ser contempladas 
com a isenção dessa taxa durante esse período favorecendo sua capitalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio ao cenário brasileiro de discussão envolvendo o direito fun-
damental à saúde, com o surgimento do fenômeno de sua judicialização e 
repercussão das decisões judiciais no sistema coletivo, com preocupações na 
sustentabilidade do setor privado, é declarada emergência em saúde pública de 
importância nacional, decorrente da pandemia de Covid-19. Dessa forma, au-
menta-se a preocupação com a saúde da sociedade brasileira e medidas como 
isolamento, que prejudicam a economia, são tomadas.
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Por conseguinte, empresas e famílias sofrem impactos financeiros que 
comprometem o pagamento de suas obrigações, entre elas as geradas pelos 
contratos privados de planos de saúde. Assim, em 19/03/2020 o MPF expede 
o Ofício nº 43/2020/AC/3CCR à Agência Nacional Saúde, abordando a ma-
nutenção de cobertura de atendimento das operadoras de saúde privada aos 
segurados inadimplentes em razão da pandemia do Covid-19. Questiona o 
MPF quais medidas seriam tomadas em relação a previsão normativa da agên-
cia de que operadoras privadas de saúde pudessem suspender o atendimento 
ou rescindir contratos em razão da inadimplência.

Conclui-se que é preciso que a ANS tome as devidas medidas para evitar à 
suspensão do atendimento ou rescisão contratual dos inadimplentes nesse mo-
mento, mas não deve ser a operadora privada de saúde responsabilizada por 
arcar integralmente com esse ônus. É preciso que o Estado cumpra seu dever 
constitucional de garantir o direito social à saúde e para isso adote medidas 
benéficas ao mercado privado de saúde como contrapartida. Sugere-se no pre-
sente estudo que sejam avaliadas medidas como a flexibilização da exigência 
da ANS de que as operadoras constituam reservas financeiras segundo alguns 
critérios normatizados, com liberação de parte desses valores para utilização 
no custeio dos atendimentos médicos, e também a isenção da taxa de saúde 
suplementar, tributo cobrado pela agência das operadoras. Dessa forma, as 
operadoras se capitalizariam para garantir a manutenção dos atendimentos 
nesse período suportando a inadimplência.
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Meryl Thiel

INTRODUÇÃO

As dificuldades enfrentadas pelo nosso mundo hoje possui suas origens 
nos princípios adotados pelos governantes de nosso sistema internacional, 
um sistema que reivindica a universalidade kantiana. O fracasso do sistema 
contemporâneo foi destacado pela pandemia do Covid-19 que colocou os se-
res humanos frente a suas falhas e fraquezas. Os comentários sociológicos, 
psicológicos, históricos e às vezes filosóficos se multiplicaram, mas há uma 
área, por mais fundamental que seja, para gerenciar melhor a crise pela qual 
estamos passando, que não foi objeto de análises profundas: os aspectos legais 
da Covid-19. Não é fácil aventurar-se nesse caminho, principalmente porque 
supõe antecipar o que será do mundo pós-covid1. 

A nossa análise se baséia no planejamento das teorias pós-coloniais: a 
conferência de Bandung, ocorrida em abril de 1955, esteve prestes a revo-
lucionar a ordem mundial: os processos de descolonização tomaram forma 
e, com eles, foi consagrado o princípio da autodeterminação dos povos. 
Entre 1945 e 1950, a sociedade internacional já havia preparado as bases 
para uma cooperação universal, porém com o ressurgimento das políticas 
nacionalistas essa vontade internacional foi escurecida, especialmente pe-
los seguintes fatos: a independência da Índia -e a criação do Paquistão-; a 
criação das instituições decorrentes de Bretton-Woods que resultaram na 
ascensão do Poder Americano; a criação do Estado de Israel e da Palestina; 
a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos somente conten-
do inspiração ocidental. 

1 O direito, e este é pelo menos a concepção que será desenvolvida neste capítulo, visa reparar e garantir 
a segurança mais do que impedir a ocorrência de danos.

capítulo 40

elementos de reFlexão JurídIca  
para uma aBordagem InclusIva do  

conceIto de soBeranIa
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O que poderia ter sido um grande ponto de virada nas modalidades da 
governança internacional, em favor de uma verdadeira unificação e harmoni-
zação das relações interestaduais, acabou levando a estimular o funcionamen-
to e fortalecimento dos mecanismos de exclusão. A declaração de Bandung 
estabeleceu os princípios para implementação dos direitos humanos e da 
cooperação internacional,a fim de ajudar no desenvolvimento dos países 
mais pobres. Mas, em um contexto de guerra fria, onde o comunismo e o 
capitalismo se opõem, e onde as apostas ideológicas nacionais têm precedên-
cia sobre os direitos humanos, a conferênciade Bandung restringiu-se ao de-
senvolvimento de teorias da dependência dos países em desenvolvimento em 
relação aos países desenvolvidos. Em outras palavras, a conferência discipli-
nou a contraposição entre países excluídos e países líderes [Badie, 1995]. As 
múltiplas expressões criadas para qualificar esses blocos de países, classificados 
pelo seu grau de desenvolvimento, produziram o efeito de mitigar uma reali-
dade e estigmatizar os países mais pobres. A relutante dessas ações e conceitos 
refleti uno universalismo dos princípios de paz e cooperação proclamados na 
criação das Nações Unidas2. 

Os Estados Unidos, financiadores do mundo pós-Segunda Guerra Mun-
dial, através do Plano Marshall, da criação do Fundo Monetário Internacional 
e do Banco Mundial, garantiram a reconstrução da Europa. O início da cria-
ção do que serão as Nações Unidas começou em 1943, sob a liderança do chefe 
de estado americano, porém foi com o fim do conflito armado que a organi-
zação realmente tomou sua atual forma. Ao mesmo tempo, e considerando os 
imperativos de restauração europeia, as questões de saúde passaram a integrar 
a agenda internacional. A criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
foi discutida em 1945, o ato constitutivo da organização foi adotado em 1946 
e entrou em vigor em 19483. O objetivo da OMS reconhece a importância de 
proteger melhor as necessidades da população mundial em termos de saúde. 

2 Na década de 1980, foram formados os primeiros agrupamentos estaduais, representativos das tensões 
existentes entre os países em desenvolvimento (PED) e os países desenvolvidos: por um lado, os Grupos 
PED, criados em reação à falta de consideração de suas necessidades, com a Grupo dos 77 e Grupo dos 
Não-Alinhados; por outro, os grupos de países desenvolvidos com o grupo dos dez. Esses vários “gru-
pos” participaram de reuniões das Nações Unidas para contrabalançar os poderes da época e garantir 
relações comerciais mais equitativas. Hoje, a categoria de países menos desenvolvidos (PMDs) ainda 
existe, embora expressões como “Sul”, “Países em desenvolvimento” tenham sido amplamente utiliza-
das nos últimos anos.

3 O preambulo da Constituição inicia por: “Os Estados Membros desta Constituição declaram, em con-
formidade com a Carta das Nações Unidas, que os seguintes princípios são basilares para a felicidade 
dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua segurança »Etlebut de laditeorganisation 
est affirméencestermesdansl’article 1 : O objetivo da Organização Mundial da Saúde (daqui em dian-
te denominada Organização) será a aquisição, por todos os povos, do nível de saúde mais elevado que 
for possível.
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Dessa forma, a ação da OMS destaca o problema referente à essência e a natu-
reza do que conceitualmente se caracteriza como Soberania. 

O termo soberania é polissêmico e de fato se cruza com várias realidades. 
A soberania popular é intra estatal e concede à população, que vive em um 
determinado território, as definições daquilo que pode escolher, bem como de 
expressar sua opinião em relação à autoridade que detém o poder. Refere-se 
classicamente a Bodin, para sublinhar todas as apostas da soberania popular, 
as abordagens de Rousseau, Hegel ou Henkin modulando a sua primeira de-
finição [Guimarães, 2013]. Essa visão histórica da soberania popular ainda 
persiste e leva, a anacronismos políticos: a expressão da soberania popular 
realmente mudou, e seu entendimento jurídico também deve poder evoluir.

A soberania do Estado é a formação legal da independência do Estado, 
o que implica que não há poder superior ao do Estado; os padrões inter-
nacionais são válidos somente quando os estados os consentiram [Jackson, 
2003]. Em outras palavras, a soberania é um corolário para o próprio estado 
se administrar; é a afirmação de sua superioridade intangível no cenário inter-
nacional. O Estado, principal sujeito do direito internacional, deve garantir 
a proteção de seus nacionais contra qualquer interferência internacional, seja 
uma organização internacional ou outro Estado.

Na situação atual, a OMS recomenda que os países se preparem para res-
ponder aos diferentes cenários de saúde pública, reconhecendo que não existe 
uma abordagem única para a gestão dos casos da covid-19 e da gestão dos surtos. 
Cada país deve avaliar seu risco, as medidas adotadas e sua aceitabilidade social, 
além de implementar prontamente as intervenções necessárias no nível apropria-
do para interromper ou retardar a transmissão do Covid-19. Assim, minimizan-
do as repercussões econômicas e sociais. Para todos os países, o objetivo final é o 
mesmo: interromper a transmissão e impedir a propagação do vírus para salvar 
vidas.[http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavi-
rus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic, 
acessado em 22.4.2020]. A liberdade, que os Estados têm de adotar medidas 
adaptadas à crise, é indiscutível. A OMS, que atua muito longe da cualquer ma-
nipulação diplomática, ilustra, ao contrário, os princípios de liberdade e igualdade 
do Estado, que são corolários da soberania estadual. O contexto atual faz com 
que o mundo inteiro esteja ameaçado pelo Covid-19. A necessidade de interrom-
per a transmissão e impedir a disseminação do vírus se sobrepõe a vinculação 
entre os interesses dos Estados e o da população, sendo o papel da OMS atuar 
em favor dessas populações, pois é quem coordena e harmoniza as politicas 
globais de saúde, realizando-as sem obrigar. 

Nesse contexto, em que a realidade do conceito de soberania se esconde 
por trás dos critérios de legitimidade, unidade, indivisibilidade e inalienabi-
lidade ? Será que o sistema jurídico pós-Bretton-Woods pode ser mais ético?
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A hipótese de uma abordagem inclusiva da soberania baseia-se, primeiro, na 
observação atual das práticas dos chefes de Estado; segundo, na análise em termos 
político-legais e; terceiro, no entendimento do desafio ao nosso sistema contempo-
râneo, tanto em seus fundamentos quanto em seus mecanismos. Na pandemia do 
Covid-19 não se destaca apenas a polissemia do termo de soberania, mas também 
o questionamento dos critérios de legitimidade, unidade, indivisibilidade e inalie-
nabilidade. Porque em última instância, é o vírus que detém o poder. 

Nosso sistema internacional não só é baseado em um eurocentrismo 
[Said, 1980], mas é baseado em um ocidentalismo, encontrado tanto no nível 
da estrutura interna de um Estado quanto no nível das apostas internacionais 
sobre a questão do Poder [Hobson, 2012; Benessaieh, 2010]. Os cânones do 
modelo de Estado da Vestfália não ecoam a realidade dos países do Third 
World: o esquema constitucional e político que lhes foi imposto apenas pode 
manter sua posição subordinada. Na década de 1980, ProsperWeil já notou 
a mudança no eixo do direito internacional dos Estados para a comunidade 
internacional e enfatizou que seria um progresso decisivo se correspondesse a 
uma transformação efetiva da vida internacional [Weil, 1982]. A pandemia de 
Covid-19 contribuiu, de certa forma, para construir essa realidade, e transfor-
mou a igualdade formal, que prevalecia desde os anos 50, em uma igualdade 
real, cada Estado se tornando verdadeiramente igual ao outro diante do vírus. 

Desde seu surgimento, os atores que detêm o poder no sistema interna-
cional contemporâneo tendem a interpretar o direito internacional a seu fa-
vor. Com o Covid-19, no atual contexto de saúde global e crise política, parece 
que estamos nos aproximando de uma prática ontológica e literal do direito 
internacional. Parece que as práticas protecionistas recentes nos convidam a 
fazer da teoria dos domínios reservados uma realidade e a se reconectar com a 
essência da autonomia constitucional.

1. O RECONHECIMENTO DA TEORIA DOS DOMÍNIOS 
RESERVADOS DO ESTADO: UMA GARANTIA DA 
PRESERVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POLITICA DOS 
CHEFES DE ESTADOS

2019 foi o ano dum teatro revolucionário internacional: os povos foram 
atores de novas formas de manifestações sociais afim de criticar a representati-
vidade dos chefes de Estado4 a pesar do que estejam os representantes legais do 
povo. A distinção sutil e fundamental entre representação e representatividade 
sublinha claramente um problema de direito constitucional, o que faz eco, em 
direito internacional, ao conceito de teoria dos domínios reservados do Estado. 

4 Seja com os “gilets jaunes” na França, ou as manifestações em Hong-Kong ou Chile. 
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As competências nacionais constituem o fundamento da soberania do 
Estado. Por definição, a competência exclusiva é o momento em que o Es-
tado tem competência e poder discricionário e, portanto, onde o direito in-
ternacional não precisa interferir [Almeida, 2008]. Isso inclui, por exemplo, 
questões de segurança, de política nacional e externa [Arandio-Ruiz, 1990]. 
No entanto, na prática, os campos em questão estão sujeitos à influência 
mais ou menos direta do direito internacional. A teoria dos domínios reser-
vados vem proteger as competências nacionais, expressando a necessidade 
de preservar uma área de regulação onde o Estado só é aquele quem toma 
decisão. Em outras palavras, a teoria dos domínios reservados teria por obje-
tivo limitar a influência do direito internacional a fim de conservar o poder 
estadual, ou seja, a soberania estadual. 

Durante muito tempo, a questão da teoria dos domínios reservados di-
vidiu a doutrina entre aqueles que defendem sua existência e aqueles que a 
veem como um mal menor [Sakai, 2014]. Mas com o Covid-19, a questão dos 
domínios reservados do Estado se torna fundamental e inevitável, já que revela 
que a influência do direito internacional diminui pouco a pouco. Essa teoria 
garante a preservação da soberania estadual, sublinhando diferenças culturais 
maiores entre ocidente e oriente. O Covid-19 ilustrou essa diferença cultural 
entre Oriente e Ocidente, o que levou a considerar que, finalmente, o Estado 
é aquele que decide e que protege sua economia antes de garantir o cosmopo-
litismo kantiano.  

1.1. A TEORIA DOS DOMÍNIOS RESERVADOS: DESTAQUE DE 
DIFERENÇAS CULTURAIS IRRECONCILIÁVEIS

O Pacto da Liga das Nações, em seu artigo 15-§8, reconheceu a possibili-
dade de domínios reservados. O Estatuto da CIJ e a Carta das Nações Unidas, 
respectivamente nos artigos 36 e 2, retomaram a vontade da Liga das Nações, 
mas é no parágrafo 2 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas que define clara-
mente que as Nações Unidas não estão autorizadas a intervir de forma alguma 
em assuntos essencialmente nacionais. Trata-se de enfatizar ao mesmo tempo a 
liberdade estadual e a submissão do Estado ao direito internacional. Os textos 
internacionais, de certa forma, lançaram as bases para o respeito a essa teoria, 
mas o debate entre o domínio reservado e a distribuição das competências 
discricionárias dividiu parte dessa doutrina.

Para parte da doutrina, a teoria dos domínios reservados é uma leitura 
política do conceito de competência nacional e tem, fundamentalmente, pou-
co a ver com uma teoria jurídica [Kolb, 2003]. Por outra parte, a questão do 
domínio reservado é um princípio jurídico e corresponde às competências que 
permanecem no domínio do Estado por não terem sido regulamentadas pelo 
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direito internacional [Politis, 1925]. Seria então, de certa forma, uma definição 
a contrário: o direito internacional seria considerado o referente normativo 
primário, e ao Estado ficaria a responsabilidade de regulação das áreas em que 
o direito internacional não deseja legislar.

No entanto, paralelamente a essa abordagem temática e quase exclusiva, 
servindo de base para a teoria dos domínios reservados, existe uma abordagem 
ratione materiae, que visa refletir sobre a proteção do Estado contra as organiza-
ções internacionais e suas ações. Em outras palavras, é pensando nas interações 
entre sujeitos do direito internacional que esses defensores da teoria do domí-
nio reservado desenvolveram a base de sua reflexão: os domínios reservados 
são necessários para a proteção do Estado e, extensivamente, para garantir o 
princípio de representação.  

Na situação atual, pensar na teoria dos domínios reservados implica vol-
tar aos direitos humanos: embora sejam obrigações erga omnes impostas aos 
Estados e cujo respeito por sua aplicação dependa dos Tribunais Internacio-
nais e Regionais5, sendo uma parte dos direitos humanos de competência na-
cional dos Estados [Verdros, 1974]. Argumentar isso é afirmar que os direitos 
humanos dependem de um processo de interpretação dos textos em virtude da 
cultura do país em questão. O respeito do jus cogens é difícil, principalmente 
por causa de sua universalidade questionável. A necessidade de segurança leva 
a excesso em termos de proteção. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos (DUDH) tem de fato apenas um título universal: escrito em 1948, sob 
o impulso de um Ocidente abalado, mas firme em sua vontade de dominar 
novamente as relações internacionais, estabeleceu uma lista de direitos inalie-
náveis, mas empréstimos do eurocentrismo. De certa forma, a DUDH é um 
ato jurídico pós-colonial de alcance internacional. Os regimes comunistas do 
pós-Segunda Guerra Mundial não estão todos inclinados a reconhecer a im-
portância e/ou o valor dos princípios estabelecidos na Declaração Universal: a 
atitude atual da China, neste caso, ilustra claramente esse fosso interpretativo.
Na prática, isso pode levar a conflitos, porque a diferença cultural gera uma 
discordância fundamental. Por exemplo, sobre as medidas de segurança: no 
caso da China, a generalização do crédito social é entendida como uma forma 
de garantir a segurança da população. Porém, na Europa, essa prática se asse-
melha a uma violação das liberdades públicas fundamentais, particularmente, 
da liberdade de expressão. A oposição das interpretações faz com que os Direi-
tos Humanos não possam ser entendidos da mesma forma em todos os países. 
A subjetividade sobre a interpretação dos direitos humanos revela quanto mais 

5 CIDH, “Masacre de Santo Domingo c. Colombie”, 20 de novembro de 2012: o Estado colombiano foi 
considerado penalmente responsável pela violação dos direitos humanos após ter lançado matérias ex-
plosivas contra guerrilheiros. 
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importante é o rol do Estado e, de certa forma, quanto mais fundamental é a 
interação das soberanias para garantir uma aplicação harmoniosa dos direitos 
humanos. Mas além da subjetividade dos direitos humanos, a teoria dos domí-
nios reservados implica uma proteção das potências econômicas. 

1.2. A TEORIA DOS DOMÍNIOS RESERVADOS: PROTECÇÃO 
DAS POTÊNCIAS ECONÔMICAS

A teoria dos domínios reservados foi, na prática, consagrada pela não-
-intervenção dos Estados nos assuntos internos de Estados terceiros. Tanto o 
direito material da ONU como a jurisprudência da CIJ garantia a sua aplica-
ção. A resolução 2131 [XX] das Nações Unidas, de 21 de dezembro de 1965, 
que se refere a inadmissibilidade de intervenções nos assuntos internos dos 
Estados e a proteção de sua independência e soberania, expõe os princípios 
chaves da não-intervenção, assim como a resolução 2625 [XXV] de 24 de ou-
tubro 1970, trata sobre os princípios do direito internacional relativos às rela-
ções amistosas e à cooperação entre Estados, em conformidade com a Carta. 
Os casos Detroit de Corfou e Activités militaires, apresentados respectivamente 
em 9 de abril de 1949 e 26 de novembro de 1984, vieram também esclarecer 
o conteúdo do princípio da não-intervenção e, da mesma forma, delimitar o 
domínio das competências nacionais: o Estado pode escolher livremente o seu 
sistema político, econômico, social, cultural e a forma de conduzir as relações 
externas. Diante da crescente interdependência estatal e do papel cada vez mais 
importante das organizações internacionais, os Estados tendem a ampliar a 
área das competências nacionais, a fim de limitar a possível manipulação diplo-
mática das organizações internacionais6.

A gestão da crise devida ao surgimento do Covid-19, foi uma ilustração 
patetice da implementação da teoria dos domínios reservados:diante das de-
clarações da OMS, certos chefes de Estado se recusaram a levar em conta a 
ameaça deste vírus, principalmente por razões econômicas, usando do argu-
mento domínio reservado do Estado. Em outras palavras, usando o conceito de 
soberania, esses presidentes foram capazes de legitimamente defender e colocar 
em prática sua política econômica à custa de uma política de saúde.Na Fran-
ça, concomitantemente à crise dos gilets jaunes, o governo Macron havia feito 
certas restrições orçamentárias, que fossem fatais na administração da crise 

6 Esse é particularmente caso das organizações regionais: a Corte de Justiça das Comunidades Europeias 
(CJCE), no caso Simmenthal, em 1976, esclareceu que o artigo 36 do Tratado de Roma não se destina a 
reservar certas questões para a competência exclusiva dos Estados. Em 2007, o juiz europeu confirmará 
essa abordagem, especificando que os Estados membros devem exercer sua jurisdição, respeitando o 
direito comunitário.
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do novo Covid-19. Portanto, o setor de saúde é visto, na última conta de fi-
nanças, não sendo alocado nenhum orçamento, embora alguns cortes tenham 
sido feitos no início do prazo de cinco anos [Projeto de Lei 2019, Ministério 
da Economia e finanças]. Se, por si só, as prioridades orçamentárias do atual 
governo francês estão sujeitas as críticas, assim também as medidas de anteci-
pação e gestão de crises são a fonte do descontentamento político e jurídico. 
O problema da falta de transparência sobre a política de uso e compra das 
máscaras ilustra também esse desvio da competência nacional afim de preser-
var interesses orçamentais e económicos. 

Os princípios dos governadores do sistema pós-guerra mundial não são 
mais respeitados: a economia é o único valor a ser protegido, fazendo com que 
a soberania popular seja usada pelos governos para defender a posição com-
petitiva do Estado no cenário internacional. Essa estratégia econômico-legal 
é interessante: faz que a teoria dos domínios reservados toma forma e retoma 
com a visão original do principio de autonomia constitucional, confirmando 
que o sistema contemporâneo está perdendo legitimidade e eficiência. 

2. O PRINCIPIO DE AUTONOMIA 
CONSTITUCIONAL:QUANDO EFICÁCIA VIRA A SER UM 
CRITÉRIO DE LEGITIMIDADE  

A autonomia constitucional inicialmente promovida pelo direito inter-
nacional, no contexto geopolítico atual, representa um desafio importante, 
pois sem uma reconexão ao respeito da pluralidade de regimes políticos no 
mundo, sem o abandono da visão pós-colonial de que a democracia ocidental 
é a melhor forma de governar, nosso sistema não tem mais futuro, pois o 
covid-19 sublinhou toda a necessidade de respeitar a diversidade das políticas 
constitucionais. 

No meio da spacerace, a CIJ, no caso Sahara occidental, lembrou expres-
sivamente que nenhuma regra do direito internacional exige que o Estado 
tenha uma estrutura determinada, como comprova a diversidade de estruturas 
estatais que existem atualmente no mundo [opinião de 16 de outubro de 1975, 
p.43-44]. Falar de diversidade das estruturas estaduais, durante a Guerra Fria, 
que faz com que o mundo seja dividido entre regimes democráticos de inspi-
ração capitalista e regimes comunistas, implica falar de bipolaridade. Pois,o 
fato é que, o direito internacional reconhece todos os regimes políticos, sem 
discriminação, o que é um elemento fundamental para a perenidade das rela-
ções internacionais.

Apesar do artigo 2, §7 da Carta das Nações Unidas e da jurisprudência 
da CIJ a prática leva à conclusão de que existem limites ideológicos à auto-
nomia constitucional [Preuss, 1949]. As resoluções que condenam os regimes 
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baseados na discriminação racial se multiplicaram e o reconhecimento oculto 
das Nações Unidas sobre a ligação entre desenvolvimento, paz e democracia 
influenciou as relações internacionais [Huet, 2006]. Mas as concepções ociden-
talistas da política internacional contemporânea foram prejudicadas pelo Co-
vid-19: o gerenciamento de crises apenas destacou as deficiências dos regimes 
democráticos diante da eficácia dos regimes autoritários.

2.1. A EFICÁCIA DISCUTÍVEL DOS REGIMES 
DEMOCRÁTICOS

A indiferença do direito internacional em relação às formas políticas in-
ternas de um Estado é um princípio fundamental: a ordem jurídica interna e 
a ordem jurídica internacional coexistiriam sem que uma interferisse na outra 
[Carillo-Salcedo, 1996]. 

No contexto do desenvolvimento do mundo, na década de 1980, as Nações 
Unidas adotaram dois atos fundamentais: a Declaração sobre o direito dos 
povos à paz e, em 1986, uma resolução sobre o direito ao desenvolvimento 
[Kamto, 1999]. Ao mesmo tempo, a CIJ reafirma sua posição, vinculando di-
retamente a autonomia constitucional - e mais amplamente, a escolha de um 
regime político - à soberania: a adesão de um Estado a uma doutrina específica 
não constitui uma violação do direito internacional consuetudinário; concluir 
de outra maneira seria privar de seu significado o princípio fundamental da 
soberania dos Estados, sobre o qual repousa todo o direito internacional, e a 
liberdade que um Estado tem de escolher seu sistema político, social, econô-
mico e cultural. [Activités militaires, 27 de junho de 1986].

No entanto, a promoção de regimes democráticos no estilo ocidental aumen-
tou desde os eventos terroristas de 2001, quanto resolução 55/96, de 4 de dezem-
bro de 2000, sobre a promoção e consolidação da democracia havia antecipado. 
Qualquer regime não democrático é um regime a ser erradicado: os levantes 
da primavera árabe atestam esse desejo de democratização. As difíceis relações 
diplomáticas entre a Coréia do Norte e os Estados Unidos da América ilustram 
esse estado de tensão entre a visão ocidental e oriental do regime político ideal. 
E a estratégia político-econômica da China com a New Silk Road, testemunha a 
vontade do Oriente de não ceder às pressões humanistas do Ocidente.

Ressalta-se que não importa o título dados aos países, como por exemplo 
a França, país histórico dos direitos humanos7, o Brasil, a maior democra-
cia latino-americana8, ou os Estados Unidos, a principal potência do mundo, 

7 A esse respeito, lembremos a redação e adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 
1789, que serviu de inspiração, entre outros, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

8 O adjetivo “grande” aqui se refere ao território brasileiro, o “maior” da região da América Latina.
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diante do Coronavírus, as políticas de saúde desses três estados são desastrosas. 
A total falta de capacidade de resposta, antecipação e recursos financeiros e 
de saúde é evidente. Na França, por exemplo, a declaração de quarentena che-
gou tarde, em comparação com a Itália, o que destaca as falhas do governo 
francês em relação ao princípio da precaução. Contudo, do ponto de vista 
estritamente jurídico, isso equivale a afirmar a liberdade do Estado francês na 
administração de seus assuntos internos. Além disso,em comparação com a 
estratégia da Alemanha, que, como destacou o Presidente, preferiu aplicar um 
princípio de precaução e promover a solidariedade cidadã e europeia, o Presi-
dente Macron escolheu uma estratégia marcial, acreditando que a obediência 
rima com restrição, em detrimento do respeito por certas liberdades.A declara-
ção de pandemia pela OMS justificou a prática estrita do privilège du préalable 
pelo governo francês. Nestas circunstâncias, em respeito à abordagem marcial 
manifestada abertamente pelo Macron, críticas à eficácia do regime democrático 
francês sãoinevitáveis: o presidente escolheu incorporar um chefe de Estado for-
te, detentor do poder legítimo, eleito após a expressão da soberania popular. Ele 
acreditava que representava uma democracia de inspiração rousseauista, enquan-
to a ausência de consenso em torno de sua política parece ser inspirada por 
certo autoritarismo. Embora seja provocante, a política do governo francês, se 
assemelha mais a uma política autoritária do que a uma democrática. 

Nas Américas, devido a uma tradição liberal, onde as questões econômi-
cas têm precedência sobre os riscos sanitários, em face da Covid-19, o Brasil e 
os Estados Unidos tiveram que suportar os movimentos de protesto de suas 
populações [Oliver, 2018]. Se, a princípio, os presidentes Trump e Bolsonaro 
optassem por não pronunciar uma quarentena, minimizando o impacto do 
vírus e desejando, acima de tudo, garantir o poder econômico de seu país, esses 
dois estados tinham que concordar com a opinião da OMS. A estrutura federal 
desses estados, no entanto, permitiu certa flexibilidade: as entidades federadas 
têm uma grande autonomia e, portanto, foram capazes de declarar estados de 
emergência independentemente das decisões federais que costumavam chegar 
muito tarde. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos afirmaram sua le-
gitimidade como representantes eleitos para defender uma unidade de frente. 
Paradoxalmente, é um retorno às práticas protecionistas que foram preferidas 
a um sistema coercitivo, ilustrando aqui novamente os limites das práticas 
democráticas liberais diante da atual crise da saúde: o protecionismo crescente 
de certas democracias ocidentais tende a abordar o autoritarismo tradicional 
dos regimes asiáticos: a soberania popular e a soberania estadual se fundem 
para justificar melhor uma radicalização política e forte estatismo.

As democracias exemplares do século XX viram seu prestígio diminuir. 
Foi só após a declaração de uma pandemia pela OMS, que as referidas demo-
cracias adotaram medidas de saúde adequadas. Desse modo, destacou-se a sua 
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dependência ao sistema internacional, e, pior ainda, foram seus próprios ci-
dadãos que deserdaram suas políticas, ilustrando o sentimento de insegurança 
que reina nesses territórios. Enquanto, os regimes autoritários se destacaram 
em garantir a segurança de seus nacionais.

2.2. A EFICÁCIA COMPROVADA DOS REGIMES 
AUTORITÁRIOS

Paternalismo e autoritarismo são tendências tradicionalmente presentes 
na Ásia. Existem poucas experiências democráticas e a influência do comu-
nismo soviético e chinês não ajudou a diminuir essa tendência [Hoffmann, 
2001].

A ação da República Popular da China, onde tudo começa, continua sen-
do difícil de caracterizar devido à opacidade do governo. Parece, no entanto, 
que a repressão foi o primeiro modo de resposta; somente a determinação do 
partido tornou possível superar os erros manifestos da polícia de Wuhan e, 
finalmente, limitar a propagação do vírus [Julienne, 2020].

Parece que as restrições de certas liberdades e a existência de um rigoroso 
sistema coercitivo e punitivo são, portanto, a chave para a recuperação. O 
chefe de Estado não precisa reivindicar ser o representante do povo: ele é o 
povo. E o povo é o estado. O caso de Hong Kong é uma boa ilustração desse 
autoritarismo atípico. Em 30 de junho de 1997, expirou o contrato enfitêuti-
co da Grã-Bretanha na ilha de Hong Kong. De fato, a República Popular da 
China reafirmou sua soberania sobre o território colonizado. Desde o início 
dos anos 2000, parece que o governo chinês tenta lento, mas seguramente, 
limitar a autonomia do território de Hong Kong, em particular, ao enquadrar 
as liberdades políticas e de expressão. Em 15 de março de 2019, a emenda à 
lei de extradição aumentou as prerrogativas da República Popular da China 
na ilha [Balme, 2005]. Em resposta, os protestos aumentaram e foram severa-
mente reprimidos pelo governo chinês. Arranjos democráticos e restrições a 
certas liberdades públicas já faziam parte do controle populacional, mas, com 
os eventos de 2019, a sociedade internacional tomou conhecimento da questão 
de Hong Kong e, por extensão, da eficácia das medidas coercitivas chinesas.

A irmã inimiga, Cingapura9, experimenta menos pressão política, embo-
ra seu regime também oscile entre autoritarismo e capitalismo, sendo a liber-
dade de expressão estritamente controlada. Símbolo do sucesso econômico 
desde sua independência da Malásia em 1965, Cingapura continua sendo, na 
Ásia, um dos países que melhor administrou a crise do Covid-19. Se os trata-
mentos para tuberculose e outras doenças pulmonares são bem conhecidos e 

9 No dia 13.05, em Singapour, 25346 casos confirmados, 21 mortes, 4 809 curados 
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usado na ilha [https://apps.who.int/gho/data/node.country.country-SGP], é 
especialmente a reatividade e a radicalidade do governo que fizeram a diferen-
ça na gestão da doença, em particular com medidas estritas de confinamento 
pronunciadas pelo Ministério da Saúde e respeitadas pelos cidadãos.

Diante de uma crise sanitária global, esses regimes autoritários do tipo 
capitalista conseguiram, no entanto, sair do jogo. Apesar das diretrizes cons-
titucionais emitidas pela sociedade internacional desde a década de 1950, al-
guns estados - principalmente na Ásia - conseguiram manter um regime que 
não consiste em uma democracia ocidental. A gestão da crise da saúde por 
esses regimes autoritários destaca dois elementos em favor de sua eficacidade: 
primeiro, a dependência das democracias ocidentais em relação às demandas 
econômicas, segundo, os regimes asiáticos provaram ser eficazes para garantir 
a segurança de seu povo, contra os regimes democráticos. 

A autonomia constitucional tornou-se realidade graças ao Covid-19. As 
ambições de democratização do mundo não fazem mais sentido, pois agora te-
mos provas de que os regimes ocidentais também têm falhas. Então, diante do 
argumento de respeito dos direitos humanos pelos regimes autoritários, talvez 
devêssemos enfatizar toda a dimensão pós-colonial de nosso sistema contem-
porâneo, a fim de nos reconectar efetivamente com uma abordagem original 
dos princípios orientadores do direito internacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos movimentos sociais e das sucessivas crises políticas e eco-
nômicas, os pontos de referência históricos e geopolíticos tradicionalmente 
usados   para analisar o desmantelamento do sistema contemporâneo ainda 
testemunham um persistente centrismo ocidental [Krishna, 2009]. 

As questões relacionadas à soberania são múltiplas e, com o Covid-19, 
há uma otimização da polissemia do conceito que foi atualizada: os chefes de 
Estado, no mundo tudo, aproveitaram dessa situação de crise para instrumen-
talizar a soberania popular: tomaram decisões radicais afim de preservar o seu 
poder e a perenidade do seu Estado. As exigências econômicas prevaleceram 
sobre as exigências sanitárias, sublinhando toda a dimensão eurocêntrica dos 
direitos humanos. A soberania popular é usada pelos chefes de Estado para 
afirmar a supremacia da soberania estadual, o que leva a uma diminuição da 
cooperação internacional e, em geral, a um desrespeito dos direitos humanos 
que estão mundialmente interligados.

Para responder às recomendações da OMS, os Estados não tiveram outra 
escolha senão reconectar-se com uma abordagem literal da autonomia consti-
tucional e realmente colocar em prática a teoria dos domínios reservados. Os 
princípios de legitimidade, unidade, indivisibilidade e inalienabilidade são 
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então desconstruídos para o benefício do novo ator que detém o poder: o ví-
rus. A abordagem pós-colonial das relações internacionais assumiria um novo 
significado: não é mais apenas uma questão de reconhecer os erros cometi-
dos durante a descolonização e do estado da situação contemporânea, é uma 
questão de repensar a própria ideia de um estado Vestefáliano e das relações 
internacionais [Serra Neto, 2013].

De certa forma, o Covid-19 restabeleceu um equilíbrio: não se trata de 
pensar em uma prática diferente para o futuro, é simplesmente uma questão 
de mudar nossos parâmetros de referência histórico-legais. A OMS, com o seu 
objetivo universal baseado nas populações, nos ensina como defender a ideia 
de uma Soberania global que respeite a primazia da soberania popular para 
construir um Estado com sinônimo de Poder. Hoje, não se tem mais relação 
entre o povo e o Estado: o resultado é que o vírus que possui o Poder. O Co-
vid-19 nos convida a repensar a harmonização de valores e políticas globais. 
Portanto, em vez de concluir um drama político-econômico-jurídico devido à 
pandemia de Covid-19, certamente seria bom pensar em (re)construir um sis-
tema verdadeiramente kantiano, onde as soberanias permitiriam a construção 
da verdadeira cooperação.
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INTRODUÇÃO

Embora no campo da utopia e da esperança há quem legitimamente dese-
je que a humanidade repense sua relação com o planeta e com os ecossistemas 
e rume para processos mais sustentáveis ambiental e economicamente, o fato 
é que a pandemia do Covid-19 evidencia, por um lado, um antropocentrismo 
bem resolvido, mas confronta, por outro, com reações medievais de negação 
da ciência e dos avanços civilizatórios tão claros para a academia e assustado-
ramente tão obscuros no senso comum.

Vale-se, neste sentido, da assertiva de Fukuyama (2003, p. 155-156), para 
quem “nem mesmo o ativista dos direitos dos animais mais radical chegou 
algum dia a defender os direitos do vírus da AIDS ou das bactérias E. coli, que 
os seres humanos tentam destruir aos bilhões todos os dias”. Vale-se, também, 
da lição de Touraine (2009, p. 18) na sua crítica à modernidade, onde afirma 
que a “ideia de modernidade substitui Deus no centro da sociedade pela ciên-
cia, deixando as crenças religiosas para a vida privada”. 

Desta forma, o que se põe como pressuposto absoluto deste texto é o ser-
-humano na lógica puramente antropocêntrica e moderna, sem os finalismos 
da idade média e sem as ilusões pós-modernas, rejeitando-se “a crença num 
grande plano cósmico”, como bem assinala Harari (2016, p. 206). Afinal, os 
planos - ou a falta deles, são humanos, e suas implicações também. Com efei-
to, a pandemia é real, e com realismo se deve discuti-la.

Nesse sentido, o que se pretende com o presente estudo é analisar os aba-
los acentuados pela crise do COVID-19 no plano das instituições do Estado 
nacional e do seu desenvolvimento para o Estado transnacional, com foco 
principal para questões relacionadas à soberania, tanto interna quanto externa. 

capítulo 41

soBeranIa e covId-19:  
do dIreIto local ao dIreIto transnacIonal
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Trata-se, basicamente, de confrontar a evolução das civilizações modernas que 
abrem mão de parte de sua condição puramente nacional para, sob a égide do 
processo de globalização, curvarem-se em alguma medida aos modos de regu-
lação transnacionais, com ênfase no Brasil, que o fez em bom grau a partir dos 
governos subnacionais.    

O estudo, então, teve como objetivo geral identificar na literatura política 
e jurídica-constitucional, a partir de uma revisão de autores e autoras nacio-
nais e internacionais, o quanto a pandemia do Covid-19 escancara o processo 
de relativização da soberania nacional no cenário global em favor de entes 
transnacionais, e o quanto, por outro lado, esta mesma soberania é importante 
para a garantia e efetivação das medidas indicadas pelas autoridades sanitárias 
para o combate à disseminação do vírus. O método utilizado foi o indutivo, 
a natureza da pesquisa é básica, a abordagem do problema qualitativa, os obje-
tivos descritivos, e o procedimento técnico-bibliográfico e de análise de dados 
e informações oficiais. As principais categorias do trabalho são: a) Descentra-
lização; b) Direitos humanos; c) Direito Transnacional; d) Estado; e) Estado 
nacional; f) Pandemia; g) Soberania nacional; h) Transnacionalidade.

1. A EVOLUÇÃO DO MODELO FEDERATIVO E O 
DESENVOLVIMENTO DO PODER LOCAL NO BRASIL

Embora pouco debatido, visto o centralismo predominante hodierna-
mente, a história é só uma, e ainda que o Município tenha alcançado o sta-
tus jurídico de “ente da federação” apenas com a promulgação da Constituição 
da República de 1988, o que se deu imediatamente no artigo 1º da Carta, é 
certo que o seu lugar é de destaque desde os primórdios da organização po-
lítica brasileira, com oscilações, é evidente, mas com características bastante 
peculiares, e, por vezes, mal interpretadas, do ponto de vista do seu valor para 
a formação do país que o Brasil é hoje. 

Doria (2017, p. 114-115), em obra que aborda o nascimento do Brasil 
a partir das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, afirma que esta última, 
segundo ele fundada por paulistas, herdaria daqueles “um espírito de inde-
pendência anárquica da coroa”. Uma cidade fundada pelos Sá na Guanabara, 
conclui, “governaria com os paulistas por natureza antigoverno, em nome do 
Rei, aconselhada pela Companhia de Jesus”. 

As duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, operavam, assim, como 
espécies de cidades-estados, com suas próprias maneiras de se governarem e 
se relacionarem economicamente e diplomaticamente. O Rio, diz, era “uma 
cidade colonial que se achava metrópole e que nunca foi controlada de todo”. 

Caldeira (2017, p 110-111) defende que, ainda que seguissem a norma es-
crita portuguesa, que eram as Ordenações do Reino, os brasileiros adaptaram-
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-na aos costumes que se estabeleciam. Se o próprio governador-geral mostrava 
tolerância, afirma o autor, “os jesuítas não tinham por que agir de outro 
modo”. Curiosamente, o costume de organização política portuguesa que bem 
se adaptou à realidade nativa e se estabeleceu em todo o território foi a de 
eleições regulares. Onde quer que se criasse uma vila no Brasil, conclui, “a 
história se repetia: eleições de três em três anos, posse dos eleitos, nova eleição, 
transmissão do cargo”. 

O poder do parlamento municipal no período se evidencia também por 
episódios bastante emblemáticos, como o fato de as Câmaras de Salvador e 
Olinda manterem “representação em Lisboa” ou a de São Paulo ter declarado 
“uma guerra internacional contra áreas de domínio hispânico”, além de, em 
1690, ter decretado “valor próprio para a moeda, algo que era poder privativo 
do monarca”. (CALDEIRA, 2017, p. 117).  

É possível dizer que havia vários países dentro do grande território “por-
tuguês” na América. São Paulo, por exemplo, foi conhecer a presença física 
e pessoal de um governador-geral apenas 137 anos depois da passagem do 
primeiro (equivalente). Havia no Brasil, para o autor, “um grau de soberania 
popular maior do que na metrópole”. (CALDEIRA, 2017, p. 169).  

O que se pretende aqui, no entanto, não é discutir a história, mas se ali-
nhar à tese de que o Brasil se desenvolve numa simbiose entre poder local e 
poder central, tendo o primeiro períodos de absoluta supremacia, usurpadas, 
ainda de acordo com o autor em comento, em dois períodos em particular, 
quais sejam, o império e a ditadura militar. Em suas palavras, aliás, em 1966 a 
soberania popular na eleição de prefeitos das principais cidades e governado-
res de estado foi transferida ao Presidente da República, “uma concentração 
maior do que no Império e pouco menor do que ocorrera no Estado Novo”. 
(CALDEIRA, 2017, p. 560).   

A visão posta acima, que se toma como pressuposto deste estudo, é basi-
camente de conferir importância decisiva do poder político institucional local 
na construção do edifício político e jurídico/constitucional brasileiros, ainda 
que com nuances muito próprias, assentadas especialmente no fato de que 
mesmo sólido como entidade, o município se prestou e se presta a reproduzir 
uma lógica centralizadora do poder no nível federal. Centralização e descen-
tralização, portanto, andam juntas, como contraponto recíproco. 

Os textos que ganharam a história com a alcunha “o federalista” fo-
ram certamente de uma influência enorme para além da construção da fede-
ração norte-americana como a conhecemos hoje, mas também para a nossa 
brasileira federação que, antes mesmo da proclamação, adotou princípios im-
portantes defendidos nos escritos de Hamilton, Madison e Jay. 

A própria noção da União é uma delas. “Uma nação sem governo nacional 
é um espetáculo assustador” diziam os autores às vésperas do estabelecimento da 
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sua constituição longeva. (HAMILTON, MADISON e JAY, 2003, p. 512). Nas 
vésperas da nossa, curta, de 1891, conta Faoro (2012, p. 528), a ideia sobressa-
lente de que só o perigo do desmembramento territorial deteria “a marcha para 
a República”, no caso com um governo central, o que demonstra bem senão a 
influência, a similaridade dos propósitos.  

Já no primeiro decreto do governo de Deodoro da Fonseca, diz ainda o 
autor, este, “ao implantar a república federativa, declara os Estados no exercí-
cio de sua legítima soberania”, isso num contexto em que “o sistema federativo 
caracterizar-se-ia pela existência de uma dupla soberania na tríplice esfera do 
poder político”. Em outras palavras, nossa descentralização é administrativa, 
no máximo, com centralização fiscal, militar e de outras ordens, como se verá, 
à luz do molde formatado pelos vizinhos do norte. (FAORO, 2012, p. 542).

Comparato (2007, p. 14) faz boa distinção, ao afirmar que o caminho 
pelo Brasil percorrido “foi o inverso do trilhado pelos norte-americanos, in-
ventores do sistema”. Para ele, a federação de lá “foi o estreitamento da união 
de estados independentes, antes ligados por um frouxo pacto confederativo”, 
enquanto aqui, “a federação foi o desmonte da organização excessivamente 
centralizadora do império”.  

Abranches (2018, p. 21) diz que “a República nasceu sem povo e oligár-
quica”, e que olhando para a revolução norte-americana, “definiu-se federalis-
ta”. Não como um arranjo institucional que une o poder local a um poder 
nacional limitado, segue, mas “sim como descentralização, como delegação de 
poderes às províncias”.  Finaliza contextualizando que começou centralizada, 
descentralizou-se e recentralizou-se, tendo submergido duas vezes ao autorita-
rismo, mas reemergido “mais democrática, porém mais centralizada”. 

Segundo Cavalcante (2011, p. 3), “a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
o sistema federativo como cláusula pétrea e introduziu a figura dos municípios 
como entes autônomos, fato inédito nos sistemas federativos no mundo”.  Araújo 
(2010, p. 389), de outro Norte, defende que o federalismo, no Brasil, surge da 
própria ideia da descentralização, no sentido de que o poder local fosse dotado 
de maior autonomia, não só administrativa como política, em contraposição aos 
modelos colonial e imperial, eminentemente centralizadores. Para ele, após a Pro-
clamação da República, a descentralização se deu através dos estados, para, no 
curso do tempo, especialmente após a promulgação da Constituição da República 
de 1988, ganhar um caráter municipalista.  Mas para a autora, a inserção do mu-
nicípio como ente federado no texto constitucional de 1988 não levou em consi-
deração os impactos políticos e, acirrando “ainda mais os conflitos federativos ao 
adotar os mecanismos de competências comuns num contexto histórico marcado 
por um federalismo altamente predatório”. (ARAÚJO, 2010, p. 402).

Já Machado (2014, p. 337/347) reconhece a importância do pacto fe-
derativo traduzido em dispositivos da Constituição da República de 1988, 
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que trouxe um arranjo que arquitetou direitos sociais sem prejuízo de uma 
hierarquia que vem dando bons resultados. Para ele, os principais avanços da 
descentralização são nas políticas de educação, assistência social e saúde, com 
o destaque de que “a União tem obtido sucesso em exercer seu papel de coor-
denação federativa nas políticas sociais”. 

Arreetche (2014, p. 39), em artigo que, da mesma forma, refuta o ar-
gumento de que o federalismo no Brasil enfraquece a União, demonstra, 
acima de tudo, a complexidade do tema. Em resumo, para ela, no Brasil, “a 
Constituição de 1988 adotou o princípio da descentralização da execução 
das políticas, mas preservou ampla autoridade para as iniciativas legislati-
vas da União”. 

Em texto distinto, ainda, demonstra que com a promulgação da Consti-
tuição da República de 1988, em que pese ter havido uma descentralização da 
receita muito maior comparada aos períodos anteriores da história nacional, 
faz restar uma forte centralização das tomadas de decisões sobre arrecadação 
e gasto. Demonstra, ainda, que mesmo com a descentralização da gestão de 
algumas políticas públicas, como o sistema tripartite do SUS, ainda é o gover-
no central quem dá as cartas na formulação das políticas, o que tem relação, 
evidentemente, com a distribuição da receita tributária, excessivamente con-
centrada, também segundo ela. (ARRETCHE, 2004, p. 7).

Observe-se, assim, que mesmo considerando-se o advento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que fixa percentuais mínimos de despesas obrigatórias de 
caráter continuado e limita gastos com pessoal e dívida pública, salvo a políti-
ca de educação fundamental, bem delineada como de atribuição dos governos 
subnacionais, as demais políticas sociais ainda são bastante centralizadas no 
governo federal. Toma-se, assim, a conclusão da autora para rematar este tema: 

Com exceção da política de educação fundamental, a concentração de au-
toridade no governo federal caracteriza as relações federativas na gestão de 
políticas públicas, pois à União cabe o papel de principal financiador, bem 
como de normatização e coordenação das relações intergovernamentais. O 
formato da gestão que concentra autoridade no governo federal apresenta 
vantagens para a coordenação dos objetivos das políticas no território nacio-
nal [...]. A constitucionalização de encargos ou níveis de gasto, é, entretanto, 
uma estratégia que encontra limites nas desigualdades horizontais da fede-
ração brasileira. A desigualdade horizontal dos governos subnacionais per-
manece recomendando cautela na definição constitucional de competências 
exclusivas na gestão das políticas sociais, ainda que a descentralização fiscal 
e de políticas tenha aumentado as capacidades estatais – administrativas, 
fiscalizadoras e de produção de serviços – dos governos subnacionais. A vin-
culação de gasto tende ainda a reproduzir no plano da implementação das 
políticas desigualdades preexistentes de capacidade de gasto. (ARRETCHE, 
2004, p. 7-8). 
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Considerou-se determinante discorrer sobre arrecadação e distribuição 
fiscal e tributária no sentido de se constituir importante para a compreensão 
das relações intergovernamentais, seja no governo central entre seus diversos 
organismos, seja na sua relação com os governos subnacionais. Também, para 
demonstrar que o tema é complexo ao considerarem-se as históricas desigual-
dades regionais brasileiras. 

Assim, tem-se que, a par de toda a evolução do federalismo no Brasil des-
de a Proclamação da República em 1889, a afirmação dos municípios como 
entes federados no texto constitucional de 1988, em conjunto com um novo 
desenho na arrecadação de tributos, se configura em um importante marco do 
federalismo brasileiro, que caminha com contradições, mas se consolida como 
uma realidade posta nos dias atuais.  

2. DA DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS 
PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS NO COMBATE À PANDEMIA 
FRENTE À MEDIDA PROVISÓRIA (MP) 926/2020

A descentralização, a que Sisk (2015, p. 38) se refere como “o princípio 
pelo qual as decisões públicas deveriam ser tomadas, quando possível, no ní-
vel de autoridade mais próximo do povo”, é, certamente, um conceito chave 
no tratamento do presente tema, seja em razão de que as particularidades que 
encontram semelhantes para além das fronteiras nacionais se dão em última 
análise nos municípios, seja porque a analogia bem se encaixa nas tensões 
entre centro e periferia.

Pois bem, é a partir dessa premissa que se ingressa no presente tópico, des-
de já destacando a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil1, que – em 
meio à crise federativa instaurada pelos decretos locais e regionais que deter-
minaram medidas de isolamento social no combate à pandemia do COVID-19 

1 Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio 
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim 
de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 
da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos 
e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), 
e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3º, os Ministros Alexandre 
de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. 
Lucas de Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o 
Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de Almeida 
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto 
Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Au-
sente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente 
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
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-, à revelia do entendimento do Palácio do Planalto, garantiu, ainda que de 
forma concorrente, a legitimidade jurisdicional de estados e municípios para 
legislarem sobre o tema, mesmo que em dissonância com as orientações do 
governo federal.

A decisão foi proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 6341), proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), sob a rela-
toria do Ministro Marco Aurélio Mello. A ação em comento tem por objeto 
principal explicitar que as medidas adotadas pelo governo federal na medida 
provisória – MP – 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não 
afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e 
administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

  Entre os argumentos e pedidos apresentados na petição inicial da refe-
rida ação, destaca-se a alegação feita pela parte autora, de que, por se tratar a 
saúde pública de matéria de competência comum dos estados, na forma do ar-
tigo 23, II da CF/88, não poderia o presidente da república ter editado medida 
provisória para tratar do assunto, alegando ser a lei complementar o caminho 
correto para tanto, nos termos do artigo 62, § 1º da Constituição. 

Ressalte-se aqui, que já em sua decisão monocrática, o ministro relator 
rechaçou referida tese sob o fundamento de que a crise internacional que aco-
mete também o Brasil requer medidas urgentes e pragmáticas, de abrangência 
nacional, tendo atuado a tempo e modo o presidente da república na edição 
da medida provisória. Contudo, ressalta o ministro que o conteúdo da MP 
não afasta a competência concorrente em termos de saúde dos estados e muni-
cípios, prevista no artigo 24, XII da Carta Magna.

Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio Mello deferiu em parte a me-
dida cautelar requerida pelo Partido Democrático Trabalhista com o fim de 
explicitar, no campo pedagógico e na dicção do STF, a competência con-
corrente dos entes federados neste cenário de pandemia. A decisão cautelar 
monocrática foi referendada pelo colegiado por maioria, em 15 de abril de 
2020. O relator foi vencido, porém, no que toca ao reconhecimento por parte 
do tribunal de que o presidente da república poderá dispor, mediante decreto, 
sobre os serviços públicos e atividades essenciais.

Sabe-se que o Brasil tem sido palco não apenas dos desdobramentos trá-
gicos da crise sanitária e humana causada pela pandemia do COVID-19, mas 
também de uma crise política profunda em diversas camadas da estrutura fede-
rativa. Subsiste uma verdadeira guerra política entre o presidente da república, 
governadores e prefeitos, especialmente aqueles mais atingidos pela doença.  É 
neste cenário que a decisão do STF ganha contornos expressivos ao reafirmar 
a competência concorrente dos entes federados no enfrentamento da pan-
demia, ainda que estados e municípios se vejam obrigados a tomar medidas 
mais restritivas e que confrontem a medida provisória editada pelo chefe do 
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executivo federal, com o revés, no entanto, da incapacidade de se financiarem 
e financiarem seus processos de recuperação econômica.

É que o artigo 23 da Constituição da República possui um caráter para-
digmático ao tratar das competências comuns entre os entes federados, o que 
inclui saúde, assistência pública, meio ambiente, cultura, educação, etc., mas 
é, por outro lado, utópico, considerando-se as desigualdades horizontais entre 
os estados e municípios no Brasil. Ou seja, enquanto parte dos municípios 
e estados brasileiros consegue se responsabilizar em sua medida por certos 
serviços públicos, outros ainda dependem demais do governo central. Tal si-
tuação, aliás, é acentuada também neste cenário de pandemia, onde existe uma 
dependência muito grande de estados e, principalmente, de municípios, na 
captação de recursos para a implementação de medidas de combate ao novo 
coronavírus, como a adequação e reestruturação dos serviços de saúde que 
exigem a ampliação do número de leitos de UTI e aquisição de respiradores 
e equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, para ficar 
nestes exemplos.

Neste sentido, outro fenômeno que se reveste de importância e que é no-
tado por diversos autores, é a relação cada vez mais direta entre a União e os 
municípios. Leite e Fonseca (2011, p. 100), por exemplo, observam que a des-
centralização se aprofunda em um plano entre estes dois entes, dispensando a 
figura dos estados da federação, que estariam, em suas palavras, “se tornando 
coadjuvantes na produção das principais políticas públicas sociais”.  Para ilus-
trar, citam o programa bolsa família, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Fun-
def/Fundeb e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como exemplos 
de políticas públicas formuladas pela União e executadas pelos municípios, 
definindo isto como um desenho institucional.

O que fica claro, assim, é que mesmo distante dos fins concebidos pelos 
seus principais teóricos e defensores, a descentralização tem sido uma pauta 
que evolui na reforma da gestão pública brasileira, especialmente a partir do 
processo de redemocratização do país, muito mais visível na relação vertical, 
ou seja, do governo federal para com os governos municipais, onde se desta-
cam as gestões do SUS, SUAS e Previdência Social, e menos na relação hori-
zontal, especialmente do governo central entre si. 

Também, que tal descentralização vertical pretere os estados federados e 
se dá, preponderantemente, através da transferência de recursos da União aos 
municípios, funcionando, portanto, na execução e gestão do recurso público 
na base da pirâmide, mas tendo muito a avançar no que toca a formulação das 
políticas públicas, ainda concentradas no governo central. 

É verdade que no caso da pandemia em particular, especialmente em razão 
de que em regra a rede hospitalar é de responsabilidade dos estados da federação, 
estes têm tido importância fundamental tanto na edição de decretos e outras 
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normas que orientam municípios e órgãos públicos sob sua jurisdição, como na 
própria relação direta com a população, o que não diminui a verdade das asser-
tivas acima, uma vez que são os municípios aqueles que têm tido maior rigor 
nas ações de controle de fronteiras, isolamento social e mesmo fechamento do 
comércio, indústria e serviços. Em Santa Catarina, por exemplo, municípios de 
forte apelo turístico como Balneário Camboriú e Bombinhas, editaram normas 
e fizeram valer o fechamento de suas entradas e saídas e o isolamento social por 
meio do lockdown no início da pandemia.

Com efeito, assim, a decisão do STF posta no início deste tópico é 
emblemática e, o tempo há de comprovar, histórica, na medida em que dá 
aos entes subnacionais, inclusive os municípios, o poder sobre questões sa-
nitárias que possuem relação direta com direitos humanos e fundamentais, 
bem como com diretrizes emanadas diretamente de entes transnacionais, 
confrontando, em alguns casos, as orientações do governo central nacional. 
É verdade que tal se deu em um ambiente calamitoso, fruto de um evento 
imprevisível e complexo, mas ainda assim marca bem a trajetória da descen-
tralização no Brasil, que é tanto uma demanda acadêmica como político-ju-
rídica, o que se afirma escorado na lógica de que nada será como antes, e de 
que as experiências da pandemia determinarão também - ao menos - certas 
práticas do futuro.

3. A PANDEMIA COMO UM CATALISADOR PARA O 
FORTALECIMENTO DA TRANSNACIONALIDADE E DO 
DIREITO TRANSNACIONAL 

Se é fato de que a pandemia do Covid-19 acentua mudanças urgentes 
e necessárias no que diz respeito à tomada de decisões em âmbito nacional, 
é certo também que o mesmo ocorre no cenário transnacional. Assim, reto-
mando-se a lição de Tourraine (2011, p. 31), desta vez em obra mais recente, 
destaca-se que o autor reconhece que é mais tentador enxergar os conflitos de 
forma mais geral, “num mundo dividido entre um Ocidente dominado pelos 
Estados Unidos, e uma China abocanhando muitos mercados”, mas que a 
maior incidência de conflitos se dá contemporaneamente em outros níveis, 
mais particulares, “exatamente lá onde se afirmam as grandes concepções cul-
turais que orientam as condutas, inclusive sociais”.

No que toca ao universal versus o particular, o autor anota que:

Para entrar no novo mundo, urge dar vida àqueles atores que, por um lado, 
determinam a consciência coletiva de ser parte integrante do mesmo momento 
histórico, e, por outro, sublinham a vontade de cada indivíduo de defender 
sua identidade própria, ou seja, sua diferença. (TOURRAINE, 2011, p. 66).
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Ainda em suas palavras, por longo tempo a sociologia debateu tal tema 
como uma dicotomia, tendo de um lado os defensores do “universalismo 
das Luzes”, e, de outro, os que “buscavam fazer reconhecer a particularidade, 
ou seja, a especificidade de cada grupo humano em relação a outros”. Sua 
conclusão é de que “somente agora, embora tarde demais, descobrimos que o 
particular e o universal não se opõem”. (TOURRAINE, 2011, p. 66).

Nesse sentido, denota-se que a palavra “globalização” se mantém na or-
dem do dia há pelo menos três décadas e, como assinala Bauman (1999, p. 68), 
ela não está relacionada àquilo que todos nós – ou pelo menos os que possuem 
um espírito mais talentoso e empreendedor – desejamos ou esperamos fazer, 
ela se refere ao que acontece a todos inexoravelmente. 

O autor vai além, afirmando que a globalização é um processo sem volta 
no mundo, o destino irremediável do planeta, sendo, de igual maneira, um 
processo que afeta a todos da mesma forma e com a mesma intensidade. Ele 
observa, ainda, que “a globalização tanto divide como une; divide enquanto 
une – e as causas da divisão são idênticas às que promovem a uniformidade do 
globo”. (BAUMAN, 1999, p. 07-08).

É exatamente esta experiência de união e separação que se vivencia neste 
ano de 2020 com a pandemia do COVID-19. Neste momento, o mundo ex-
perimenta uma das faces mais cruéis dos efeitos do processo de globalização 
com a rápida disseminação de um vírus em escala global. Enquanto todos (ou 
muitos) estão (ou ao menos deveriam estar) unidos na busca de soluções para 
esta tragédia humana e sanitária, todos (literalmente) se separam com o fe-
chamento de fronteiras a fim de tentar controlar a disseminação do vírus que 
vem ceifando milhares de vidas ao redor do mundo, colapsando sistemas de 
saúde em diversos países, colocando em isolamento social milhões de pessoas 
em todo o planeta e abalando profundamente todas as economias do mundo 
baseadas em relações de mercado fundamentadas na interdependência global.

Beck (1999, p. 31) defende a ideia de que se deve primeiro compreender 
as diferenças entre globalismo, globalidade e globalização, que possuem essên-
cias diferentes mas, na maioria das vezes, têm seus conceitos aglutinados e en-
quadrados no mesmo sentido. Esta distinção, defende ele, tem por finalidade 
romper a ortodoxia territorial da política e da sociedade que teve início com 
o projeto do Estado nacional moderno, estruturado em termos categoriais e 
institucionais absolutos.

Do ponto de vista do autor, o significado de globalismo está relacionado 
unicamente aos aspectos econômicos do processo de globalização, ao passo 
que globalidade significa que, daqui em diante, “nada do que venha a aconte-
cer em nosso planeta será um fenômeno espacialmente delimitado”, mas, ao 
contrário disso, afirma ele, “todas as descobertas, triunfos e catástrofes afetam 
a todo o planeta”, razão pela qual defende a ideia de que devemos reorientar 
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e reorganizar nossas vidas e atitudes voltadas para o eixo ‘global-local’. A glo-
balidade é, para ele, a prova cabal de que já vivemos há muito tempo em uma 
sociedade mundial. (BECK, 1999, p. 30).

Globalização, por sua vez, significa, na visão do autor, a interferência 
cruzada de atores transnacionais na soberania, na identidade, nas redes de 
comunicação, nas chances de poder e nas orientações dos processos em anda-
mento nos Estados nacionais. (BECK, 1999, p. 31). 

Verifica-se, portanto, a par das diferenças conceituais apresentadas pelo 
autor, que a pandemia do COVID-19 é fruto da globalidade, reforçando a 
ideia de interligação global-local, tendo em vista que fatos locais facilmente 
se propagam e ganham proporções globais, afetando novas esferas locais em 
distintas partes do planeta. 

Além disso, tais acontecimentos – neste momento vivenciados por uma 
pandemia, mas que podem também se materializar, por exemplo, na forma de 
desastres ambientais, nucleares ou de crises econômicas como a de 2008 – aca-
bam ainda afetando a soberania dos Estados nacionais de diversas formas, es-
pecialmente por exigirem esforços coordenados em escala global para a solução 
dos problemas, o que pode e deve resultar num maior protagonismo de órgãos e 
entidades transnacionais responsáveis pela recomendação da adoção de medidas 
e legislações por parte dos Estados nacionais, que acabam muitas vezes entrando 
em conflito com o próprio direito interno destes Estados, mas que visam à segu-
rança e à redução dos efeitos nefastos de problemas de tal magnitude.

Acerca desta relativização da soberania dos Estados nacionais, Gidens 
(1999, p. 152) afirma que o território destes já não tem tanta importância e 
protagonismo numa era da informação, onde os recursos naturais abriram 
caminho para o conhecimento e a capacidade competitiva, fazendo com que 
a soberania tenha se tornado mais vaga ou múltipla. 

O autor segue afirmando que os “processos globalizantes retiraram po-
deres das nações e o transferiram para o espaço global despolitizado”, e alerta 
para o fato de que, dada sua importância universal, este espaço exige regula-
mentação, bem como a introdução de direitos e obrigações claramente deter-
minados. (GIDENS, 1999, p. 153).

Neste sentido, retomam-se os ensinamentos de Beck (1999, p. 36), que 
oportunamente afirma que a globalização desconstrói a ideia de um Estado 
nacional “homogêneo, fechado e isolado, sustentado pelo nome de República 
Federativa”. Pois, defende o autor, globalização significa, antes de qualquer 
coisa, “a desnacionalização – a erosão, mas também a possível transformação 
do estado nacional em transnacional.”

Cruz (2011, p. 97), por sua vez, afirma que com a globalização surge 
não apenas uma multiplicidade de conexões e relações entre Estados e socie-
dades, mas rompe-se também a unidade do Estado constitucional moderno, 
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de maneira que se estabelecem novas relações de poder e competitividade, 
com a presença de conflitos internos e transnacionais. 

O autor defende também a ideia de relativização da soberania nacional 
resultante dos novos arranjos políticos, econômicos e sociais decorrentes do 
processo de globalização. Para ele, “como resultado da crescente interdepen-
dência dos estados, a soberania atual não se caracteriza como uma qualidade 
inalterável, que pode definir-se como um conteúdo permanente e indissolú-
vel”. (CRUZ, 2011, p. 90).

 De acordo com Habermas (2018, p. 195), os desafios trazidos com a 
globalização nos apresentam “problemas que não podem mais ser resolvidos 
no interior de um espaço definido em termos de Estado nacional ou pela via 
habitual do acordo entre Estados soberanos”. 

O autor segue assegurando que o esgotamento da soberania formatada 
no modelo do Estado nacional deve seguir e acabará por tornar necessária “a 
construção e ampliação das capacidades de ação política em um plano supra-
nacional”. (HABERMAS, 2018, p. 195). 

Ele defende, ainda, a ideia de que diante dos perigos globais crescentes, 
a necessidade prática de criar no espaço supranacional instituições capazes 
de agir politicamente cada vez mais ganha força. Reconhece, no entanto, que 
ainda faltam atores coletivos para se unirem em torno de condições gerais, ar-
ranjos e procedimentos cabíveis capazes de impulsionar uma política interna 
mundial. (HABERMAS, 2018, p. 262).

Já Ferrajoli (1998, p. 177), jurista italiano, vai além e afirma a necessidade 
e a urgência de reconhecimento e de implementação de um constitucionalis-
mo global que, para ele, já teve sua semente plantada com a Carta das Nações 
Unidas, de 1945, e a Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, 
uma vez que adotam tanto o princípio da soberania externa quanto o da cida-
dania como pressupostos dos direitos humanos.

Em diálogo recente, promovido pelo Instituto Palestra da Escola Ibe-
roamericana de Direito, denominado “Hacia la construción de una Esfera 
Pública Global Post Covid-19”2, Ferrajoli reafirma seu posicionamento acerca 
da urgência de um constitucionalismo global. Para ele, esta pandemia assinala 
uma necessidade manifestada também por outras emergências globais, como 
o risco de catástrofes ambientais, os perigos nucleares e a miséria de milhões, 
que destacam a necessidade de construção de uma esfera pública global capaz 
de prevenir e enfrentar estes problemas.

Do seu ponto de vista, mesmo com todos os avanços tecnológicos e com 
o aumento da riqueza no planeta, esta pandemia expõe a total fragilidade e 
interdependência de todo o mundo, na medida em que fica claro que cada 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PScfhqTs. Acesso em: 14 de maio de 2020.
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vida e saúde humanas dependem da vida e da saúde dos outros, como também 
da saúde do planeta. 

Para ele, o caráter global desta pandemia exige o reconhecimento e a 
enorme importância de uma esfera pública global em matéria sanitária, de 
modo que também chama a atenção para os sistemas de saúde públicos na-
cionais, uma vez que se pode perceber que a saúde pública afeta também a 
esfera econômica, pois é fundamental que as pessoas tenham saúde para que a 
economia possa funcionar. 

Ferrajoli afirma, ainda, que não é uma utopia falar e pensar em um 
constitucionalismo global, mas é, antes de tudo, uma questão de realismo 
político a necessidade de desenvolver a nível global o paradigma de um 
direito constitucional, e deixa claro que não é necessário estabelecer um 
governo mundial representativo, mas sim implementar instituições capazes 
de promover garantias globais cuja legitimação não é a vontade da maioria, 
mas a realização da garantia dos Direitos humanos contidos no que ele 
chama de embriões de uma constituição global representados pela Carta das 
Nações Unidas e pela Declaração Universal de Direitos do Homem, além de 
diversos outros tratados internacionais. 

Ele assevera também que se deve sair da ilusão de que se pode sobreviver 
à realidade em que estamos inseridos, exacerbada pela pandemia, mas também 
pelo risco de catástrofes ambientais, dos perigos nucleares, da imensa desigual-
dade social, entre tantos outros problemas, sem mirar para a esfera pública 
global. Reconhece, porém, que naturalmente este é um processo difícil e que 
devemos ser pessimistas quanto à sua efetivação, porque são muitos os interes-
ses que se opõem a esta perspectiva, sendo os principais problemas a falta de 
vontade política e a falta de imaginação jurídica. Contudo, alerta que se deve 
diferenciar improbabilidade política de impossibilidade teórica, e que se deve 
buscar na história do constitucionalismo e também dentro de Estados mais 
avançados esta perspectiva para o avanço a uma esfera pública global.

Por fim, Ferrajoli afirma que a pandemia é uma confirmação trágica da 
banalidade com que são tratados os problemas globais e é também a confirma-
ção de que o mundo tem agora duas opções para seguir: ou o retorno à velha 
aceitação de um crescimento desenfreado da desigualdade, dos problemas e 
das catástrofes resultantes da falta de limites a um capitalismo selvagem, do 
descaso com a saúde do planeta, ou se pode olhar para a razão em um velho 
sentido, uma razão artificial tendo a garantia da vida como fundamental, 
entendendo vida como a saúde, a liberdade, a igualdade e também a sobrevi-
vência do meio ambiente. (FERRAJOLI, 2020).

Em consonância com o posicionamento dos citados autores, atentos, 
é claro, às suas diferenças e particularidades teóricas, mas compreendendo a 
convergência de seus posicionamentos para a necessidade de fortalecimento 
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do espaço político e do Direito transnacional, ressalta-se que não se está aqui 
a defender a ideia do fim do Estado nacional, nem tampouco a se negar sua 
importância. Ao contrário, acredita-se que Estados fortes e democraticamente 
estruturados são fundamentais para a construção e o aprimoramento do di-
reito transnacional, que surge como a forma mais adequada de enfrentar os 
problemas globais que assolam a humanidade. 

Além disso, é óbvio que existem problemas internos que não precisam ser 
discutidos no plano transnacional. O que se afirma é que os novos arranjos 
sociais, políticos e econômicos do mundo globalizado exigem uma maior ho-
rizontalização das tomadas de decisões e mesmo do próprio direito. O mundo 
hoje, mais do que nunca, é uma grande rede e justamente por isso não faz mais 
sentido enxergar a soberania nacional como era até meados do século passado.

Com o cenário atual, não é difícil concluir que os debates em torno 
das mudanças vivenciadas com os processos de globalização – em especial no 
tocante à importância do fortalecimento e até mesmo da reestruturação de 
entidades como a OMS, a ONU, a OIT, OCDE, entre outras – ganham força 
a partir dos abalos em escala global trazidos com a pandemia do COVID-19. 

A experiência vivenciada no mundo neste momento reforça a necessida-
de (e ao mesmo tempo a ausência) de uma liderança global com respaldo e 
legitimidade para o enfrentamento de uma situação desta dimensão, que es-
cancara ainda mais as imensas desigualdades sociais e econômicas ao redor do 
mundo – especialmente na maneira como cada país vem combatendo o vírus 
–, as quais se acentuarão com a forma como cada um sairá desta crise humana 
e sanitária, sem mencionar, é claro, a crise econômica que vem a reboque da 
tragédia ora enfrentada.

Por todos estes motivos é que se pode afirmar que um evento global 
como a pandemia do COVID-19, ainda que trágico, acaba por se tornar um 
terreno fértil e pode ser um catalisador para mudanças importantes no cenário 
da transnacionalidade e do próprio direito transnacional. Neste momento, 
na maioria dos países ocidentais, pelo menos, pode-se observar uma unifor-
mização de orientações para a produção do direito no âmbito dos Estados 
nacionais, especialmente a partir das recomendações da OMS, que resultam 
em regras transnacionais comuns para haver um mínimo de coordenação nas 
ações tomadas pelos Estados nacionais no enfrentamento da crise decorrente 
da pandemia.

Como bem observa Bordoni (2016, p. 11), a noção de crise nos remete 
à imagem de um momento de transição de uma condição anterior para uma 
nova, “num contexto mais amplo, a noção adquire sentido de maturação de 
uma nova experiência, a qual leva a um ponto de não retorno”. E aqui não se 
busca romantizar os desdobramentos desta crise que certamente perdurará por 
um bom tempo, nem se tenta lançar uma visão otimista sobre o caos, o que se 
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afirma e o que se pretende demonstrar é que, neste mundo globalizado, cada 
vez mais vetores transnacionais serão responsáveis pela criação de um direito 
comum nos Estados nacionais.

Reforça-se, mais uma vez, o fato de que a pandemia do COVID-19 acen-
tuou a importância de ações coordenadas em âmbito global para a contenção 
da propagação do vírus e também para a busca por soluções científicas que re-
sultem em tratamentos eficazes e na elaboração de uma possível vacina, o que 
se tem feito, basicamente, pela troca de experiências entre os países visando 
um melhor enfrentamento à crise sanitária que perpassa rapidamente de um 
local para outro alterando o epicentro da crise em questão de dias ou semanas, 
sendo justamente as orientações da OMS o principal indicador das decisões 
tomadas no âmbito dos Estados nacionais, ainda que sejam relativizadas e 
adequadas à realidade de cada país.

Nesse sentido, Harari (2020, p. 04) também afirma que é necessária coo-
peração científica mundial. Como bem observa o autor, a globalização tem 
sido para muitos a culpada pela pandemia do COVID-19 e, se utilizando deste 
argumento, pessoas acreditam que a única maneira de evitar novos problemas 
dessa natureza é “desglobalizando” o mundo. Porém, como o próprio autor 
afirma, embora em um primeiro momento seja necessário um movimento 
de retração para conter o avanço da epidemia, “o isolacionismo prolongado 
conduzirá ao colapso econômico sem oferecer nenhuma proteção real contra 
doenças infecciosas”. Ao contrário, ele afirma que o verdadeiro remédio para 
epidemias “não é a segregação mas a cooperação”. 

Não se pode, contudo, deixar de lado o fato de que, embora seja o mo-
mento propício para a ascensão e o fortalecimento de instituições e mudanças 
importantes no cenário transnacional, e que a pandemia exige mais do que 
nunca o espírito de cooperação e solidariedade entre os povos, vive-se também 
um momento político delicado ao redor do mundo, certamente o mais tenso 
desde o fim da guerra fria, marcado pelo retorno e crescimento de governos 
populistas, da presença e do fortalecimento de partidos de extrema direita em 
diversos países, sem falar na xenofobia também acentuada agora pela pandemia. 

Neste ponto, também se destaca a observação de Harari (2020, p. 10) 
de que já antes do COVID-19 o mundo estava em uma forte crise acentuada 
pela falta de confiança entre os seres humanos, sendo que para vencer uma 
epidemia é necessário, sobretudo, confiança, “as pessoas precisam confiar nos 
especialistas, os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos e os países 
precisam confiar uns nos outros”. 

Porém, ainda de acordo com o autor, nos últimos anos, políticos ir-
responsáveis sabotaram intencionalmente a confiança na ciência, nas ins-
tituições e na cooperação internacional. Disso resulta que a atual crise é 
enfrentada sem a presença de líderes que possam promover e financiar uma 
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resposta global coordenada, justamente no momento da história em que 
a cooperação, a solidariedade, a confiança e o fortalecimento das relações 
transnacionais são fundamentais e sua ausência coloca em risco a própria 
existência humana. (HARARI, 2020, p. 10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora no Brasil por força constitucional o Sistema Único de Saúde seja 
tripartite e financiado pelos três entes da federação, a verdade é que a orienta-
ção da política é centralizada. Não é por outra razão que é o governo federal 
quem estabelece suas relações com a OMS, por exemplo, e outros organismos 
transnacionais. Ocorre que no cenário de pandemia ora vivenciado, o que 
se notou foi uma verdadeira ausência do governo central na sua missão 
institucional de traçar um plano e orientar os governos subnacionais nas 
políticas que deveriam ser adotadas, levando-se em conta especialmente as 
particularidades de cada região, estado e município, tendo em vista as di-
mensões continentais do país, o que requer especificidade e não generalidade 
no enfrentamento da doença.

 Diante da falta de diálogo e do confronto de ideias da União com os de-
mais entes da federação, e mesmo das incertezas ocasionadas pela divergência 
de posicionamento dentro da própria esfera federal, os governos subnacionais 
se voltaram (eles próprios, mas sem recursos para tal), às orientações da OMS 
e outros organismos internacionais, criando um paradoxo federativo e apro-
fundando uma crise política já pré-existente, fazendo-se crescer uma conta que 
sobra para o contribuinte e para as famílias enlutadas. 

Nesse cenário, a questão chegou ao STF, que, conforme visto, reafirmou 
a competência concorrente entre os entes da federação para legislar sobre saú-
de pública, mesmo que isso implique uma afronta à Medida Provisória nº 
926/2020, editada pelo governo federal para regular as medidas de enfrenta-
mento ao Covid-19 a serem adotadas em âmbito nacional, caso estados ou 
municípios entendam ser necessárias regras mais rígidas em seus territórios.

O que se evidencia com o presente estudo, portanto, é que o enfrenta-
mento da pandemia do Covid-19 se apresenta como um grande desafio para 
a articulação de medidas tanto em âmbito local quanto global, demonstran-
do que os arranjos políticos no Brasil e no mundo precisam ser revistos 
com a finalidade de estreitar a cooperação e a coordenação de legislações e 
medidas por ser justamente este o ponto crucial para a superação da crise 
que se apresenta.

 Harari (2020, p. 4), embora tenha defendido as medidas de isolamento 
social e políticas de restrição de entrada e circulação entre territórios nacionais 
distintos, cravou que as epidemias “matavam milhões de pessoas bem antes da 
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atual era da globalização”, o que afirma com exemplos históricos consistentes, 
que dão conta, por exemplo, de que a peste negra se alastrou da Ásia Oriental 
à Europa Ocidental num tempo em que não havia aviões ou navios de cru-
zeiro. Destaca, ainda, que neste século as epidemias são muito menos letais 
proporcionalmente “do que em qualquer outra época desde a idade da pedra”.

Isso se dá, evidentemente, e ainda segundo Harari, em razão dos avanços 
da ciência, especialmente da medicina e da farmacologia, que controla vírus 
e bactérias com medicamentos, vacinas, e todo tipo de recomendações e pro-
cedimentos. A história ensina, assinala o autor, “que é impossível se proteger 
fechando permanentemente as fronteiras”. A renúncia dos Estados Unidos da 
América em se posicionarem como líderes globais no episódio, ainda segundo 
ele, é consequência de “uma crise atual sem líderes que possam inspirar, orga-
nizar e financiar uma resposta global coordenada”, do que se destaca aqui a 
retirada de apoio financeiro da maior potência econômica do mundo à OMS 
em plena crise sanitária global. (HARARI, 2020, p. 5). 

A chave para que se rume a um futuro diferente, no entanto, é exatamen-
te o oposto, ou seja, “cooperação global mais estreita”, para que se vençam 
também as epidemias/pandemias que, por ventura, ainda possam surgir. (HA-
RARI, 2020, p. 13).

Conclui-se, portanto, que o estreitamento das relações, tanto entre as 
esferas nacionais quanto entre os países e entidades transnacionais, podem e 
devem aflorar um espírito de cooperação e solidariedade no mundo para que 
local e globalmente a humanidade se veja livre ou ao menos mitigada dos 
efeitos da pandemia e possa retomar a linha de seu desenvolvimento, baseada 
na capacidade de se socializar ciência, informações e práticas sob a orientação 
de organismos sólidos, o que pode resultar em mais confiança das sociedades 
nas instituições políticas, no direito e na democracia, e, portanto, aproximar 
o mundo da efetivação dos direitos humanos e fundamentais, inclusive o di-
reito inalienável, e porque não “bem comum global”, que é o direito à saúde, 
derivado direto do próprio direito à vida.
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Paulo Roney Ávila Fagundez 

INTRODUÇÃO

O tema central do presente artigo é a pandemia que assolou o mundo 
em 2020 e como vai influir no Direito. Investigar o papel da crise, com vistas 
à discussão de quais são os desafios e possibilidades para a sua viabilização.

Historicamente o Direito nasceu para reger as relações humanas, através 
de um sistema de normas aplicadas contenciosamente por juízes e Tribunais. 
O Direito que assegura as liberdades começa a restringi-las, inclusive atingindo 
direitos constitucionais fundamentais, como de ir e vir.

O Direito vai necessariamente se transformar com a pandemia. No Bra-
sil, como veremos a seguir, surge todo um ordenamento jurídico para disci-
plinar o isolamento social, promover assistência à população e, sobretudo, 
proporcionar ao sistema de saúde toda uma infraestrutura necessária para 
fazer frente à pandemia.

Indubitavelmente, o Direito surge no Ocidente para assegurar os direitos 
políticos fundamentais da sociedade. Na Revolução Francesa foram assegu-
rados os direitos fundamentais que ainda hoje prevalecem especialmente nas 
sociedades ocidentais. A coletivização do Direito foi um processo lento e gra-
dativo. Se o Direito nasceu para atender interesses particulares, não pode mais 
ser visto assim.

Com o passar do tempo o Direito passou a ser tábua de salvação dos mais 
pobres, especialmente no Brasil, após a hipertrofia do Executivo, no regime 
militar, e no afastamento do Legislativo dos anseios sociais. E o Judiciário, 
especialmente através da Suprema Corte, passou a produzir importantes deci-
sões defensoras dos direitos fundamentais, previstos na Carta Política de 1988 
e dependentes de regulamentação do Parlamento.

capítulo 42

o Que se entende por dIreIto em  
tempo de pandemIa?

o Que Fazer dIante da crIse – desaFIos, 
possIBIlIdades e oportunIdades
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A grande crise se abateu também sobre o Judiciário que precisa encontrar 
caminhos para a sua superação, através da mediação e do sistema multiportas, 
por exemplo. Claro que não se pode dispensar os meios consensuais, que são 
os mais adequados para a solução dos conflitos, mesmo em uma sociedade em 
crise. Os meios consensuais são a maior expressão do interesse público.

No entanto, é real a crise que afeta o Direito como consequência da crise 
social e de saúde pública. A maior crítica que se pode fazer é que o Direito se 
transformou em forte instrumento de controle.

Trata-se de um instrumento de controle a serviço da ciência? Afinal, o Direito 
também é científico? Historicamente, o que se vê é a autoridade da norma para 
correção dos impulsos humanos e para que prevaleça o conhecimento científico.

É a sinalização do surgimento de um Estado mais autocrático? É um 
Estado intervencionista na vida das pessoas? No lockout pode se aplicar uma 
multa aos indivíduos que desrespeitam as regras de isolamento horizontal 
estabelecidas pelas autoridades públicas.

Está-se diante de um retrocesso institucional? Ou está surgindo outro 
Estado Policial voltado para a defesa da saúde dos seus habitantes? Poderia ser 
denominado de Estado Sanitário? Embora não seja uma novidade, se se repor-
tar à rebelião contra a vacinação no início do século XX, agora o movimento 
poítico-social ganha maiores proporções.

A clássica divisão entre Direito Público e Privado prevaleceu até bem 
pouco tempo. Vislumbrou-se uma crescente publicização do Direito Privado 
e, por outro lado, uma privatização do Direito Público. Ademais, a legislação 
passou a expressamente permitir a mediação no Direito Público, realizando 
uma profunda mudança na concepção do interesse público até então presente.

Nesse sentido, justifica-se o artigo, como medida para investigar e estabe-
lecer conteúdos críticos, que colaborem para o entendimento dessa nova reali-
dade, que passa a exigir novos institutos e uma visão diferenciada do próprio 
Direito. Por enquanto há muitas perguntas diante do quadro que se apresenta 
no Brasil e nas suas relações com as outras nações.

O ponto de partida da pesquisa será o de apresentar algumas perspectivas, 
impressões doutrinárias e teóricas a respeito do tema, levando-se em conside-
ração as transformações produzidas pela pandemia na realidade. E, sobretudo, 
no trabalho, vislumbrar que a crise, antes de ser obstáculo, pode contribuir 
para reinventar o modelo social e político existente.

Daí o surgimento do problema da presente pesquisa: diante daquilo que 
se entende por Direito podem ser adotados novos mecanismos de gestão dos 
conflitos na sociedade complexa que vive em pandemia? Quais as mudanças 
que o Direito vai produzir para a gestão da pandemia e de uma possível saída 
dela? Há um conflito entre os interesses coletivos e individuais? Há a possibi-
lidade de solução diante da complexidade da trama?
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Assim, o objetivo geral do trabalho é verificar se já existe um cenário de apre-
sentação de posicionamentos teóricos a respeito desses desafios e possibilidades, mes-
mo diante daquilo que convencionamos chamar de crise do Direito diante de uma 
pandemia, apresentando, sobretudo, os equívocos cometidos pelos administradores, 
doutrinadores e julgadores a respeito de uma inadequada compreensão do tema.

A pesquisa foi elaborada por meio do método hipotético-dedutivo, com 
pesquisa em livros e periódicos científicos, contando também com a coleta de 
documentos textuais: legislação atualizada e doutrinas pertinentes. Além disso, 
utiliza-se o método de procedimento monográfico e a técnica de pesquisa bi-
bliográfica. O trabalho está estruturado nos seguintes tópicos: Primeiramente 
apresenta os conceitos fundamentais. O que se entende por pandemia, o sig-
nificado do Direito e qual a compreensão do termo crise. A seguir traz uma 
visão do futuro do Direito, possibilidades e oportunidades.

1. OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS. PANDEMIA. A GESTÃO 
DOS CONFLITOS. DIREITO. CRISE

Há determinados conceitos que são fundamentais. Primeiramente, cumpre des-
tacar o que é Direito. Pode ser conceituado como um conjunto de princípios e regras 
que disciplinam a vida em sociedade. O Direito não pode ser vista apenas como um 
sistema normativo, mas, sobretudo, como um sistema de controle social extrema-
mente sofisticado. Há, sobretudo, toda uma ideologia nas instituições que o tornam 
real. A questão se coloca agora é a complexidade do momento que a humanidade 
vive de enfrentamento da pandemia.  O que se percebe que mesmo na sociedade 
normal o Direito não consegue, na maioria das vezes, das respostas para os no-
vos questionamentos da posmodernidade. Novas perguntas exigem novas soluções.

Existem visões diferenciadas do Oriente e Ocidente no que tange ao Di-
reito. No Extremo-Oriente prevalece a ética(FAGUNDEZ, 2005). No Oriente 
próximo, em síntese, o Direito é visto como um sistema de controle das con-
dutas humanas através da religião, especialmente regido pelo Corão, que é a 
Constituição, o Código Civil e o Código Penal deles.

O Brasil, como restante do mundo, passou por uma grande revolução na 
seara jurídica, com o advento da pandemia. No Senado houve propositura de 
um projeto de lei que produziu uma série de alterações dos direitos na esfera 
do Direito Privado. O projeto foi aprovado pela Câmara e levado à sanção do 
Presidente. A seguir um pouco do histórico do projeto e seus principais pontos.

“A redação do projeto foi incentivada pelo ministro Dias Toffoli, presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, junto de advogados e especialistas, como 
professor Otavio Luiz Rodrigues Jr., da Faculdade de Direito da USP e colunista 
da ConJur. No Congresso, os presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, da 
Câmara e Senado, respectivamente, apoiaram a ideia.
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Veja um resumo dos principais pontos do projeto:

•	A	vigência	da	lei	de	proteção	de	dados	é	adiada;
•	Suspende	prazos	de	prescrição.	Impede	contagem	de	tempo	de	usucapião;
•	Delimita	os	efeitos	jurídicos	da	pandemia	a	partir	de	20/3/2020	(data	do	

decreto legislativo) e impede alegações de caso fortuito para dívidas antigas. 
Impede o uso do Código do Consumidor para relações entre empresas;

•	Restringe	até	30/10/20	o	direito	de	devolução	de	mercadorias	em	deli-
very após 7 dias de uso em razão das dificuldades logísticas;

•	Permite	assembleias	de	empresas,	condomínios	e	outras	pessoas	jurídi-
cas na modalidade virtual;

•	Restringe	acesso	a	condomínios	e	dá	poderes	ao	síndico	para	maior	
controle durante a pandemia;

•	Impede	execução	de	ordem	de	despejo	nas	locações	prediais	urbanas	
até 31/12/2020. Permite que os valores atrasados, após 31/10/2020, 
sejam pagos parceladamente;

•	Prisões	 por	 dívida	 alimentícia	 serão	 executadas	 em	 domicílio	 até	
31/10/2020. Prazos para abertura e fim de inventários e partilhas são adiados;

•	Algumas	práticas	anticoncorrenciais	deverão	ser	avaliadas	pelo	Cade	
levando em conta a pandemia;

•	Contratos	agrários	podem	ser	prorrogados.”1

Como se viu, a lei teve por objetivo produzir mudanças significativas nas 
relações privadas. No entanto, a responsabilidade do Estado aumentou, por-
quanto atingiu frontalmente a iniciativa privada, prejudicando trabalhadores 
e, sobretudo, pequenos e médios empresários.

Foi concedido abono emergencial, e deixou o Poder Público de se fazer 
presente de maneira mais efetiva. O Estado não pode ficar de braços cruzados 
diante das necessidades prementes do seu povo. Não se trata de assistencialis-
mo, mas de manter atendidas as necessidades básicas da população em situa-
ções emergenciais. É investimento em qualidade de vida.

O direito à informação correta é sagrado(SAMPAIO, 2020) e, no entanto, 
o que mais se vê são autoridades prestando informações incorretas e criando 
boatos desnecessários diante de uma crise tão grave para a humanidade. A de-
sinformação gera confusão e até acidentes que seriam facilmente evitáveis. Em 
tempos de mundo virtual, informações falsas são replicadas por robôs, sem qual-
quer controle de quem quer que seja, produzindo efeitos nefastos na sociedade.

Na verdade, para sair da crise o país poderá levar muitos anos. O Estado 
Democrático de Direito não pode resultar malferido, com a instalação de um 

1 https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/projeto-lei-preve-mudanca-temporaria-leis-durante-pandemia
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estado de sítio(SARLET, 2020), sem que sejam cumpridas as exigências cons-
titucionais. A Constituição deve ser preservada no que tange aos direitos e ga-
rantias fundamentais e à organização do Estado, centrada no exercício pleno 
dos três Poderes. Ademais, não há democracia sem imprensa livre. Qualquer 
restrição deve ser guiada pela Carta Política, como destacado acima.

Na mesma linha da advertência feita por Samasse Leal(2020) no sentido 
de que permanecer em casa não é um direito do cidadão. Pelo contrário, é uma 
determinação da autoridade que deve ser necessariamente cumprida, sob pena 
da aplicação de uma sanção pecuniária, por exemplo.

Houve o cerceio do direito constitucional de ir e vir? André Ferreira et 
alii(2020) diz que sim, haja vista que a Lei n. 13.979/20, que foi regulamentada 
pelo decreto n. 10.282/20 e pela portaria n. 356/20, do Ministério da Saúde, 
estabeleceu que o isolamento consiste na “separação de pessoas sintomáticas 
ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a 
propagação da infecção e transmissão local.”

Portanto, o direito assegurado pelo artigo 5, V, da Constituição Federal 
sofreu restrições, com o advento da lei acima mencionada, bem como do 
respectivo decreto e portaria. No Estados-membros também foi elaborado um 
sistema normativo voltado para a pandemia, tendo sido reconhecida a compe-
tência do Estados e Municípios de estabelecerem regras mais rigorosas de pre-
venção da disseminação do vírus. A tese da autonomia dos entes federativos 
foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal.

Na pandemia há uma moléstia que atinge o mundo inteiramente. E que 
requer a adoção de medidas globais, haja vista que a circulação de pessoas, seja 
pelas vias áereas ou terrestres, contribui para infecção em diferentes regiões.

Na pandemia, o direito de ir e vir pode ser cerceado em virtude da saúde 
pública, Quer dizer, um direito individual é limitado para um direito coletivo 
possa ser concedido. Contudo, não significa que o Estado Democrático de 
Direito não possa ser malferido em seus princípios e em suas regras.

No entanto, o que se vislumbra, a priori, é que há um novo Direito, mais 
social do que individual. É um Direito voltado para o coletivo? É o que se es-
pera, porque poder-se-á ter uma expressiva sonegação de direitos. E aí teremos 
um Estado de Exceção.

Enfim, em todas as áreas a crise vai se refletir, inclusive no Direito de 
Família(SIMÃO, 2020). Quer dizer, em todas as áreas do Direito, sejam públi-
cas ou privadas.

A crise é necessariamente uma ruptura no sistema ordem. E não pode 
se considerar como um evento negativo, porquanto nem o indivíduo nem a 
sociedade não evolui sem dificuldades. Com certeza, cada vez mais se pensa na 
Terra à luz do pensamento globalizante. 
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Tudo o que ocorre em qualquer parte do planeta interessa a todos. A 
Natureza é uma só. E se suas regras forem desrespeitadas será dada uma res-
posta. Será que se pode afirmar que há a prevalência do Direito Internacional 
Público, ou ele deve se consolidar para que os interesses sejam preservados?

Ademais, desde o princípio da crise houve a invocação dos preceitos cien-
tíficos. Vale dizer, a adoção de cuidados, como o isolamento social, para que 
não houvesse uma explosão do sistema de saúde. Em grandes cidades como 
São Paulo o achatamento da curva não se consolidou, e houve quase que o 
esgotamento das vagas no sistema de saúde.

Na verdade, a pandemia causou perplexidade em todo o mundo. A própria 
China, que teve primeiramente Wuhan como epicentro, teve de agir rapidamen-
te para dar conta da demanda por equipamentos de medicina intensiva. Deve-se 
ressaltar que há notícia do surgimento do vírus na França já no final de 2019.

Se, por um lado, o Estado tem o dever de controlar a epidemia, por ou-
tro há o direito do cidadão, assegurado constitucionalmente, de assistência à 
saúde. Há uma relação entre interesse público e ciência?  O modelo cientifico 
atende ao interesse público?

Houve uma compreensão inadequada de interesse público. Por que o 
interesse público é empecilho para que a solução dos conflitos se dê através 
do diálogo? Algumas legislações estaduais e federais já previam, de maneira 
tímida, a possibilidade de realização de acordos na seara judicial, quando a 
administração pública direta ou indireta fosse uma das partes litigantes. Quer 
dizer, o interesse público há muito vem sendo questionado. 

Está-se vivendo um período de grande complexidade(FAGUNDEZ, 2003) 
e não há respostas para todas as questões emergentes. Na verdade, há um gran-
de desafio. Cada país vai encontrar uma resposta diferente. No caso coexistem 
questões globais e questões locais. O Judiciário ainda se move lentamente para 
dar uma decisão definitiva, em processos que se arrastam durante muitos anos. 
Reformas legislativas foram feitas.

As Leis dos Juizados Especiais Estaduais (Lei nº 9.099/95) e Federais (Lei 
nº 10529/2001), que pretenderam tornar mais célere a prestação jurisdicional, 
acabaram por não alcançar o seu propósito, gerando, além de milhões de de-
mandas, a necessidade de discussão e investimento em políticas públicas que 
envolvessem outros meios de solução alternativa de solução de conflitos. 

Mesmo em uma época excepcional, a mediação surge como uma proposta 
concreta para que sejam encontradas soluções rápidas para uma situação de 
emergência. O interesse público foi a questão-chave desde o primeiro momento.

A Lei de Arbitragem, Lei nº 9307/96, também trouxe a possibilidade de 
tratamento de conflitos de maneira pontual para a Administração Pública, 
para direitos patrimoniais disponíveis. A Administração Pública pode – e deve 
– dar um passo à frente para a resolução dos litígios. Não basta mudar a lei 
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senão houver conscientização dos administradores e operadores do sistema 
judicial. A pandemia vai promover, sem dúvida, um grande teste de funcio-
namento do sistema. Vale dizer, há necessidade de respostas rápidas e eficazes 
para problemas de saúde graves.

Após inúmeros estudos realizados pelo Poder Judiciário, com o escopo 
de reduzir os índices de litigiosidade no Brasil, a mediação de conflitos foi en-
tão inserida no ordenamento jurídico, com o advento da Lei nº 13.140/2015, 
apesar de sua prática já ter sido reconhecida pela Resolução nº 125/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, como Política Pública.   

As câmaras de mediação funcionarão dentro dos órgãos da Advocacia 
Pública (Advocacia Geral da União, Procuradorias dos Estados e dos Municí-
pios) e terão competência para: I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da 
administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução 
de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular 
e pessoa jurídica de direito público e III - promover, quando couber, a celebra-
ção de termo de ajustamento de conduta. 

As câmaras de mediação aparecem como novidade no ordenamento jurí-
dico brasileiro. Para o seu perfeito funcionamento há a necessidade de treina-
mento dos agentes públicos e publicizar mecanismos de prevenção e gestão de 
conflitos no meio da população.

Não se incluem na competência das referidas câmaras as controvérsias 
que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos à 
autorização do Poder Legislativo. Ou seja, se a providência depender de autori-
zação do legislativo, não é possível que a questão seja levada à câmara, porque 
o acordo exige a concordância de outro Poder, totalmente independente, con-
soante o disposto no art. 2º da Constituição Federal de 1988.

O parágrafo 5º do artigo 32 da Lei dispõe que se compreendem na com-
petência das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, 
a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-
-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares

Isso significa dizer que, a partir do marco legal, as câmaras administrati-
vas poderão resolver os conflitos que envolvam a discussão equilíbrio econô-
mico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares. 

Segundo Dias, nesse aspecto, a lei afasta a disciplina da contratação pú-
blica das normas gerais de licitações e contratos administrativos, daí provavel-
mente a razão de ter sido editada com este conteúdo específico. 2

2 DIAS. Maria Tereza Fonseca Dias. A mediação na administração pública e os novos caminhos para 
a solução de problemas e controvérsias no setor público.Disponível em <http://www.direitodoestado.
com.br/colunistas/maria-tereza-fonseca-dias/a-mediacao-na-administracao-publica-e-os-novos-cami-
nhos-para-a-solucao-de-problemas-e-controversias-no-setor-publico> Acesso em 23 set 2016.
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Outra possibilidade trazida pela Lei, diz respeito à possibilidade de me-
diação de conflitos quando envolver a prestação de serviços públicos. Nos 
termos do art. 33, parágrafo único, a advocacia Pública da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá instaurar o procedimento 
de ofício ou mediante provocação. De acordo com a Lei, havendo consenso 
entre as partes, o que for deliberado será reduzido a termo e constituirá título 
executivo extrajudicial (art. 32, §3º).

A instauração de procedimento administrativo para a resolução consen-
sual de conflitos no âmbito da administração pública suspende a prescrição, 
conforme determina o art. 34. De acordo com o art. 34, § 1º, considera-se ins-
taurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de 
admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização 
do pedido de resolução consensual do conflito.

Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá 
observar o disposto no Código Tributário Nacional, conforme preceitua o art. 
34, § 2º da Lei.

De acordo com o art. 33, enquanto não forem criadas as câmaras de 
mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento 
de mediação previsto na Subseção I da Seção III do Capítulo I da Lei n.° 
13.140/2015. 

 A inércia do regulamento poderá estimular a administração a implantar 
a mediação e outros mecanismos de tratamento de conflitos no poder público.  
Segundo Dias, considerando que a lei autorizou o exercício de competência 
ampla para a Administração em matéria de métodos autocompositivos, o exer-
cício desta competência deve se dar de forma adequada, diferenciando-se as 
potencialidades que cada um tem a oferecer neste cenário.3

Deve-se fazer um enorme esforço para se ter um Direito mais humano, 
mais democrático. E que não sonegue liberdades fundamentais, como o di-
reito à intimidade (FRANCO, 2020). Mesmo em situação excepcional não 
significa que direitos e liberdades fundamentais sejam sonegadas pelo Poder 
Público. Pelo contrário, é o momento de se resgatar o valor da verdadeira 
democracia.

Para que a democracia se torne sólida há a necessidade de um compro-
misso assumido pelos cidadãos em defesa da Constituição e das instituições 
democráticas. Assim, o momento que se vive pode ser um grande teste para a 
nova democracia brasieira.

3 DIAS. Maria Tereza Fonseca Dias. A mediação na administração pública e os novos caminhos para a 
solução de problemas e controvérsias no setor público. Disponível em <http://www.direitodoestado.
com.br/colunistas/maria-tereza-fonseca-dias/a-mediacao-na-administracao-publica-e-os-novos-cami-
nhos-para-a-solucao-de-problemas-e-controversias-no-setor-publico> Acesso em 23 set 2016
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2. VISÃO DO FUTURO DO DIREITO. POSSIBILIDADES. 
A MEDIAÇÃO NA GESTÃO DOS CONFLITOS. 
OPORTUNIDADES.

Trata-se de uma nova revolta da vacina? Ou o movimento social resulta de 
uma inconsequente política sanitária adotada por um presidente conservador, 
que designou militares para o desempenho de funções importantes no Ministé-
rio da Saúde? A revolta da vacina(CHARLEAUX, 2020) ainda está presente no 
imaginário brasileiro. No entanto, ainda prevalece a desconfiança da população 
com a ciência e seus métodos pouco compreensíveis para a grande maioria. 

O que o futuro reserva para o Direito? Ninguém sabe. Porém, o que se 
tem em vista é uma grande transformação. Regra geral, o Direito está voltado 
para o passado, para reger fatos passados. O Direito, que se preocupa com a 
saúde, se volta para o futuro.

Deverão ser repensados os direitos humanos, porquanto novas e amplas 
políticas públicas necessitam ser implementadas para fazer frente às demandas 
da sociedade paralisada pela ameaça do vírus. 

Algumas políticas públicas são conjunturais enquanto que outras terão 
de ser definitivamente incorporadas. O Estado não pode negar assistência aos 
mais pobres, bem como àqueles atingidos pela pandemia em suas atividades 
produtivas. Não há uma única fórmula mágica para a saída da pandemia. 
Pouco se sabe ainda sobre o vírus e seu comportamento. E como ele pode ser 
controlado, especialmente nas grandes sociedades, daqui para a frente.

É motivo para mudar a guarda dos menores( GASQUE et alii, 2020), ou 
devem ser mantidas as responsabilidades anteriormente assumidas? A pande-
mia traz uma nova realidade, mas cada caso deve ser analisado e resolvido, 
para que não haja o cometimento de injustiças.

A responsabilidade é todos os entes públicos (NOVA, 2020) diante das 
pretensões apresentadas pelos cidadãos. O objetivo da assistência é permitir 
que os trabalhadores não essenciais não corram risco e permaneçam em suas 
casas. Os países ainda estão aprendendo e vendo quais são as regras e procedi-
mentos mais adequados para enfrentar as dificuldades apresentadas.

Mais importante do que curar é prevenir. Enfim, adotar medidas que im-
peçam a proliferação do vírus. O isolamento social mostrou-se eficaz no Brasil 
e outros países. Contudo, há países que não adotaram o isolamento, como a 
Suécia, e sofreram as consequenciais.

Há uma nova relação entre direito, política e ciência. A pandemia pro-
duz novas relações, bem diferentes daquelas que o Direito está habituado a 
reger. O trabalho à distância parece se consolidar, haja vista que já se vislum-
brava uma tendência de crescimento. O processo digital é uma realidade. E as 
reuniões virtuais se tornarão rotineiras nas atividades políticas, empresariais 
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e sindicais. Há tecnologias extremamente avançadas que permitem a aproxi-
mação de pessoas mesmo que estejam em lados opostos do globo.

Contudo, não se sabe qual o futuro dos esportes coletivos. Enfim, os 
espetáculos teatrais, bem como novelas e filmes, deverão adotar um outro 
formato para que possam ser realizados.

Pode-se levar anos para compreender a realidade. Se houver o relaxamen-
to de medidas restritivas em determinado momento, não significa que a seguir 
possam voltar, se houver o surgimento de novos casos da patologia.

O isolamento social é uma medida que pode retornar a qualquer momen-
to, desde que haja o agravamento da crise sanitária. Sairá um novo mundo da 
crise? O sujeito será reinventado?

Há mais perguntas do que respostas. As instituições não darão conta das 
mudanças operadas em todos os setores da vida em sociedade. Uma outra 
educação se faz necessária para que haja a conscientização do papel que desem-
penha a sociedade na prevenção das doenças. E uma nova visão da política e 
dos políticos.

Os países cujos governantes agiram mais rapidamente sacrificaram me-
nos vidas e causaram menos danos à economia. Portanto, a epidemia serviu de 
aprendizado para países e pessoas.

Nunca se viu um debate tão acirrado entre política e ciência. Os políticos 
prescrevendo medicamentos e os cientistas apresentando as medidas sociais 
necessárias para controlar a disseminação do vírus.

Contudo, é importante que o conhecimento cientifico prevaleça (MENE-
ZES, 2020), para que a crise de saúde pública seja superada. É claro que não 
se pode perder a visão crítica no que tange aos interesses em jogo da indústria 
farmacêutica, que é a que mais ganha dinheiro no mundo, só perdendo para 
a indústria bélica.

E não se admite que o Direito deixe de ser a arma dos mais pobres 
para enfrentar a crise de saúde sem precedentes no País. O Direito deve ser 
o baluarte dos vulneráveis(CUSTÓDIO, 2020), para que o Sistema Único de 
Saúde possa atender a todos que deles necessitem. É claro que se constitui em 
um grande desafio, por não se saber o tempo de duração da crise nem a sua 
verdadeira extensão.

O que se vê é que cada país enfrenta de uma maneira diferente. O Brasil 
ainda está aprendendo a lidar com o problema.

As saídas serão encontradas no seu tempo. O que se observa que é que 
o governo federal, em nenhum momento, centralizou as ações de combate à 
pandemia, tendo os governadores e prefeitos adotados as medidas em seus 
respectivos Estados e Municípios.

Com certeza, o Direito continuará passando por uma grande transforma-
ção. Haverá a possibilidade de mediação? A judicialização da pandemia pode 
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trazer consequências sérias para a população. O Estado deve prevenir conflitos 
e solucionar os problemas antes que eles se apresentem. E quando o litígio se 
instala o mais adequado é resolvê-lo amigavelmente. Não há mais justificativa 
para enviar o conflito para o Judiciário quando o Poder Público pode resolver 
mediante mediação as contendas.

No que diz respeito aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a Lei n.° 
13.140/2015 fixou regras gerais sobre a câmara de mediação administrativa e 
deixou para os entes federados a regulamentação do modo de composição e 
funcionamento das câmaras. (art. 32, “caput”, parágrafo 1º).

A divisão entre direito público e privado já parte do pressuposto que há 
interesses sociais que deverão ser preservados, como salientamos acima. Em 
época de pandemia o Estado o auxílio financeiro se faz necessário, haja vista o 
desemprego e o fechamento de pequenas e médias empresas, que causam sérios 
transtornos à economia.

Em cada sociedade a pandemia vai aprender consequências diferentes. 
Ademais, a OMS chegou a afirmar que não se pode afirmar que se vai sair tão 
cedo da crise, ou a ameaça pode continuar indefinidamente. A crise pode ser-
vir de aprendizado para que se estabeleça a solidariedade, caso contrário terá 
contribuído apenas para trazer traumas sociais e individuais.

É o momento de resgate dos valores humanos mais básicos e negados 
para a grande maioria da população, que é o direito à vida(LEITE, 2020). Toda 
vida importa, independentemente de raça, cor, credo religioso, orientação se-
xual ou nacionalidade da pessoa.

A Constituição de 1988 assegura a dignidade da pessoa humana e o di-
reito universal à saúde. É um sistema teoricamente importante, mas que na 
prática não tem se mostrado eficaz.

Infelizmente, em face da carência de recursos, o gestor tem que fazer es-
colhas. Sabe-se que quando as vagas são escassas há escolhas. E não interessam 
os critérios, porque todos eles são falhos. Em uma democracia não importa 
a condição social da pessoa, sua idade e condição de saúde. Todos os seres 
humanos gozam de igual consideração e respeito.

O que denominamos de Estado é a ficção mais real que existe. E vai além 
das teorias postas. Trata-se de uma construção coletiva que visa ordenar a vida 
das pessoas. Pode-se afirmar que é a figura paterna que a sociedade deseja para 
ver seus anseios atendidos.

A crise de saúde pública afetou os mais elementares direitos. O direito 
à educação(PEIXOTO, 2020) resultou malferido, porquanto uma parcela sig-
nificativa dos alunos não dispõem de computadores com acesso à internet 
para estudarem os conteúdos passados digitalmente. E não temos um sistema 
escolar preparado para o desafio. Não há professores com apuro metodológico 
e nem alunos habituados ao uso diuturno da tecnologia.
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O tratamento dado à pandemia pode trazer sérios efeitos colaterais. Um 
deles é o controle maior dos governantes sobre os governados(CANALES, 
2020). Assim, não se pode querer controlar corpos e mentes sob o argumento 
do controle da patologia.

Sempre há a possibilidade de serem lançados novos argumentos, que nem 
sempre são os melhores. E a revolução se dá em todas as esferas da vida, pro-
duzindo novas relações de mercado(JUNIOR, 2020). 

Há determinadas normas que deverão ser necessariamente preservadas, 
como as garantidoras dos direitos e garantias fundamentais. O Estado Demo-
crático de Direito não pode ser atacado nos seus alicerces, mesmo que se esteja 
vivendo momentos difíceis. Os valores democráticos são imprescindíveis para 
que o Direito minimamente se constitua em tábua de salvação dos menos 
favorecidos.

O que mais importa é que o Estado pode fazer pelo cidadão ou como vai 
encontrar uma solução para o litígio que se apresenta.

Contudo, no que diz respeito aos conflitos envolvendo a Administração 
Pública Federal, a Lei n.° 13.140/2015, na Seção previu regras mais detalhadas. 

Na sequência, ao tratar especificamente dos conflitos que envolvem a 
Administração Pública Federal, a lei delega ao Advogado-Geral da União o 
elenco das matérias que podem ser objeto de transação por adesão. Resta 
claro, portanto, que a advocacia pública terá papel primordial na efetiva 
adoção de métodos consensuais de resolução de conflitos também pela Ad-
ministração Pública.4

A figura da “transação por adesão” poderá ser realizada em determinados 
temas que gerem conflitos repetitivos envolvendo a Administração Pública 
Federal. Nesse sentido, poderá o órgão entidade propor para todos os inte-
ressados um acordo com o Poder Público, uma proposta com parâmetros 
fechados. A parte contrária aceita ou não e não há margem para negociação 
ou formulação de (contra) propostas.

Exemplo: diversos servidores públicos solicitam o pagamento de um au-
xílio a que tem direito. Mas o Governo edita uma Portaria dizendo que não vai 
pagar em razão da crise. Porém, a jurisprudência do STF é pacífica a respeito. 
A AGU poderá formular uma proposta de acordo prevendo o pagamento do 
auxílio oferecendo um desconto pelo pagamento retroativo do valor devido 
no período. Os servidores que concordarem com a proposta recebem o valor 
sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, assinando a transação por adesão.

Os demais requisitos e as condições da transação por adesão serão defi-
nidos em resolução administrativa própria. Ao fazer o pedido de adesão, o 

4 EIDT, Elisa Berton. Os institutos da mediação e da conciliação e a possibilidade de sua aplicação no 
âmbito da administração pública. RPGE. Porto Alegre, v. 36 nº 75, p. 70, 2015.
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interessado deverá juntar prova de atendimento aos requisitos e às condições 
estabelecidos na resolução administrativa, que terá efeitos gerais e será aplicada 
em casos idênticos, que forem habilitados tempestivamente, permitindo-se o 
acordo de apenas parte da controvérsia. 

A parte que aceita a transação por adesão, renuncia ao direito sobre o 
qual se fundamenta a ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natu-
reza administrativa ou judicial. Ou seja, a parte não poderá mais questionar 
(judicial ou administrativamente) o que foi objeto de ajuste. (§ 4º do art. 36).

Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação co-
letiva, a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser 
expressa, mediante petição dirigida ao juiz da causa (§ 5º do art. 36).

O fato de a Administração Pública propor a transação por adesão não 
interfere no prazo prescricional, que continua correndo normalmente (não 
implica em renúncia, suspensão ou interrupção).

De acordo com a Lei, a formalização de resolução administrativa destina-
da à transação por adesão não implica a renúncia tácita à prescrição nem sua 
interrupção ou suspensão. (§ 6º do art. 36).

A Lei traz, ainda, disposições que tratam de conflitos que envolvam ór-
gãos ou entidades da administração pública federal. No caso de conflitos que 
envolvam controvérsia entre órgãos ou entidades de direito público que in-
tegram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União deverá 
realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos 
previstos em ato do Advogado-Geral da União. (§1º art.36).

Se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, caberá ao Advo-
gado-Geral da União dirimi-la, com fundamento na legislação. Nos casos em 
que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da existência de 
créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas 
de direito público federais, a Advocacia-Geral da União poderá solicitar ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária 
para quitação das dívidas reconhecidas como legítimas. (§2º art.36)

Se não houver acordo e o AGU não dirimir a questão, é possível a propo-
situra de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e 
passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração 
pública federal, porém, segundo a Lei de Mediação, deverá ser previamente 
autorizada pelo Advogado-Geral da União (art. 39 da Lei).

A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de respon-
sabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar 
que sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar. (parágrafo 3º 
art. 36 da Lei).

Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio estiver sendo discutida 
em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal 



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)694

de Contas da União, a conciliação dependerá da anuência expressa do juiz da 
causa ou do Ministro Relator.

Se o conflito envolver, de um lado, órgão/entidade federal e de outro 
órgão/entidade estadual ou municipal, ele poderá ser resolvido por meio de 
mediação feita pela AGU. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como às empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com 
órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da 
União, para fins de composição extrajudicial do conflito (art. 37).

Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos federais 
ou a créditos inscritos em dívida ativa da União: I - não se aplicam as disposi-
ções dos incisos II e III do caput do art. 32 da Lei; II - as empresas públicas, so-
ciedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econô-
mica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em 
regime de concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no art. 37 da 
Lei; III - quando forem partes as pessoas a que alude o caput do art. 36 da Lei: 
a) a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da 
União implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais; b) a redução ou o cancelamento do crédito dependerá de 
manifestação conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado 
da Fazenda. O disposto no inciso II e na alínea a do inciso III não afasta a 
competência do Advogado-Geral da União prevista nos incisos X e XI do art. 
4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de 
composição extrajudicial do conflito, somente poderão ser responsabilizados 
civil, administrativa ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, re-
ceberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem 
sua recepção por terceiro, ou para tal concorrerem (art. 40).

Não se podem olvidar que sempre as autoridades tendem ao 
abuso(BOTTINI et alii 2020), até mesmo com a aplicação do artigo 268 do 
Código Penal, que aplica pena de um mês a um ano àquele que “infringir de-
terminação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação 
de doença contagiosa”. No entanto, o Direito Penal deve ser a ultima ratio 
quando se trata de ordenar a vida em sociedade diante de um problema tão 
sério. É melhor educar do que punir. A punição produz resultados imediatos, 
enquanto a educação tende a perdurar. A pandemia vai além dos direitos hu-
manos (CASLA, 2020) e traz questões complexas. Não há uma resposta para a 
questão dos direitos humanos.

As medidas provisórias editadas pelo governo tendem a superficialmente 
resolver um problema social com raízes mais profundas(ORIONE, 2020), e 
com a necessidade de adoção de um sistema de proteção aos trabalhadores em 
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um momento de séria crise. Uma legislação de urgência atende por um curto 
período as necessidades dos brasileiros. A questão ambiental requer especial 
atenção. Os direitos trabalhistas continuarão reduzidos (PACHECO, 2020) ou 
serão gradativamente eliminados? Somente o futuro dirá como será a socieda-
de a partir de agora.

O que se vislumbra é uma crescente criminalização dos mais pobres, já 
profundamente afetados pela pandemia, haja vista as inconstitucionalidades 
presentes nas últimas reformas penais, especialmente as promovidas pela Lei 
nº 13.964/19, uma verdadeira colcha de retalhos, pouco aproveitável (MO-
RAIS DA ROSA et alii, 2020), Por outro lado a questão central é o direito 
universal à saúde(SCARPARO, 2020) e não somente daqueles que têm planos 
de saúde, porquanto o direito está expresso na Carta de 1988. O que se vislum-
bra também é a transformação da sociedade tecnológica, colocando em xeque 
a privacidade do mundo digital(SOUZA, 2020), porque as atividades passam 
a ocorrer à distância em todo o lugar do planeta. A transformação repenti-
na provoca a aplicação da teoria da imprevisão dos contratos(SANT’ANNA, 
2020) na pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na verdade, toda e qualquer crise deve ser vista como oportunidade de 
mudança. O Direito vai passar necessariamente por uma grande transformação.

O Direito, antes individualista, passa a ter uma visão coletiva e, sobretu-
do, restritiva no que tange ao exercício pleno dos direitos de cidadania. A crise 
é uma grande ruptura.

Trata-se de um grande desafio lançado à ciência e ao modelo político-
-jurídico não habituado a responder questões tão complexas. Está surgindo 
toda uma legislação para amparar os governantes que estabelecem o isolamen-
to social. 

Por outro lado, deve-se analisar o papel do cidadão no novo contexto. Os 
seus direitos constitucionais continuam assegurados? As restrições impostas 
em nome da saúde coletiva se sobrepõem à Carta Política?

Os juízes e Tribunais vão gradativamente sedimentar a jurisprudência a 
respeito do tema. Enfim, haverá a necessária judicialização do conflito entre o 
direito do Estado e a liberdade do cidadão, em face do risco que corre a saúde 
da população como um todo.

Em vez da judicialização dos conflitos, deve-se optar pelo diálogo. Em 
hipótese alguma se pode admitir o retrocesso institucional, com a adoção de 
um Estado de Exceção.

O interesse público deve ser visto como com um interesse da sociedade 
como um todo, e não como o interesse dos governantes.
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Pedro Marcondes

1. O PROBLEMA DA COVID-19

Cientificamente, tem-se que os coronavírus são um grupo de vírus de 
genoma de RNA simples de sentido positivo. Pertencem à subfamília taxo-
nômica Orthocoronavirinae da família Coronaviridae, da ordem Nidovirales, 
tratando-se de uma doença conhecida desde meados de 19601. A Pandemia2 de 
Covid-19, também denominada Coronavírus (SARS –CoV-2) ou ainda Novo 
Coronavírus, em face da ênfase dada pelas mídias, está gerando uma psicose 
coletiva, um estado de pânico, uma angústia existencial, que afeta a rotina 
diária de bilhões de pessoas e causa grande impacto moral, psicológico e eco-
nômico em todos os países por ela atingidos. Reportado o seu surgimento à 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019, até 4 de 
janeiro de 2020 havia apenas 44 pessoas contaminadas na China e, apesar do 
esforço das autoridades desse país para evitar a propagação dessa doença, em 
27 de abril de 2020 já ultrapassava o número de 3 milhões de casos confirma-
dos de contaminação e de 200 mil mortes, em 185 países. Sublinhe-se que os 
especialistas advertem que está ocorrendo um elevado índice de subnotifica-
ção, tanto de casos confirmados de contaminação, quanto de mortes que tem 
como causa essa pandemia, porque no caso de mortes muitas vezes ante a falta 
de exames laboratoriais são apontadas outras causas para essas mortes. 

Em 11 de fevereiro de 2020 o Coordenador Geral da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) anunciou que o nome oficial da doença que tem como 

1 Pandemia de Covid-19. Disponível em http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Coronavírus. Acesso em 
14.04.2020, às 15:51. 

2 Por pandemia devemos entender a ocorrência de uma determinada doença contagiosa, que se dissemina 
por vários países e em mais de um continente, com transmissão de pessoa a pessoa, cf. PANDEMIA. 
Disponível em http://www.Biologianet.com/doenças/pandemia.htm. Acesso em 24.04.2020, às 12:40.
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causa o Novo Coronavírus passará a ser Covid-193 e em 11 de março de 2020 
reconheceu e decretou que a Covid-19 passava a ser tratada como uma Pande-
mia4. Neste trabalho adotaremos preferentemente o termo Covid-19 quando 
nos referirmos à doença que tem como causa o Coronavírus. 

A Covid-19 está sendo tratada como a peste do século XXI. A peste, 
por sua face sombria e assustadora, sempre mereceu a atenção dos grandes 
escritores, como Albert Camus, com a obra denominada “A peste”5, escrita 
em 1947 e que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1957, bem assim 
José Saramago, com “Ensaio Sobre a Cegueira”6, publicada em 1995, tendo 
sido agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. A Covid-19 é 
a primeira pandemia do mundo globalizado, e essa dimensão é mais uma 
razão para constituir um enorme desafio às autoridades públicas para o 
enfrentamento da propagação desse inimigo invisível que atinge a todos 
indistintamente. 

Diante desse macabro cenário, que nas palavras de especialistas é um fu-
racão de inflamações e que abre as portas para outras inflamações, há os que, 
envoltos em idéias místicas, afirmam que estamos diante do “Primeiro Cava-
leiro do Apocalipse”, na terceira visão profética do apóstolo João, descrita no 
Capítulo 6, versículos 1-8, do livro bíblico Apocalipse, que em grego significa 
Revelação (Bíblia, 2016, pp. 2099 e 2100), escrito por volta do ano 95 d.C, 
no mar Egeu, ilha grega de Patmos7. Contudo, não podemos ignorar que ao 
longo da história da humanidade outras pandemias apareceram e dizimaram 
grande parcela da população, à época circunscrita a espaços menores, porque 
não existia o fenômeno da globalização. Na Grécia antiga, em 430 a.C. surgiu 
a Peste de Atenas também conhecida como a Peste do Egito, que perdurou até 
426 a.C., tendo a sua origem na Etiópia, passou pelo Egito, Líbia e chegou à 
Grécia, devastando grande parte da população grega, incluindo o então gover-
nante Péricles, em 429 a.C8. A Peste de Justiniano, que surgiu por volta de 541, 
d.C., que surgiu no Egito e chegou ao Império Bizantino, matando entre 500 
mil e 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, tendo propagado para 

3 Covid significa: Corona Vírus Disease, e 19 se refere ao ano de seu surgimento em Wuhan, Província de 
Hubei, na República Popular da China. 

4 Pandemia de Covid-19. Disponível em http://www.pt. Wikipedia.org/wiki/Coronavírus. Acesso em 
14.04.2020, às 15:51. Esse livro bíblico não seria obra do apóstolo João, que teria sido apenas o escriba 
do que Jesus lhe revelara, daí porque é também denominado livro da Revelação. 

5 CAMUS, Albert. A peste. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.
6 SARAMAGO, José. Ensaio Sobre a Cegueira. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1995.
7 AZEDO, Luiz Carlos. Os Cavaleiros do Apocalipse e o Coronavírus na Política. Disponível em http://

ww.em.br/app/colunistas/Luiz-Carlo-azedo/2020/interna_luiz_carlos_azedo_1128095/cavaleiros-do
-apocalipse-e-ocoronavírus. Acesso em 13.05.2020, às 00:17.

8 CANTU, Césare. História Universal. Tradução de Savério Fittipaldi, vol. II. São Paulo: Editora das 
Américas S.A., 1964, p. 346.
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a Síria, Turquia, Pérsia (Irã) e parte da Europa9. A Peste Negra, que assolou a 
Eurásia de 1347 a 1351 e matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas10. 
Foi durante essa peste que Veneza adotou o conceito de quarentena, que tem 
as suas raízes no Velho Testamento da Bíblia, como tempo de isolamento para 
os surtos de hanseníase na antiguidade11. Em 1580, surgiu a Gripe Russa, que 
se espalhou pela Ásia, Europa, África e América e que em 1889 novamente se 
manifestou e chegou, inclusive, ao Rio de Janeiro12. Essa pandemia matou em 
torno de 1 milhão de pessoas13. A Gripe Espanhola, que surgiu em 1918 e ma-
tou entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas. Teve a sua origem possivelmente 
nos Estados Unidos da América e chegou ao Brasil, levando a óbito em torno 
de 35 mil brasileiros14. De forma que a pandemia de Covid-19 não é nenhum 
apocalipse, mas apenas uma pandemia a mais, um terrível inimigo invisível 
que desafia a humanidade do século XXI. 

No Brasil o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado pelo Ministério 
da Saúde, a respeito de um paciente de 61 anos que foi internado no Hospital 
Israelita Albert Einstein, em 25 de fevereiro de 2020, e que esteve na Itália, 
região da Lombardia, entre 9 e 21 de fevereiro de 201915. 

Ante a gravidade do fenômeno, a OMS e especialistas em saúde públi-
ca, com ênfase para os infectologistas, vêm afirmando que uma das medidas 
preventivas indispensáveis da propagação dessa pandemia é o isolamento so-
cial ou a quarentena Neste sentido, as autoridades públicas passaram a editar 
normas sugerindo o recolhimento da população em casa, dela somente saindo 
em situações excepcionais, e, nesta hipótese, mediante o uso das máscaras de 
tecido ou TNT (tecido não tecido) que tapam a boca e o nariz e a manutenção 
do distanciamento social de dois metros entre pessoas, para impedir a propa-
gação da pandemia, ao falar, tossir ou espirrar. 

No Brasil, em 30 de janeiro pelo Decreto nº 10.212 foi adotado o Regula-
mento Sanitário Internacional. Em 6 de fevereiro de 2020 foi publicada a Lei 

9 Pandemias na história: o que há de semelhante e de novo na Covid-19. Disponível , em http://www.
Sanarmed.com/pandemias-na-historia-comparada-com-a-covid-19. Acesso em 24.04.2020, às 11:55.

10 Peste Negra. Disponível em http://www.Google.com/search?q=peste+negra&aqs=crome e.69&17i48&-
surceid=crome&ie=UT-8 .Acesso em 13.04.2020, às 19:13. 

11 Pandemias na história: o que há de semelhante e de novo na Covid-19. Disponível em http://www.Sa-
narmed.com/pandemias-na-história-comparada com –a-covid-19 . Acesso em 24.04.2020, às 11:50.

12 Pandemias na história: o que há de semelhante e de novo na Covid-19, Disponível em http://www.Sa-
narmed.com/pandemias-na-história-comparada com –a-covid-19. Acesso em 24.04.2020, às 11:50.

13 Pandemias na história: o que há de semelhante e de novo na Covid-19. Disponível em http://www.Sa-
narmed.com/pandemias-na-história-comparada com –a-covid-19. Acesso em 24.04.2020, às 11:50.

14 Pandemias na história: o que há de semelhante e de novo na Covid-19. Disponível em http://www.Sa-
narmed.com/pandemias-na-história-comparada com –a-covid-19. Acesso em 24.04.2020, às 11:55.

15 Brasil confirma primeiro caso da doença. Disponível em http://www.Saúde.gov.br/noticias/agencia-
saude/46435-brasil-confirm-primento-caso-de-novo-coronavirus. Ministério da Saúde. Acesso em 
24.04.2020, às 23:28.



Elcio N. REzENdE / JosiaNE o. dE FREitas / laRissa c. louRENço / isabEla bERNaRdEs M. lopEs (oRgs.)702

nº 13.979, que dispõe sobre medidas de enfrentamento do Coronavírus. Em 
11 de março de 2020 o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 356/GM/MS, 
para o enfrentamento da Covid-19. Em 17 de março de 2020, o então ministro 
da Saúde e o então ministro da Justiça e Segurança Pública editaram a porta-
ria interministerial nº 5, também para esse enfrentamento. Em 20 de março 
de 2020 foi editado o Decreto 10.282, que regulamentou a Lei nº 13.979/20. 
Na mesma data, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6, 
reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública em decorrência 
da pandemia de Covid-19. 

Assim as coisas, o poder público, especialmente Governadores de Es-
tados, do Distrito Federal e Prefeitos Municipais, começaram a publicar 
decretos que impõem o lockdown, mediante o confinamento domiciliar 
como medida de prevenção da propagação da pandemia de Covid-19, na 
busca de reduzir o pico da pandemia, vale dizer, “achatar a curva” da mes-
ma, prolongando o tempo de sua duração, no afã viabilizar a reestrutura-
ção do sistema de saúde pública e privada, para evitar, assim, o seu colapso. 
Entretanto, com o agravamento da pandemia vários governadores e pre-
feitos municipais estão decretando a medida mais extrema de isolamento 
social, que é o lockdown16. De modo que o lockdown é uma modalidade de 
isolamento social, porém mais rigorosa e imposta compulsoriamente, com 
a ameaça de prisão aos transgressores dessa determinação. Assim, neste 
artigo o termo isolamento social, salvo quando expressamente não com-
pulsório, é utilizado com o sentido de lockdown, porque nos interessa é a 
medida compulsória, com ameaça de prisão, por ser a que tem repercussão 
no direito penal.. 

 A mídia enfatiza o discurso da possibilidade de prisão, uma vez que o 
descumpridor da determinação estaria cometendo crime. Merece, ainda, ano-
tar a proliferação da pandemia de fake news, que circulam mais rápidas que o 
próprio coronavírus, agravando o medo de todos. O fenômeno da expansão 
do Direito Penal17 que vem ocorrendo nas últimas décadas tem servido para 
dar um colorido de legitimidade dessa idéia e assim prefeitos e governadores 
se valem do Direito Penal como arma de intimidação para alcançar eficácia 
do isolamento social, cuja finalidade poderia ser alcançada – e até com maior 
êxito – com a adoção de políticas educativas, uma vez que o Direito Penal deve 
ser utilizado como última ratio. 

16 Lockdown: termo inglês que no Brasil significa isolamento total, bloqueio, confinamento, toque de reco-
lher, bem como a suspensão das atividades não essenciais do comércio, indústria e prestação de serviços 
e o bloqueio físico de perímetro da cidade neles não podendo circular pessoas ou veículos, salvo nas 
situações excepcionais previstas do decreto que determina esse isolamento.

17 SILVA SÁNCHEZ, José-María. La expansión del Derecho Penal: Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. Madrid: Civitas, 2001.
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De modo que é imperativo analisar a pandemia de Covid-19 em face do 
nosso Direito Penal, no afã de possibilitar algumas reflexões, para evitar even-
tuais abusos, uma vez que se deve ter claro até que ponto a autoridade pública 
pode impor o lockdown, de forma generalizada, desconsiderando a situação 
concreta, sem violar o direito fundamental de ir e vir, que tem fundamento na 
nossa Constituição cidadã. 

Este artigo busca discutir os aspectos polêmicos que permeiam o tema e 
verificar em que circunstâncias a conduta de quem infringe normas que de-
terminam o lockdown como medida preventiva de Covid-19 configura crime e 
quais as suas consequências. 

2. HIPÓTESES A SEREM CONSIDERADAS 
 
Para facilitar as reflexões, consideram-se as seguintes hipóteses, que podem 

ocorrer em um determinado município brasileiro, onde o prefeito municipal 
preocupado com a defesa da saúde pública, especialmente por ser o município 
vizinho de uma grande cidade, edita um decreto municipal de lockdown, estabele-
cendo que a população em geral deva ficar confinada em casa, somente podendo 
sair e circular em espaços públicos em situação especial (ex.: ir a uma consulta 
médica, comprar medicamentos ou ir ao mercado, ou para trabalhar em atividades 
essenciais), mas, neste caso, usando obrigatoriamente máscara de tecido ou TNT 
(tecido não tecido), e mantendo distanciamento social, prevendo esse decreto que 
o infrator dessa determinação deverá ser preso e encaminhado perante a autori-
dade policial porque essa conduta configura crime. Pois bem, podemos ter nesta 
situação, pessoas que não cumprem a ordem de isolamento e que se enquadram 
em uma das seguintes hipóteses, que tomamos como referência para as reflexões:

“A” apresentou os sintomas de Covid-19 e dirigiu-se à Unidade Básica de 
Saúde, e o médico que o examinou o encaminhou ao hospital de referência, 
onde foi submetido a exame laboratorial, molecular pelo método transcrição 
reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR)18, cujo resultado 
foi que não estava contaminado com a Covid-19, e que era o caso de uma 
gripe. Repetiu o exame, que confirmou o resultado anterior, sendo, então libe-
rado. “A” saiu do hospital e quando se dirigia a pé ao terminal de transporte 
coletivo para retornar à sua casa, foi abordado por uma equipe da guarda 
municipal, que não aceitou os argumentos de defesa de “A”, que o prendeu, 
conduzindo-o perante a autoridade policial competente.

“B”, sentindo todos os sintomas típicos de Covid-19, que são diariamente 
informados pela mídia local, regional e nacional, não quis comparecer à Uni-

18 A sigla RT-PCR vem do inglês Reverse transcription polymerase chain reaction. Cf. http://.www.Wiki-
pédia.org/wiki/RT-PCR. Acesso em 04.05.2020, às 23:10
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dade Básica de Saúde, para exames e eventual internamento hospitalar, e mais: 
não desistiu de sair às ruas como fazia diariamente, assumindo, desta forma, o 
risco de propagar essa doença contagiosa a terceiros. Quando estava em uma 
praça pública foi abordado por uma equipe da guarda municipal que, depois de 
entrevistá-lo e se convencer de que “B” estava ciente de que poderia estar conta-
minado pela Covid-19 e que teria assumido o risco de propagar essa pandemia 
ao violar o lockdown, o prendeu e o conduziu perante a autoridade policial. 
Posteriormente foi submetido a exame laboratorial, molecular pelo método RT-
-PCR, que comprovou que o conduzido estava efetivamente contaminado. 

“C”, diante da comprovação por exame laboratorial, molecular pelo mé-
todo RT-PCR, de que estava contaminado pela Covid-19, foi internado em um 
hospital para tratamento. Horas após o internamento “C” fugiu do hospital 
e quando caminhava pelas ruas da cidade, foi abordado por uma equipe da 
guarda municipal, que, informada dos fatos, o prendeu e o encaminhou pe-
rante a autoridade policial competente.

Ante as hipóteses apresentadas, todas essas pessoas cometeram efetivamente 
crime, por ser suficiente o descumprimento do lockdown? Ou ninguém o cometeu? 
Ou alguns, e neste caso, quais e qual é o crime cometido e em que circunstâncias 
ele se configura? Qual é a pena e as suas conseqüências? Vamos restringir a nossa 
análise a partir destas situações hipotéticas, porque são as que mais nos interessam.

3. TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA QUE VIOLA 
O LOCKDOWN COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DA 
PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19

A conduta que consiste em violar norma editada pela autoridade pública 
competente determinando o lockdown, mediante o confinamento domiciliar, 
para prevenir a propagação da pandemia de Covid-19, pode configurar o cri-
me tipificado no artigo 268 e o crime do artigo 330, ambos do Código Penal. 

O crime do artigo 268 do Código Penal sob a rubrica de “Infração de 
medida sanitária preventiva” tem o seguinte teor: 

Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir intro-
dução ou propagação de doença contagiosa. 
Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o agente é funcio-
nário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista 
ou enfermeiro. 

O bem jurídico tutelado no caso é a incolumidade pública, no que 
se refere à saúde pública e o núcleo do tipo consiste em infringir, isto é, 
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desrespeitar, violar, desobedecer, descumprir. As determinações do poder 
público aqui estão representadas por leis, decretos, portarias, regulamentos, 
estabelecidos pela autoridade pública competente, para impedir a propaga-
ção da doença contagiosa de forma mediata ou imediata. Trata-se, como se 
vê, de norma penal em branco19. Não se pode questionar a conveniência ou 
oportunidade dessas determinações, mas, apenas, a competência para editá-
-las20. Ademais, é imperativo que essas normas revistam-se de determinações, 
de imposições de condutas, não bastando meras sugestões.

Trata-se de crime de perigo abstrato, pois a lei presume o perigo para a 
saúde da coletividade, pela violação da norma administrativa que, no nosso 
caso, determina o confinamento domiciliar, para prevenir o contágio da pan-
demia de Covid-19. A respeito da doutrina dos crimes de perigo abstrato reser-
varemos um capítulo neste artigo, porque as reflexões e lições doutrinárias a 
seu respeito são fundamentais para o deslinde das dúvidas que são suscitadas.

Em vista de a pena máxima cominada ser de um ano, é delito de menor 
potencial ofensivo, e, assim, admite a suspensão condicional do processo (art. 
89, da Lei 9.099/1995); o processo e julgamento são da competência dos Jui-
zados Especiais Criminais (art. 61 da Lei 9.099/1995); e nos casos de fragrante 
delito, a prisão em flagrante será substituída pela lavratura do Termo Circuns-
tanciado pela autoridade policial (art. 69, da lei 9.099/1995).

Em relação ao propósito de responsabilizar quem descumpre a ordem de 
lockdown como autor do crime de desobediência, também merece algumas 
meditações, em face de peculiaridades desse delito. O artigo 330 do Código 
Penal, denominado “Desobediência”, tem a seguinte redação: 

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa. 

O bem jurídico tutelado é o prestígio e a dignidade da Administração 
Pública, representada pelo funcionário, que age em seu nome. Desobedecer 
significa não cumprir, não se submeter à ordem legal. É indispensável que se 
trate de ordem, não de mera solicitação do funcionário público. Régis Prado 
anota que é essencial que a ordem seja legal, sob o ponto de vista formal e 
substancial, bem como seja emitida ou executada por autoridade competente 

19 Sobre a norma penal em branco há entendimento de que essa técnica legislativa viola o princípio da 
legalidade, cuja postura é, contudo, rechaçada pela Corte Constitucional italiana quando “a lei estabe-
lece de modo suficientemente determinado a figura do delito”. Cf. DEL ROSAL, M. COBO e VIVES 
ANTON, T.S. DERECHO PENAL. PARTE GENERAL, 4ª ed. Valência: Tirant lo Blanch, 1996, p. 
140 e nota de rodapé 18. 

20 PRADO, Luiz Regis, CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Espe-
cial, Vol. II, 15ª. Ed. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 588.
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para essa finalidade, e que o destinatário tenha o dever jurídico de obedecê-la21. 
A legalidade substancial se dá quando há “fundamento ou razão de ser para a 
concreção do ato”22. No Estado moderno, liberal e racional, as ordens emana-
das da autoridade pública buscam uma finalidade em benefício dos cidadãos, e 
ante o desvio dessa finalidade racional nasce um direito de insurgência contra 
esse arbítrio. Se o fundamento, a razão, da imposição do lockdown é impedir a 
propagação da pandemia, quem não está contaminado e comprova isso cabal-
mente não está sujeito à submissão do dever de isolar-se e o seu não acatamen-
to da ordem não pode configurar o crime de desobediência. Ademais, a ordem 
legal deve ser transmitida diretamente ao desobediente, que pode, contudo, 
dar-se de qualquer maneira, desde que o destinatário dela tome conhecimento. 
A doutrina também ressalta que, se a norma administrativa comina multa ou 
outra medida administrativa, sem a ressalva da cumulatividade com a sanção 
penal, a desobediência, no caso, não configura o delito em apreço23, estando o 
desobediente sujeito, tão-somente, às cominações administrativas. 

A jurisprudência sobre este crime enfatiza alguns aspectos interessantes, 
que irradiam luzes para o esclarecimento de dúvidas que podem suscitar o 
caso da desobediência à determinação para manter-se em isolamento domici-
liar, senão vejamos: 

O crime de desobediência exige que a ordem e seu descumprimento sejam 
imediatos, este em relação àquela. Não tipifica o delito o descumprimento da 
ordem de caráter geral ou aquela que tem o sujeito como destinatário certo, 
mas de cumprimento genérico, a ser exigido enquanto perdurar a validade do 
ato (TACRIM – SP – AC – Rel. P. Costa Manso – JUTACRIM 82/265).

Por cominar pena máxima de seis meses, é crime de menor potencial 
ofensivo e assim tem aqui aplicação todas as disposições previstas na lei 
9.099/1995 para esse tipo de delito, como nos casos de fragrante delito, a 
prisão em flagrante será substituída pela lavratura do Termo Circunstanciado 
pela autoridade policial (art. 69, da lei 9.099/1995); admite a suspensão condi-
cional do processo (art. 89, da Lei 9.099/1995); e o processo e julgamento são 
da competência dos Juizados Especiais Criminais (art. 61, da Lei 9.099/1995). 

Assim as coisas, a nosso juízo, quem desobedece à norma editada pelo pre-
feito municipal determinando o lockdown, mediante o confinamento domiciliar, 

21 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, Parte Especial – Arts. 250 a 359-H, 9ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 678 e 679. 

22 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Arts. 250 a 361, vol. IX. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1958, p. 417. No mesmo sentido, PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal, vol. 3. Parte 
Especial – Arts. 250 a 359-H, 9ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 673.

23 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, Parte Especial – Arts. 250 a 359-H, 9ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 679. 
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e provar cabalmente que não está contaminado com a Covid-19 e, portanto, sua 
conduta de transitar em público ser absolutamente inidônea para propagar essa 
pandemia, não tem o dever jurídico de obedecer a essa determinação e a sua deso-
bediência não se amolda ao crime do artigo 330 do Código Penal. 

4. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS EM TORNO DO CRIME 
DE PERIGO ABSTRATO 

O despertar pelo interesse do estudo dogmático do crime de perigo abs-
trato surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o reconhecimento constitu-
cional de que o Direito Penal tem como finalidade a tutela de bens jurídicos. 

O Direito Penal moderno é no sentido de que o Estado, na medida do 
possível, deve evitar a tipificação de crimes de perigo abstrato porque nestes se 
vislumbra um grande risco de o Estado enveredar para o arbítrio24, optando por 
um direito penal de pessoa, ao invés do direito penal do fato, que é o compatível 
com o Estado Democrático de Direito. No crime de perigo abstrato se pune um 
modo de vida, sem comprovação se esta conduta verdadeiramente é perigosa, 
uma vez que o legislador, ao definir esse tipo de delito, incorpora na definição 
da conduta criminosa o perigo, faz um juízo subjetivo do perigo. O crime de 
perigo abstrato não menciona o perigo nos elementos do tipo, limitando-se a 
“definir uma conduta perigosa porque se entende que o surgimento do perigo 
se deduz da realização de uma ação destas características”25. Ao juiz lhe compete 
apenas verificar se a ação realizada se amolda à descrição do tipo em apreço, 
ficando excluída a verificação pelo mesmo da ocorrência efetiva do perigo26. 
Desta forma, “o perigo não é mais que o motivo que impulsiona o legislador à 
construção de um tipo penal (...)”.27 Pune-se não o fato, mas o autor28. 

Entrementes, é oportuno assinalar que, na melhor doutrina que fundamen-
ta um direito penal respeitoso da dignidade da pessoa humana, a presunção de 
perigosidade nos crimes de perigo abstrato deve ser iuris tantum, de forma que, 
se o Estado está desobrigado provar a ocorrência do perigo ao bem jurídico, 
não pode excluir a possibilidade de o acusado provar que sua conduta apresenta 
inidoneidade absoluta para lesar o bem jurídico. E provada essa impossibilidade 
absoluta de lesão, a conduta não configura o crime em questão. 

24 Neste sentido, manifestou-se ELZO MUSCO, em palestra proferida ao programa de doutorado em “Pro-
blemas Actuales de Derecho Penal”, na Universidade de Salamanca, Espanha, em 2003. 

25 RODRIGUEZ, Cristina Mendez. LOS DELITO DE PELIGRO Y SUS TÉCNICAS DE TIPIFICA-
CIÓN. Madrid: Lic. Mauricio Atri, 1993, p. 133.

26 Idem, ibidem, op. cit., p. 133.
27 Idem, ibidem, op. cit., p. 134.
28 Idem, ibidem, op. cit., p. 139. Aqui Cristina Mendez Rodriguez se vale de uma citação de Galllo, em “I 

reati di pericolo”, II Foro Penale, 1969, p. 8. 
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Assim é que muitos doutrinadores sustentam que os crimes de perigo 
abstrato têm um problema de constitucionalidade, porque não contemplam 
os requisitos mínimos da lesividade material que devem estar presentes em 
uma conduta susceptível de sanção penal29. 

Cristina Méndez Rodríguez, em análise crítica da técnica da tipificação 
do crime de perigo abstrato, leciona que 

A respeito dos crimes de perigo abstrato em sentido estrito, a objeção mais 
grave que se pode formular não é plantear o seu desapreço ao princípio do 
bem jurídico, ao de ofensividade ou de materialidade ou ao princípio da pro-
porcionalidade, mas constatar que sua estrutura vai contra a lógica penal ao 
estabelecer sanções jurídicas que se deduzem matematicamente da mera rea-
lização formal das ações típicas, sem submeter nem sequer a perigosidade da 
ação à necessária verificação judicial30. 

E continua:

Há autores que, defendendo a legitimidade dos delitos de perigo abstrato, se 
pronunciam, sem dúvida, pela necessária prova do perigo ‘em certas situações’, 
conscientes dos problemas que gera esta técnica. Schroeder, por exemplo, afir-
ma que em alguns casos a suposição jurídica não é irrefutável e que é tarefa 
do tribunal efetuar a contraprova da perigosidade no caso individual e não 
aplicar o tipo quando se possa constatar que o fato não conduziu a nenhum 
imaginável perigo para a vida dos homens31.

Para se configurar o crime de perigo abstrato se torna indispensável que 
o perigo seja pelo menos possível de ocorrer32. 

Cistina Méndez Rodríguez enfatiza que na Espanha começa a generalizar 
uma corrente de crítica contra os crimes de perigo abstrato, porque apresen-
tam contradições com alguns princípios penais, e entre esses autores estão 
Rodríguez Devesa, Córdoba Roda33, Quintero Olivares34, Octávio de Toledo-
-Huerta Tocildo35 e Barbero Santos36. 

Também Enzo Musco sublinha a inadmissibilidade da presunção iuris 
et de iuri do perigo, facultando-se ao acusado provar que a sua conduta nas 

29 GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio Berdugo et allí. Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2ª. Ed. 
Barcelona: Editorial Praxis, 1999, pp. 156 e 157. 

30 RODRÍGUEZ, Cristina Méndez, op. cit., p. 137.
31 Idem, ibidem, op. cit., p. 137. 
32 MIRABETE, Júlio Fabbrini e FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. Parte Especial (arts. 235 

a 361 do CP), 24ª. Ed. , São Paulo: Editora Atlas, 2010, p. 101.
33 Idem, ibidem, op. cit., p. 151. 
34 Idem, ibidem, op. cit., p. 151. 
35 Idem, ibidem,op. cit., p. 151. 
36 Idem, ibidem, op. cit., p. 152.
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circunstâncias em que foi cometida está revestida de inidoneidade absoluta para 
causar um ataque efetivo ao bem jurídico e que, neste caso, não se tem crime37. 

No Brasil, a tendência é ainda admitir que a presunção de perigo seja 
iuris et de iuri, prevalecendo, assim, a posição de um Direito Penal autoritário, 
sendo poucos os que se posicionam em sentido contrário, como José Silva 
Junior e Guilherme Madeira Dezem38, bem como Heleno Cláudio Fragoso39. 

Comungamos com o pensamento de que a presunção de perigo não pode 
ser absoluta, e que, sem impor ao Estado acusador o dever de provar a existên-
cia do perigo por sua própria iniciativa, deve admitir que o acusado, de sua 
parte, possa provar que a sua conduta nas circunstâncias era absolutamente 
inidônea para produzir o perigo que a lei pretende evitar. A idoneidade da 
conduta para produzir perigo ao bem jurídico constitui um limite garantista 
infranqueável que se impõe ao ius puniendi e como conseqüência a presunção de 
perigo deve ser iuris tantum. Se a conduta é absolutamente inidônea para pro-
duzir o perigo, não se tem conduta perigosa, e é hipótese de crime impossível, 
que no Brasil é isento de conseqüência penal, como se vê do teor do artigo 17 
do Código Penal: “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta 
do meio ou por impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime”. 
É que em um Estado democrático de direito não tem pertinência uma incon-
dicional submissão à vontade do Estado, posto que superado está o estágio 
do Estado despótico quando o “acerto perpétuo dos delegados terrestres da 
divindade obliterava o senso de liberdade”40, ou seja, o dever de submissão 
não é absoluto. 

Poder-se-ia refutar a postura que aqui defendida, sustentando que a veri-
ficação do perigo depende principalmente do grau de determinação do bem 
jurídico e que, na hipótese do crime do artigo 268 do Código Penal, por se 
tratar de bem jurídico coletivo essa demonstração é mais difícil. A meu juízo, 
se o transgressor da lockdown não está contaminado pela Covid-19, a sua con-
duta está revestida de inidoneidade absoluta para propagar essa pandemia, ou 
seja, não expõe a perigo o bem jurídico tutelado. 

Na busca de maior compreensão da configuração do crime de infringir 
determinação do poder público para impedir a propagação da Covid-19 ou 

37 Palestra proferida no Programa de Doutorado “Problemas Actuales de Derecho Penal”, em 2003, na 
Universidade de Salamanca, Espanha.

38 SILVA JUNIOR, José e DEZEM, Guilherme Madeira, em FRANCO, Alberto Silva e STOCO e Rui 
(Coordenadores). Código Penal e sua Interpretação. Doutrina e Jurisprudência, 8ª ed., São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 1221.

39 FRAGOSO, Heleno Cláudio Fragoso. Lições de Direito Penal, 3ª ed., v. 3, Rio de Janeiro: Forense, 
1.981, p. 203.

40 HUNGRIA, NELSON. Comentários ao Código Penal. Arts. 250 a 361, vol. IX. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1958, p. 410.
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o crime de desobedecer a ordem legal de funcionário público, para manter-se 
em isolamento domiciliar, visando prevenir a propagação da pandemia de 
Covid-19, impõe-se analisar as normas editadas especificamente para o enfren-
tamento dessa pandemia, como veremos em continuidade. 

 
5. LEI, DECRETOS E PORTARIAS PARA O ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19 COM REPERCUSSÃO PENAL

A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelece em seu artigo 2º os 
conceitos seguintes, para os efeitos dessa lei: 

I – isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas (...), de maneira 
a evitar a contaminação ou propagação do coronavírus; e
II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 
contaminação das pessoas que não estejam doentes (...), de maneira a evitar a 
possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

Na quarentena tem-se, como exemplo, quem regressa de uma região onde 
a Covid-19 proliferou e os índices de contaminação são altos. Os conceitos 
dados ao isolamento e quarentena por essa lei revelam reproduções dos con-
ceitos previstos no artigo 1º do Regulamento Sanitário Internacional adotado 
no Brasil pelo Decreto nº 10212, de 30 de janeiro de 2020. 

O artigo 3º, caput, dessa lei, por seu turno, estabelece:

Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito 
de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: I – isolamento; II 
– quarentena (...). 

Ademais, a Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, em seu 
artigo 3º estabelece que o 

descumprimento das medidas previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 2020, 
acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores.

e o 4º, caput, arremata, dizendo: 

o descumprimento das medidas previstas no inciso I e (...) do caput do art. 
3º da Lei nº 13.979, de 2020, poderá sujeitar os infratores às sanções penais 
previstas nos art. 268 e art. 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave

O § 1º do artigo 4º dessa Portaria Interministerial, por seu turno, adverte:
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Nas hipóteses de isolamento, para configuração do descumprimento de que 
trata o caput, há necessidade de comunicação prévia à pessoa afetada sobre a 
compulsoriedade da medida, nos termos do parágrafo 7º do art. 3º da Portaria 
nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020. 

Por sua vez, o § 7º do artigo 3º da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020 dispõe: 

A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação 
expressa à pessoa contactante, devidamente fundamentada, observado o mode-
lo previsto no Anexo II.

O artigo 3º, § 1º, da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, 
preceitua: 

A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médi-
ca ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um pra-
zo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, 
conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.

Assim as coisas, além das exigências oriundas da legislação penal expostas 
ao longo deste trabalho, insta sublinhar que, em face dessas normas federais 
analisadas, a determinação coercitiva de isolamento pela autoridade pública 
por si só não é suficiente para que o seu descumprimento configure o crime 
do artigo 268 ou o do artigo 330, ambos do Código Penal, exigindo-se con-
siderar, ainda, os requisitos estabelecidos nas normas federais epigrafadas, às 
quais devem ser acrescidas as do Estado, Distrito Federal, e Município, em que 
o agente infringiu a determinação de lockdown. As normas federais específicas 
para o enfrentamento da Covid-19, que balizam as estaduais e municipais, são 
expressas no sentido de que a medida de isolamento somente se aplica por 
prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológi-
ca, dependendo de resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão 
dessa doença contagiosa, e que, para a configuração do descumprimento de 
que trata o caput do artigo 3º, ou seja, para configurar a responsabilidade 
penal, é necessária a comunicação prévia sobre a compulsoriedade da medida 
de isolamento. As normas federais não usam o termo lockdown, mas isolamen-
to social ou quarentena. Para se referir a lockdown enfatizam a necessidade 
da compulsoriedade da medida de isolamento. O termo lockdown passou a 
ser utilizado posteriormente pela mídia e pelas autoridades administrativas, 
quando a situação da pandemia se agravou no Brasil e as autoridades públicas 
optaram substituir a mera sugestão da medida de isolamento domiciliar, para 
a coercitividade dessa medida.
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Sublinhe-se que, nem na hipótese da quarentena, mediante a medida de 
separação de pessoas (art. 2º, inciso II, da Lei 13979/20), pode ela ser aplicada 
de forma generalizada a toda a população, mas apenas às pessoas suspeitas de 
contaminação da pessoa que não esteja doente, como ocorre a quem regressa 
de um país, região ou cidade, em que a pandemia está disseminada e é alto o 
índice de contaminação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há dúvidas de que, com a crise do Estado de bem estar social, abriram-
-se aos governantes mãos de ferro os caminhos para implantar um verdadeiro 
panóptico social, ou seja, uma política de controle disciplinar da sociedade, 
valendo-se, sobretudo, das modernas tecnologias, que possibilitam rastrear os 
fatos que dão aparentemente legitimidade aos gestores públicos para intervir 
coercitivamente no direito fundamental de ir e vir de forma generalizada. 
Não se ignora a necessidade de controle social para prevenir a disseminação 
da pandemia, mas sem ultrapassar os limites do razoável. As conclusões que 
as análises possibilitaram são no sentido de que essas intervenções coercitivas 
pela autoridade pública de forma generalizada, sem considerar a situação con-
creta, pode desbordar para atos de abuso. 

Assim é que não comete o crime tipificado no artigo 268 do Código 
Penal quem violar norma da autoridade pública que impõe o lockdown como 
medida preventiva da propagação da pandemia, e provar que não estava con-
taminando por essa pandemia no momento da prática da conduta (solução da 
hipótese “A”), posto que nesta hipótese tem-se configurado o crime impossível, 
pela ineficácia absoluta do meio, nos precisos termos do artigo 17 do Código 
Penal brasileiro41, ou seja, por falta de possibilidade de produzir o perigo ao 
bem jurídico42. Por outro lado, nas mesmas circunstâncias não comete o crime 
do artigo 330 do Código Penal por não estar obrigado a submeter-se a essa 
determinação, que é ilegal em relação a essa pessoa singularmente considerada. 

Somente pode ser imputada a prática do crime tipificado no artigo 268 do 
Código Penal a quem, apresentando os sinais indicativos dessa contaminação, 
ao invés de buscar verificar se efetivamente está contaminado, não o faz e sai 
em público, assumindo o risco de propagar a Covid-19, sendo que, posterior-
mente se comprova que realmente estava contaminado (solução da hipótese 
“B”) e quem sabendo que está contaminado, mesmo assim voluntariamente 

41 O artigo 17 do Código Penal trata do crime impossível, dizendo: “Não se pune a tentativa quando, por 
ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime”. 

42 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Tradução por Paulo José da Costa Junior e Alberto Silva Franco, 
volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1971, p. 169.
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decide desobedecer a ordem de isolamento e transita por espaços públicos (so-
lução da hipótese “C”). Nas hipóteses “B” e “C”, se o agente receber determina-
ção da equipe da polícia militar ou da guarda municipal para, imediatamente, 
recolher-se à sua casa, onde deverá ficar confinado, para prevenir a propagação 
da pandemia, não acatar essa determinação, sua conduta configurará o crime 
do artigo 330 do Código Penal. Na hipótese “B”, se o exame molecular realiza-
do pelo método RT-PCR a que for submetido o agente em seguida comprovar 
que ele não está contaminado pela Covid-19, ter-se-á o crime impossível, que 
entre nós é impunível, não se configurando o crime do artigo 268 pela inido-
neidade absoluta para dar causa ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado e 
nem o do artigo 330. Ademais, no caso do crime de desobediência, se a norma 
administrativa impõe ao agente medida administrativa, sem cumular com a 
sanção penal, também não se configura o crime de desobediência. E, se a con-
duta do agente configurar qualquer um dos dois crimes em análise, ao sujeito 
ativo não se lhe imporá a prisão em flagrante, porque esta, em razão da pena 
máxima cominada, será substituída pelo Termo Circunstanciado a ser lavrado 
pela autoridade policial, nos termos do artigo 69 e seu parágrafo único da Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1.995. Não pode ser olvidado que para a confi-
guração dos crimes tipificados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, é 
necessário, ter presente também as normas federais de repercussão penal já ana-
lisadas, bem assim as do Estado e do Município, onde o agente descumpriu o 
lockdown, em face de essas normas estabelecerem requisitos específicos para que 
essa conduta possa configurar crime. Impõe-se, assim, a análise individualizada 
do caso concreto, descabendo generalizações. 

É imprescindível ficar atento contra os ímpetos intervencionistas do Es-
tado, porque “o preço da liberdade é a eterna vigilância”43, a fim de evitar 
fissuras nas estruturas garantistas do Estado democrático de direito.

Mais um detalhe não pode ser deixado de registrar: no desenvolvimento 
da política de enfrentamento da Covid-19 no Brasil: os gestores públicos, ao 
invés de estruturarem adequadamente o sistema de saúde para viabilizar o 
atendimento a todos que dele necessitem neste momento crucial, optam por 
afirmar que, se ocorrer o colapso desse sistema, irão priorizar o atendimento 
dos mais jovens, o que significa que os idosos serão abandonados, deixados à 
míngua para morrer, como se não mais interessassem ao país, opção que, não 

43 Não há consenso sobre a autoria dessas palavras. Há um predomínio em atribuí-las a John Philpot Cur-
ran, cf. entre outros, Alexandre S. Cezar. O preço da liberdade. Disponível em htt://www.Canaltech.
com.br/segurança/O-preco-da-liberdade-e-a-eterna-vigilancia. Acesso em 9.5.2020, às 22:50; e http://
www. pt.wikiquot.org/wiki/Vigilancia. Acesso em 9.05.2020, às 23:06; mas há os que defendem que 
essas palavras foram proferidas por Thomas Jeferson, cf. Luís Augusto. O preço da liberdade é a eterna 
vigilância. Disponível em http://www. portalcearense.com.br/2019/08/03/o-preco-da-liberdade-e-a-e-
terna-vigilancia/. Acesso em 09.05.2020, às 23:17. 
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bastasse configurar uma brutal desumanidade, desrespeita claramente Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), que, entre outras dispo-
sições aplicáveis ao caso, tem-se: 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Públi-
co assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde (...). 
§ 1º: A garantia de prioridade compreende: 
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos pú-
blicos e privados prestadores de serviços à população; 
(...); 
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência locais. 

E o artigo 4º desse Estatuto deixa claro que o desrespeito a esses direitos 
acarreta responsabilidade do transgressor, nos seguintes termos: 

Art. 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discrimi-
nação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por 
ação ou omissão, será punido na forma da lei.

E, ainda, tem-se que a prioridade de atendimento médico deve consi-
derar o risco clínico do paciente, e, neste particular, merece ênfase o Pro-
tocolo de Manchester, criado pelo médico Kevin Mackway-Jones, em 1997, 
na cidade de Manchester e que é o adotado em quase todo o mundo. Esse 
Protocolo classifica o paciente em cinco níveis de gravidade, para efeito de 
prioridade de atendimento, utilizando o método de cinco cores44. Vermelha: 
significa EMERGÊNCIA, quando está presente risco imediato à vida do pa-
ciente, necessitando ser atendido imediatamente; laranja: significa MUITO 
URGENTE, que consiste na existência de risco à vida do paciente, devendo 
ser atendido em até dez minutos; amarelo, que significa URGENTE, em que 
o risco clínico não é considerado EMERGÊNCIA, mas o paciente precisa 
passar logo por uma avaliação e ser atendido em até sessenta minutos; verde: 
POUCO URGENTE, sendo considerado um caso menos grave, em que o pa-
ciente poder aguardar atendimento ou ser encaminhado para outro serviço 
de saúde e ser atendido até cento e vinte minutos; azul: NÃO URGENTE, 
que consiste no caso mais simples, e o paciente pode aguardar por atendi-
mento ou ser encaminhado para outro serviço de saúde e ser atendido até 
duzentos e quarenta minutos. Este protocolo vem sendo adotado no Brasil, 
às vezes com algumas adaptações. Como se vê o critério a ser adotado é o 

44 A importância do Protocolo de Manchester. Disponível em http://www.redec.com.br/blog/classif/_risco/
importância-do-protocolo-de-manchester. Acesso em 19.05.2020, às 00:15.
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da emergência ou urgência, que foram definidas entre nós pela Resolução nº 
1.451, de 10 de março de 199545. 

Não pairam dúvidas que se um idoso contaminado pela Covid-19, que 
apresenta síndrome respiratória aguda grave, está classificado no risco clínico 
denominado EMERGÊNCIA e, portanto, sob nenhum pretexto, pode ser dei-
xado de ser atendido imediatamente, porque nesta hipótese está amparado por 
duas hipóteses de prioridades, ser idoso e o critério de risco clínico.

É, portanto, óbvio que no Brasil qualquer pretensão de inverter a prio-
ridade de atendimento dos contaminados pela Covid-19 é inadmissível. Só a 
maior gravidade do estado da doença que acomete o paciente pode implicar 
prioridade. Mas, em situação de idêntica gravidade ou se o idoso estiver em 
estado mais grave da doença, o que é freqüente por ser grupo de risco e geral-
mente portador de comorbidade, o paciente idoso tem absoluta prioridade de 
atendimento, e o descumprimento dessa determinação legal, acarreta respon-
sabilidade criminal de seu agente. 

Finalmente, parece que há um saudosismo dos tempos da Peste Negra, 
quando, envoltos em misticismo, na busca de culpados, as autoridades diziam 
que eram mulheres tidas como bruxas as culpadas por essa peste e sob essa 
acusação eram queimadas vivas em praça pública46, enquanto que, no decurso 
da pandemia de Covid-19, as bruxas (ou bruxos) são aqueles que, mesmo não 
estando contaminados, violam o lockdown, e, desta forma, devem ser presos. 

Troca-se a fogueira pela cadeia! 
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Raquel Sales Satiro Coelho Ferreira 

INTRODUÇÃO

O advento da Lei nº 13.982/20 (BRASIL,[2020]) trouxe uma figura nova 
para o Direito Previdenciário e Assistencial Brasileiro: o auxílio emergencial. 
Contudo, pela urgência da medida, pois muitos cidadãos perderam sua ren-
da devido à adoção das medidas de distanciamento social necessárias ao en-
frentamento da Pandemia do COVID-19, e recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde - OMS, alguns questionamentos surgem devido a não 
previsão de determinadas situações na norma. Um desses questionamentos 
é sobre a contribuição do contribuinte individual durante a pandemia, e a 
possibilidade desse  ser prejudicado pelo fato de não poder recolher contri-
buições em atraso, para aquisição ou perda da carência não podendo assim 
gozar de alguns benefícios.

As motivações para dissertar sobre o tema são diversas, mas a principal 
é que este artigo visa apontar uma situação que muito provavelmente aconte-
cerá com vários contribuintes, em breve, devido ao não recolhimento. E que 
os Legisladores pátrios devem se atentar para esse possível problema sob pena 
de se vislumbrar várias demandas a serem enfrentadas pelo Poder Judiciário.

O objetivo deste trabalho é a discussão das consequências do não reco-
lhimento de contribuição previdenciário pelo contribuinte individual duran-
te o recebimento do auxílio emergencial, fixando sua natureza de benefício 
assistencial que não suspende a contagem da carência, como ocorre como 
benefício previdenciário.

A hipótese encontrada como caminho para minimizar os danos da falta 
de recolhimento é a flexibilização do inciso II, art. 27 da Lei nº8213/91 (BRA-
SIL,[1991]) de modo a permitir que o contribuinte individual adquira ou 
mantenha sua qualidade de segurado, mesmo sem o recolhimento com atraso 
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das competências do período em que perdurar o estado de calamidade, sendo 
facultado ao mesmo, a oportunidade de recolher essas contribuições feitas 
após o dia 15(quinze), nos casos em contribuições forem indispensáveis para 
gozar de determinado benefício.

O método utilizado neste foi o dedutivo, afim de se foi traçar primeira-
mente o perfil desse novo instituto no Direito Brasileiro, por meio de uma 
pesquisa dogmática no Ordenamento Jurídico Pátrio, e utilizando-se princi-
palmente das principais as legislações que tratam do Sistema de Seguridade 
Social vigente atualmente no Brasil como marcos-teóricos principais.

1. O AUXÍLIO EMERGENCIAL: UM NOVO INSTITUTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA

O auxilio emergencial veio como solução para os problemas financeiros 
enfrentados por parte da população brasileira gerados pelo estado de calami-
dade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020 (BRASIL, 
[2020]), e as medidas sanitárias para contenção da disseminação rápida do 
COVID-19, tais como a quarentena e o isolamento social disciplinadas pela 
lei 13.979/2020 (BRASIL,[2020]), e pela Medida Provisória MP Nº926/2020 
(BRASIL,[2020]), que limitaram o direito de ir e vir e o livre exercício de 
quaisquer trabalho e profissão, dispostos nos incisos no inciso XV e XIII do 
art.5º CRFB/1998 (BRASIL,[1988]), afim de evitar o colapso do Sistema Único 
de Saúde e dos sistemas sanitários particulares, que não teriam capacidade de 
atender a grande quantidade de possíveis enfermos que poderão vir a surgir no 
mesmo espaço de tempo.

Contudo devido à rapidez e a urgência do momento, observa-se que a Lei 
nº 13.982/2020, (BRASIL, [2020]), que tratou de estabelecer regramentos sobre 
quem terá direito ao auxílio emergencial e os procedimentos para recebê-lo, 
promulgada em 02 de abril de 2020, levantou também algumas indagações, 
devido às omissões da norma sobre determinadas situações. Uma das omissões 
observadas na referida lei, é acerca de como deverá ser feita a contribuição do 
contribuinte individual durante o recebimento do auxílio emergencial, e os 
efeitos do não recolhimento da contribuição para a aquisição de carência pelo 
mesmo. Diferentemente da situação do contribuinte empregado que poderá 
recolher durante a suspensão do seu contrato de trabalho na quarentena na 
modalidade de contribuinte facultativo, a referida lei foi silente neste sentido.

É sabido que tal instituto pertence à seara a Seguridade Social no Brasil, 
sendo que Balera,(1999), afirma que a seguridade social é

[...] o instrumental de que dispõe o Estado, na ordem Social, para, mediante 
duas vias de acesso – a previdenciária (seguro social) e a assistencial (integrada 
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pelos setores de saúde e de assistência) – e com a cooperação dos atores sociais, 
resolver a questão social.

Neste sentido o texto da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/1988) tratou de organizar a Seguridade Social em três subsis-
temas: o subsistema da saúde, o da previdência e o da assistência social, na 
forma do art. 194 (BRASIL, [2020]):

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direi-
tos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urba-
nas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - 
irredutibilidade do valor dos benefícios;
IV - eqüidade na forma de participação no custeio;
V - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, 
previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência 
social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
VI - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante ges-
tão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

O subsistema da saúde está disposto no artigo 196 e seguintes da 
CRFB/1988 (BRASIL, [2020]):

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Po-
der 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. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionaliza-
da e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;
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III - participação da comunidade.
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Previdência Social, o segundo subsistema disposta na forma do art. 201 
da CRFB/1988 (BRASIL [2020]):

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do regime geral 
de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, obser-
vados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
na forma da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; II - 
proteção à maternidade, especialmente à gestante
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de 
baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou compa-
nheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

E o terceiro subsistema, o da Assistência Social, é responsável pela insti-
tuição de políticas públicas que visem garantir um mínimo existencial para 
subsidiar população de risco que não pode ser auto prover, está disposto no 
art. 203 da CRFB/1988 (BRASIL,[2020]):

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independen-
temente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a pro-
moção de sua integração à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à pró-
pria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

O custeio da Seguridade Social foi disciplinado no artigo 195 da CRFB/1988 
(BRASIL, [2020]), sendo que esta deverá ser financiada de forma direta e indi-
reta, por meio de recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais do emprega-
dor, e do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. 

Ademais, pode observar-se que o Legislador Constituinte Brasileiro, dis-
ciplinou de forma infraconstitucional, a Seguridade Social nas seguintes le-
gislações: a Lei nº 8.080/1990 (BRASIL,[1990]), que organiza como a saúde 
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será prestada tanto pela União, Estados e Municípios, quanto pelos Sistemas 
Privados de Saúde, a Lei nº 8.212/93(BRASIL {[1993]), que cuidou da orga-
nização da Seguridade Social, estabelecendo princípios e diretrizes, e além da 
forma em que a mesma será financiada, e a Lei nº 8.213/93(BRASIL,[1993] que 
disciplinou a forma de acesso dos cidadãos contribuintes ao benefícios previ-
denciários, e a Lei nº 8.742/90 (BRASIL, [1990]), que dispõe sobre o acesso do 
cidadão à políticas públicas de Assistência Social.

No presente artigo, trataremos apenas, dos subsistemas da Previdência e 
da Assistência Social, tendo em vista que almejamos investigar a natureza de 
um benefício assistencial, o auxilio emergencial, e a consequência de seu rece-
bimento para o contribuinte individual.

2. A DIFERENÇA FUNDAMENTAL ENTRE OS SUBSISTEMAS 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: A 
NATUREZA CONTRIBUTIVA

O subsistema da Assistência Social está disciplinado na Lei Orgânica da 
nº 8742/92, (BRASIL,[1992]), que a define como -direito do cidadão e dever 
do Estado|, e instituída por meio de uma “Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendi-
mento às necessidades básicas.”

Neste sentido, observa-se uma diferença básica desses dois subsistemas, 
qual seja: a necessidade de contribuição, também chamada de natureza con-
tributiva. Para gozar dos benefícios previdenciários expostos na Lei 8.213/90 
(BRASIL[1990]) é indispensável à contribuição, no entanto para gozar dos 
benefícios assistenciais, não há necessidade de contrapartida financeira do ci-
dadão, por se pressupor que determinado indivíduo está em uma situação de 
risco, impossibilidade de prover seu próprio sustento, chamado pela doutrina 
e jurisprudência de estado de miserabilidade.

Acerca do tema, Silveira (2015):

Tratando, agora, da assistência social, pode-se afirmar que consiste na política es-
tatal que busca o atendimento das necessidades mínimas do cidadão. Com base 
na redação legal do art. 1º da Lei nº 8.742/1993, fica configurado o caráter não 
contributivo da assistência social, cujas prestações independem da comprovação 
de adimplemento de qualquer contraprestação ao sistema. No entanto, quando 
o art. 203 da Lei Suprema assevera que “assistência Social será prestada a quem 
dela necessitar” (BRASIL, 1988), fica explicitada a condição de hipossuficiência 
financeira como regra para concessão dos benefícios assistenciais.

No mesmo sentido, Câmara (2011) esclarece que:
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A Assistência Social destina-se ao atendimento das necessidades básicas das 
pessoas, com vistas à proteção da família, da maternidade, da infância, da 
adolescência, da velhice e da pessoa deficiente, independente de contribuição 
à Seguridade Social, enquanto a Previdência Social constitui, em sua essência, 
um sistema de seguro coletivo, de caráter contributivo e compulsório, e que 
tem por finalidade o oferecimento de um manto protetivo, tanto ao segurado 
como a seus dependentes, contra certas contingências ou riscos sociais; ade-
mais, é de filiação obrigatória e observa o equilíbrio financeiro e atuarial.

Assim também o ex-ministro, Luiz Vicente Cernicchiaro do Superior Tri-
bunal de Justiça, se manifestou em voto como Relator do Recurso Especial 
(REsp)179515/SP (BRASIL, REsp 179515/SP,1998)

A Constituição da República estabelece nítida distinção entre Previdência So-
cial – e
– Assistência Social. A primeira reclama contribuição (art. 201), ao passo que 
a segunda _será prestada a quem dela necessitar, independentemente de con-
tribuição à seguridade social‘ (art. 203). Respectivamente, disciplinadas pela 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

2.1. DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Os benefícios previdenciários podem ser definidos como uma contra-
prestação estatal aos cidadãos que filiados previamente a um sistema contribu-
tivo, seja ao Regime Geral de Previdência Social (trabalhadores celetistas), seja 
a um Regime Próprio de Previdência Social (servidores públicos estatutários), 
contribuem com tais regimes, afim de que quando alcançarem determinada 
idade, ou na eventualidade da ocorrência de uma enfermidade que impeça 
sua capacidade laborativa, definitiva ou temporariamente, ou mesmo no caso 
de seu falecimento, o segurado e/ou seus dependentes possam gozar de uma 
contraprestação pecuniária do Regime ao qual está vinculado, que no caso do 
Regime Geral de Previdência Social, poderá ser denominada aposentadoria ou 
pensão por morte.

Ressalta-se que no presente trabalho, abordaremos somente as caracterís-
ticas dos benefícios previdenciários oriundos do Regime Geral de Previdência 
Social e suas peculiaridades, não adentrando a seara dos Regimes Próprios de 
Previdência Social.

O rol disposto no art. 18 da Lei nº 8.213/93 (BRASIL, [1993]) e art. 25 
do Decreto nº 3.048/99 (BRASIL,[1999]) definiram quais são os benefícios 
previdenciários, sendo estes as aposentadorias por invalidez, idade, tempo de 
contribuição e especial, os auxílios doença e acidente, o salário-maternidade, o 
salário-família, pensão por morte, auxílio reclusão e a reabilitação profissional.
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Prudente analisar, primeiramente, o ato pelo qual o cidadão se vincula 
ao sistema: a filiação. Este instituto está bem definido no art. 20 do Decreto 
nº. 3.048/1999 (BRASIL, [1999]), que ó Regulamento da Previdência Social, 
que aduz que:

Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem 
para a previdência social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações.
§ 1º A filiação à previdência social decorre automaticamente do exercício de 
atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no 
§ 2o, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição 
para o segurado facultativo.

Observe-se que a obrigatoriedade da filiação advém do desempenho de 
atividade remunerada, no caso dos empregados celetistas, quanto ao contri-
buinte individual, esta se dará na sua primeira contribuição. Coadunando 
com este raciocínio a Lei nº8.212/91 (BRASIL, [1991]) estabeleceu prazo men-
sal para a efetivação do recolhimento tanto para a empresa, quanto para o 
contribuinte individual, na forma do art 30:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras impor-
tâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avul-
sos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contri-
buição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contri-
buições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou cre-
ditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e 
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 
ao da competência;
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma 
e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a reco-
lher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte 
ao da competência;

Quanto ao segurado facultativo, que é aquele cidadão, maior de 16 (de-
zesseis) anos, que contribui para o RGPS, sem obrigatoriedade, haja vista que 
não desempenha atividade remunerada, almejando ser acolhido pelo Sistema 
do RGPS no caso de uma enfermidade, do falecimento, e de modo a diminuir 
o seu tempo de contribuição ao longo da vida, sua filiação ao INSS decorre 
exclusivamente de sua inscrição e de seu primeiro recolhimento, nos termos 
do § 3º do art. 11 do Decreto nº. 3.048/1999 (BRASIL, [1999]).
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Quanto à responsabilidade pelo recolhimento, no caso do empregado 
celetista o empregador será responsável por reter e repassar à contribuição ao 
Instituto de Previdência Social. Contudo, a responsabilidade pela contribuição 
do contribuinte individual e do facultativo, compete ao próprio contribuinte, 
exceto quando prestar serviço à pessoa jurídica, nos termos do art. 216, incisos 
I e II, do Decreto nº 3.048/1999 (BRASIL,[1999]).

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras impor-
tâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o 
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obede-
cem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso 
e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva re-
muneração;

(...)
II - recolher as contribuições de que trata o art. 204, na forma e prazos defini-
dos pela legislação tributária federal;
a) os segurados contribuinte individual, quando exercer atividade econômica 
por conta própria ou prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte in-
dividual, produtor rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consu-
lar de carreira estrangeiras, ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha 
no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro 
efetivo, ou ainda, na hipótese do § 28, e o facultativo estão obrigados a reco-
lher sua contribuição, por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte 
àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para 
o dia útil subseqüente quando não houver expediente bancário no dia quinze, 
facultada a opção prevista no § 15;

No entanto, para gozar da maioria desses benefícios, além da prévia filia-
ção ao RGPS, os segurados deverão contribuir previamente por um período.

Adverte-se que a neste sentido, dois conceitos são de suma importância, quais 
sejam tempo de contribuição para fins previdenciários e período de carência.

Tempo de contribuição, como aduz o próprio termo, corresponde ao 
tempo em que o segurado permaneceu vinculado ao Regime de Geral Previ-
dência Social, desde o início da atividade laborativa ou da filiação como no 
caso do contribuinte facultativo, até a data do requerimento de benefício, 
suprimidos o interregno em que houver suspensão de contrato de trabalho, de 
interrupção de exercício e desligamento da atividade, nos termos do art. 59 do 
Decreto nº. 3.048/1999 (BRASIL,[1999])

Já o período de carência, é o número de contribuições mensais indispen-
sáveis para que o beneficiário faça jus a determinados benefícios, computadas 
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a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, con-
forme o art.24 da Lei 8213/91. (BRASIL, [1991]). No mesmo ínterim

Observa-se que, é nos incisos do art. 25 da Lei 8213/91 (BRASIL, [1991]), 
que se encontra a quantidade de contribuições mínimas, ou seja, o período de 
carência, para gozar de alguns benefícios. Sendo assim, para o auxílio doença e 
aposentadoria por invalidez, serão necessárias no mínimo 12 (doze) contribui-
ções mensais, para aposentadoria por idade e especial, necessárias no mínimo, 
de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, para salário- maternidade as 
contribuinte individuais, as seguradas especiais (rurais) e as contribuintes fa-
cultativos deverão ter no mínimo 10 (dez) contribuições mensais para auxílio-
-reclusão e de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.

Contudo para algumas situações, o legislador dispensou a carência, quais 
sejam os benefícios de pensão por morte, de salário família, auxilio aciente, 
auxilio-doença, aposentadoria por invalidez nos casos em que o segurado for 
acometido de acidente de qualquer natureza, enfermidade com origem laboral, 
e em algumas patologias consideradas muito graves, e enumeradas em Lista 
elaborada pelo Ministério da Saúde. Também dispensam carência o salário 
maternidade desde que a segurada seja empregada, a trabalhadora avulsa e a 
empregada doméstica, nos moldes do art. 26 da Lei 8213/91 (BRASIL, [1991]).

Quanto à contagem do período de carência, esta decorrerá da filiação que 
é obrigatória quando houver o exercício de atividade remunerada, para o empre-
gado celetista, avulsos e domésticos, sendo que a carência começará a ser compu-
tada a partir da data em que o mesmo foi contratado, conforme registrado em 
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, devendo o empregador recolher 
a contribuição a partir de então. Quanto aos contribuintes individuais e facul-
tativos, a contagem da carência se iniciará partir da primeira contribuição paga 
sem atraso, nos termos do art. 27, incisos I e II da lei 8213/91 (BRASIL, [1991]):

Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contri-
buições: I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os 
domésticos, e dos trabalhadores avulsos;
II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição 
sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas 
com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contri-
buinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos 
V e VII do art. 11 e no art. 13.

Apesar da lógica do Sistema da Previdência social ser contributiva, signi-
ficando que para ser manter segurado o cidadão deve recolher prestação pe-
cuniária permanentemente, como a mesma têm por principio a solidariedade 
social, o legislador ordinário, optou por estender a qualidade de segurado após 
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a cessação da contribuição, que a doutrina denominou como período de graça 
disciplinado no art. 15 da Lei n.º 8.213/91 (BRASIL, [1991]):

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que 
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou 
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de 
doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças 
Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

Ainda no intuito de efetivar o principio da solidariedade social, tendo 
em vista que em nosso país romper o desemprego é muitas vezes algo difícil, 
tendo em vista as inúmeras crises financeiras de nossa história recente, o §1º e 
2° do art. 15 da Lei 8.213/91(BRASIL, [1991]) vislumbram a possibilidade de 
se acrescer aos 12(doze) meses, mais 24 (vinte quatro) meses, quando o contri-
buinte tiver recolhido 120(cento e vinte) contribuições sem nenhum intervalo 
de tempo que acarrete na perda da qualidade de segurado , ou ainda mais 36 
(trinta e seis) meses se além de ter 10(dez) anos de contribuição constante, 
comprovar que está desempregado.

A Lei 8.213/91(BRASIL, [1991]), ainda foi clara no §3º do art.15, quanto 
a conservação todos os seus direitos perante a Previdência Social enquanto o 
segurado estiver recebendo benefício previdenciário e durante o perídio de 
graça, mas ressalta-se que tal regra não se aplica aos benefícios assistenciais.

Se mesmo após a prorrogação do período de graça, se for o caso, o cidadão 
não voltar a auferir renda, seja como empregado celetista, seja como autônomo, 
operar-se-á a perda da qualidade do segurado, e para recuperá-la, o contribuinte 
deverá contribuir novamente pela metade da quantidade de meses para ter direito 
aos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade 
e auxílio-reclusão, somente, na forma do art.27-A da Lei 8.213/91(BRASIL, [1991]).

Ultrapassadas essas definições acerca do benefício previdenciário, que 
nos serão de grande valia em momento posterior, voltemos a análise das carac-
terísticas do benefício assistencial.

2.2. DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL

O benefício assistencial, por sua vez, independe de filiação prévia, inde-
pende de contribuição, e independe de carência, tendo como objetivo fornecer 
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subsídios para determinado grupo que a sociedade considerou estar em risco, 
vivendo em estado de miserabilidade.

Nesse sentido, vejamos que são espécies de benefícios assistenciais, o bol-
sa família, regido pela Lei N º10.836/04 (BRASIL, [2004]), o seguro desempre-
go regido pela Lei nº 7.998/90 (BRASIL, [1990]), e o Benefício de Prestação 
Continuada destinado ao maior de 65 (sessenta e cinco) anos e aos deficientes, 
sem condição de prover sua subsistência, disciplinado na Lei. nº 8.742/93 
(BRASIL, [1993]). Segundo Ansiliero(2005)

Os chamados Benefícios de Prestação Continuada (BPC) são benefícios da 
assistência social, integrantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 
assegurados pela Constituição Federal, que garante o acesso de idosos e pessoas 
com deficiência incapacitante para a vida independente e para o trabalho às 
condições mínimas de uma vida digna. Os Benefícios são geridos pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) a quem compete 
sua gestão, acompanhamento e avaliação – e operacionalizados pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Os recursos para custeio dos BPC provêm 
do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e, naturalmente,não são con-
siderados na contabilidade do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A Lei nº 8.742/93 (BRASIL, [1993]), logo no inciso I, do art. 2º, estabele-
ceu como um de seus objetivos a garantia do chamado mínimo existencial aos 
deficientes e idoso, que foi definido por Pedron (2006) como:

O mínimo existencial ou, conforme a Lei n. 8.742/93, o mínimo social, seria 
baseado no direito às condições mínimas para a existência humana digna, 
fruto de uma ação prestacional positiva do Estado. Tal lei determina, em seu 
art. 1º, que a assistência social deverá prover os mínimos sociais, visando ao 
atendimento de necessidades básicas, pois se trata de um direito do cidadão e 
um dever do Estado
Dessa forma, o Estado tem o dever de promover os recursos materiais essenciais, 
garantindo o mínimo social e as necessidades básicas para uma vida digna

O critério objetivo de miserabilidade foi disposto no § 3º no art. 20 da 
Lei. 8.742/93 (BRASIL, [1993]), que foi fixado em renda inferior a a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo por pessoa do grupo familiar.

Assevera-se contudo, que este critério é objeto de discussão constante na 
doutrina e jurisprudência principalmente porque leis posteriores a 1993, que 
também disciplinaram políticas de amparo e assistência social estabeleceram 
critério mais vantajoso, qual seja o critério de ½ salário mínimo como definidor 
para pessoa em situação de vulnerabilidade social, sendo objeto de celeuma ju-
risprudencial, posicionando o Supremo Tribunal Federal no sentido de admitir 
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a extensão do critério de miserabilidade disposto inicialmente na Lei 8742/93 
(BRASIL, [1993]), vejamos parte do acórdão da Reclamação (RCL)4374/PE 
(BRASIL, (RCL)4374/PE, 2013).

Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente 
de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (su-
cessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como 
critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado 
brasileiro)5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de 
nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993.

Diante desta celeuma jurisprudencial, muito discutida durante a trami-
tação da Reforma da Previdência, o Congresso Nacional promulgou em 23 
março de 2020, a lei 13.981/20 (BRASIL,[2020]) que a principio pôs fim a di-
cotomia entre o que dispunha a norma e o que os tribunais pátrios entendiam 
acerca do critério de miserabilidade, a fim de alterá-lo para ½ salario mínimo 
per capita por grupo familiar.

Contudo, com base no argumento de que a mudança de tal critério te-
ria um grande impacto orçamentário e descontrolaria o equilíbrio financeiro 
atuarial da Previdência Social, e ademais aproveitando da oportunidade para 
dispor sobre o tema em tempos em que a discussão se limitou, no seio da lei 
13.982/91 (BRASIL, [1991]) o art.1º elevou novamente a porcentagem para 
se auferir o critério de miserabilidade para ¼ salário mínimo per capita por 
grupo familiar, admitindo que tal critério seja flexibilizado para ½ salário 
mínimo per capita, tendo em vista o Estado de calamidade reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº06, devido a pandemia do COVID-19, desde que anali-
sadas as circunstâncias pessoais, ambientais , fatores socioeconômicos, o com-
prometimento do orçamento do núcleo familiar do requerente. Além de se 
observar o grau da deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho 
de atividades básicas da vida diária, e considerar os gastos com tratamentos 
de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou 
da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

No mesmo intuito, de conter os efeitos da pandemia aos mais vulneráveis foi 
criada a figura do auxilio emergencial, vejamos no próximo tópico, este instituto.

3. DA NATUREZA ASSISTENCIAL DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

O auxilio emergencial também foi criado pela lei nº 13.982/20 (BRA-
SIL,[2020]) objetivando ser um a resposta assistencial do Estado diante da 
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necessidade de prover quem teve sua renda prejudicada, ou mesmo totalmente 
cessada, devido as limitações da Pandemia, como no caso dos pequenos comer-
ciantes que devido a necessidade de adoção do isolamento social como medida 
sanitária mais eficiente para contenção do vírus tiveram que suspender suas 
atividades, nos termos do art. 3º da lei 13.979/2020 (BRASIL,[2020]).

Neste aspecto, como -construir uma sociedade livre, justa e solidária| 
CRFB/1988 (BRASIL,[2020]) constitui um dos objetivos fundamentais da Re-
pública Federativa do Brasil, cumpre ao Estado em momentos críticos assumir 
prover a subsistência daqueles que impossibilitados de fazê-lo, mesmo que 
momentaneamente.

Passada a justificativa acerca da necessidade da medida, cumpre ao Esta-
do identificar a quem se dirigirá essa prestação pecuniária, de modo a definir 
quem serão os beneficiários de tal auxílio. Nesse sentido utilizando-se de sua 
competência privativa, disposta do art. 22, inciso XXIII da CRFB/1988 (BRA-
SIL [2020]), de estabelecer normas acerca da Seguridade Social à União, foi 
promulgada a Lei nº13.982/20 (BRASIL,[2020]).

O art. 2º da Lei nº 13.982/20 (BRASIL, [2020]), definiu que serão os bene-
ficiários do auxilio emergencial, que será destinado apenas aos trabalhadores au-
tônomos de baixa renda ou desempregados (definidos pelo inciso II do referido 
artigo como aqueles que não tenham emprego formal ativo) que sejam maiores 
de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; que não es-
tejam percebendo seguro desemprego e nem outro programa de transferência 
de renda federal, sendo que se receber o bolsa família deverá optar por um ou 
outro, e também não sejam titulares benefício previdenciário ou assistencial. O 
auxilio emergencial também somente será devido aos, que estejam despenhando 
sua atividade remunerada na condição microempreendedor individual (MEI), 
ou como contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social.

Os trabalhadores informais de baixa renda também perceberam o auxílio 
desde que devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, sendo que os não 
cadastrados deverão firmar autodeclaração afirmando que preenchem os re-
quisitos para obtenção do Benefício.

Ressalta-se que somente os trabalhadores autônomos formais (MEI e con-
tribuintes individuais) e informais que sejam isentos de declarar Imposto de 
Renda de Pessoa Física, por não receberem rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta 
centavos) no ano de 2018, sendo que a renda per capita deverá ser de até 1/2 
(meio) salário-mínimo por pessoa do grupo familiar ou uma renda total do 
grupo familiar que não ultrapasse até 3 (três) salários mínimos.

O valor do auxílio emergencial será de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
mensais, podendo ser cumulado por até 02 (duas) pessoas do mesmo grupo 
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familiar, sendo que a mulher provedora de família monoparental receberá 2 
(duas) cotas do auxílio, ou seja R$1200,00( mil e duzentos reais).

Questão polêmica, contudo e central se levantou para estudo, qual seja 
verificar como ficará a contribuição do contribuinte individual, durante o 
recebimento do auxílio emergencial, tendo em vista que a lei foi silente nesse 
sentido. Para o segurado empregado, a Medida Provisória MP nº 936/2020 
(BRASIL, [2020]) previu a possibilidade do empregado recolher a contribuição 
como facultativo, se seu contrato de trabalho for suspenso temporariamente 
em razão do estado de calamidade pública gerado pela Pandemia.

Diante da solução apresentada para os segurados empregados, surgem 
vários questionamentos acerca da contribuição do contribuinte individual du-
rante o Período da Pandemia.

Primeiramente, há que se ressaltar que como vimos o inciso I do art. 
15, da lei 8.213/91 (BRASIL, [1991]) permite a manutenção da qualidade de 
segurado para aqueles que estejam recebendo benefício previdenciário, con-
tudo este não é o caso do auxilio emergencial que possui caráter diverso, de 
beneficio assistencial. Dessa forma, esclarecido está que, caso o contribuinte 
individual queria adquirir ou manter sua qualidade de segurado, deverá con-
tribuir para a Previdência Social.

Daí surge à questão, é exigível num Estado Democrático de Direito que 
objetiva ser justo e solidário que o autônomo de baixa renda seja penalizado 
por não poder contribuir durante o percebimento do auxílio-emergencial?

Para elucidar como tal questão pode ser gravosa para os contribuinte in-
dividuais em um futuro breve, ilustramos com a seguintes situações, para a 
contribuinte individual gozar do auxilio maternidade, são necessárias 10(dez) 
contribuições sem atraso, impreterivelmente até o dia 15(quinze) do mês subse-
quente ao mês de competência. Se uma contribuinte individual, que começou a 
contribuir a partir de dezembro de 2019, engravidar em janeiro do mesmo ano, 
somente adquirirá atingirá a carência em setembro deste ano, que será justamen-
te na data aproximada que se dará o parto, contudo para gozar deste benefício é 
indispensável que a gestante contribuinte individual, recolha as competências de 
abril e maio de 2019, sem atraso. Contudo a mesma ficou sem renda devido a 
Pandemia, e o valor do auxílio emergencial, está totalmente comprometido com 
o pagamento de aluguel, alimentação e faturas de energia e água. Portanto, seria 
plausível, não permitir que a mesma goze do salário-maternidade, por não ter 
contribuído nesse período em que sua renda diminuiu severamente?

Outra situação que poderá ocorrer é a do contribuinte individual que dei-
xar de contribuir em abril e maio de 2019, e por isso não vir a completar as 
12(doze) contribuições sem atraso, afim de adquirir a qualidade de segurado. 
Futuramente, se vier a sofrer de alguma enfermidade, e necessitar de gozar de be-
nefício de incapacidade, seja auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez, 
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seria justo impedi-lo de gozar desses benefícios de incapacidade por ter deixado 
de contribuir durante o período que ficou sem renda, em virtude da Pandemia 
do COVID-19? Tal resposta só pode ser negativa de acordo com o principio da 
vedação ao retrocesso social.

Por meio das situações acima expostas, dois exemplos, elucidam bem a 
situação de prejuízo que a não adaptação desta norma poderá causar em tempos 
futuros, não muito remotos. Neste sentido, advogamos pela flexibilização da 
regra do inciso II do art. 27, da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, [1991]), com suspen-
são da contagem da carência pelo período que durar o estado de calamidade, 
de modo a permitir o recolhimento em atraso, dessas competências, que atual-
mente serão de março e abril de 2019, quando a segurada for gozar o benefício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, através das delimitações acerca das diferenças entre 
benefício previdenciário e assistencial, principalmente no que tange a nature-
za contributiva do primeiro em detrimento do segundo, buscou-se traçar um 
panorama geral, que remonta as definições de Seguridade Social tripartida 
que é adotada pela CRFB/1988 (BRASIL,[2020]), e os instituto trazidos pelas 
legislações ordinárias, tal como filiação, carência, período de graça, critério de 
miserabilidade, etc.

Concluiu-se que a natureza do auxílio emergencial é de benefício assisten-
cial, pois independe de contrapartida financeira do cidadão, sendo esse dirigido a 
população de baixa renda, autônoma ou desempregada, que serão os setores mais 
afetados pelas restrições de circulação impostas pela Pandemia do COVID-19.

Tal distinção foi necessária para concluirmos por meio dos exemplos 
trazidos à balia ao final do artigo, que a lei nº13.982/2020 necessita sofrer 
alteração, sob pena de prejudicar futuramente, a quem buscou tutelar.

Desse modo, a flexibilização da regra imposta no inciso II do art. 27, da 
Lei nº 8.213/91(BRASIL,[1991]), afim de se permitir o recolhimento a poste-
riori das competências correspondentes ao período que durar o estado de cala-
midade, sem prejuízo para aquisição ou manutenção da carência é o caminho 
que mais se coaduna com o objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil, qual seja, o de proibir o retrocesso social e de construir uma sociedade 
justa e solidária, de fato. O dispositivo citado acima poderá ser alterado, por 
uma Medida Provisória, tal urgência do tema.
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Regina Vera Villas Bôas
Luciana Gonçalves Dias

INTRODUÇÃO

A temática da Responsabilidade Civil do Estado evoluiu sobremanei-
ra no Direito Brasileiro, desde o Código Civil de 1916, culminando com a 
formulação das teorias da responsabilidade objetiva - acolhida no artigo 37, 
§6°, da vigente Constituição da República Federativa do Brasil - do risco e da 
responsabilidade por omissão (faute du servisse).

Entretanto, ainda existe extrema resistência de se reconhecer o dever 
estatal de gerenciamento de riscos e preparação para enfrentamento de cri-
ses, como as epidemias, buscando-se a mitigação de seus efeitos. Tradicio-
nalmente, associada a uma postura hermenêutica conservadora, a solução 
é, em apertada síntese, descaracterizar o nexo causal sob o manto do caso 
fortuito/força maior. Em tempos vulneráveis a argumentos de oportunida-
de, a Medida Provisória n° 966/2020, embora pouco inove no ordenamento 
jurídico pátrio, reforça mensagem protetiva aos agentes públicos lato sensu, 
restringindo (em abstrato) sua responsabilização às hipóteses de constatação 
de dolo ou erro grosseiro.

Ocorre que a aplicação do Princípio da Precaução – entendido pelo dever 
de agir de forma antecipada ao perigo - vem paulatinamente ultrapassando as 

1 O presente artigo é fruto de investigação do PP “Efetividade, Fundamentos, Tutela e Contemporaneida-
de dos Direitos Humanos, Direitos Fundamentais Sociais, Difusos e Coletivos: Diálogos das Fontes”, 
coordenado pela Prof. Regina Vera Villas Bôas, da LP “Efetividade dos Direitos de Terceira Dimensão 
e Tutela da Coletividade dos Povos e da Humanidade”, do PPG em Direito a Pontifícia Universidade 
católica de São Paulo; e do Grupo de Pesquisa “Minorias, vulnerabilidade e tutela dos direitos indivi-
duais e coletivos” do Curso de Mestrado “Concretização dos Direitos Sociais, Difusos e Coletivos” do 
UNISAL/SP (Unidade de Lorena).
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muralhas do Direito Ambiental e, desviando das críticas ao fenômeno mo-
derno do pan-principiologismo, ganha relevo no ordenamento pátrio, como 
standard jurídico, na proteção e concretização de direitos humanos funda-
mentais, com destaque no trabalho para vida digna e saúde integral. Tudo 
em face da suposta omissão do Estado no desenvolvimento de políticas 
públicas, mormente em tempos de crise que acentuam as desigualdades e as 
mazelas sociais reafirmadas ciclicamente pela ineficiência no campo da boa 
governança e da gestão.

À luz dos argumentos apresentados, indaga-se se o fundamento da pre-
caução seria dotado de caráter deontológico e de densidade normativa capaz 
de justificar, por meio do sopesamento no caso concreto, o reconhecimento 
da obrigação estatal de reparar os danos causados em decorrência de suas 
omissões no contexto de um previsto colapso na saúde pública e, também, 
sobre quais seriam as consequências políticas e econômicas dessa decisão.

A finalidade da presente pesquisa, desenvolvida por meio de método 
analítico-dedutivo – pesquisa de normas, jurisprudência e doutrina especiali-
zada, é de refletir sobre temáticas afetas ao direito fundamental social à saúde 
e à responsabilidade civil da Administração, em tempos de pandemia, particu-
larmente no combate ao novo coronavírus (COVID-19).

1. DA RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO DO ESTADO

A Administração não está imune a causar danos aos particulares por força 
da ação e/ou omissão de seus agentes, dando ensejo, assim, à sua responsabili-
zação2, materializada, via de regra na esfera civil por indenizações pecuniárias. 
No caso de conduta comissiva, não há contenda sobre a aplicação da teoria da 
responsabilidade objetiva, afastando, prima facie, qualquer espaço para debates 
sobre culpa. Entretanto, adentrando-se em zona cinzenta de omissões, não há 
mais consenso. Majoritariamente, ensina a doutrina clássica, em seus manuais, 
uma (in) conclusão: não se trata de responsabilidade objetiva, pois além dos 
pressupostos do fato administrativo, do dano comprovado e do nexo causal, 
a comprovação da culpa torna-se condição sine qua non à responsabilização. 
Mas também não se fala de responsabilidade subjetiva, havendo uma espécie 
de terceira via definida como uma “posição comum de todos” (CARVALHO 
FILHO, 2017, p. 381). Com a devida vênia, se há alguma verdade em tempos 
incertos é que o “Rei” jamais ocupará a mesma posição de seus súditos: não 

2 Nos moldes do artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988: “as pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.” (BRASIL, 2016).
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sem uma completa revolução no domínio e exercício das potestades, não sen-
do esse o ponto, ora debatido.

No contexto, além da polêmica questão da culpa, haveria outros empeci-
lhos a serem considerados, como é o caso do fato gerador. Seria preciso perquirir 
se a omissão recairia (ou não) sobre um suposto dever legal. Ora, compreenden-
do, hodiernamente, sob o prisma pós-positivista, que tanto as regras quanto os 
princípios são dotados de normatividade, todo direito posto, fundamental ou 
não, traria como contrapartida algum dever. Por essa afirmação, excluir-se-iam 
da cadeia da responsabilização, apenas o dito direito pressuposto, ou seja, aquele 
não positivado. Não obstante, o quase intransponível escudo da reserva do pos-
sível, um não fazer estatal precisa ser considerado mais energicamente do que 
um simples cochilo ou descuido, pois suas consequências afetam diretamente o 
bem-estar da coletividade, não havendo espaço para posições sobre muros.

Mais suave é o posicionamento acerca da responsabilidade estatal por 
omissão, em frente a um perigo concreto, previamente advertido. Contudo, 
teoricamente, não se estaria tratando aqui de hipótese de aplicação do princí-
pio da precaução – objeto do presente estudo – e sim da prevenção, conside-
rando que já se abandonou o campo da abstração. Muito embora, a invisível 
ameaça viral à humanidade não possa ser considerada uma surpresa, cabendo 
destacar a célebre frase atribuída ao americano Joshua Lederberg, ganhador do 
Prêmio Nobel de Medicina, em 1958: “The single biggest threat to man’s continued 
dominance on the planet is the virus”3.

Nesse ponto, surgem as causas de exclusão da responsabilidade civil es-
tatal – e da exigência de reparação e ressarcimento do dano - pela ausência de 
nexo causal: danos indiretos e não imediatos, bem como o caso fortuito e força 
maior. De contornos não definidos, bailam colados nas diversas instâncias ju-
rídicas, costumeiramente associados a acidentes e fatos irresistíveis da natureza. 
Avolumam-se, outrossim, teses diversas em desfavor do administrado como a 
culpa da vítima ou de terceiros. Mas o ponto crucial é abordado com proprieda-
de por Odete Medauar, na obra Direito Administrativo Moderno, ao tratar da 
força maior - aparentemente mais apropriada às calamidades pandêmicas: “se, 
neste caso, houver também omissão do Estado na adoção de medidas que pode-
riam ter atenuado ou impedido os danos, caberá sua responsabilização.” (ME-
DAUAR, 2018, p. 372). Todavia, retorna-se ao ponto de partida da culpa, pois:

neste caso, entende-se que a responsabilidade não é objetiva, porque decor-
rente do mau funcionamento do serviço público; a omissão na prestação do 

3 “A maior ameaça ao domínio contínuo do homem no planeta é o vírus” (tradução livre). Disponível em: 
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/experts-warned-pandemic-decades-ago-why-
-not-ready-for-coronavirus/. Acesso em: 14 mai 2020.
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serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du 
service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atua-
ção de agente público, mas de omissão do poder público. (DI PIETRO, 2018, 
p. 896, grifo da autora).

Chega-se, finalmente, à problemática das múltiplas e concomitantes cau-
sas. A conveniência a ser avaliada reside na lógica de que em havendo uma 
ou mais causas concorrentes à omissão administrativa, essa última perde o 
peso no balanceamento das responsabilidades. Quão oportuno ao trazer o 
argumento à realidade do COVID-19: no caso de óbito decorrente da evolu-
ção da doença, a certeza de uma causa mortis natural – comumente registrada 
como síndrome respiratória grave – supera em importância fatores sociais 
de desamparo determinantes para o contágio e diretamente relacionadas ao 
descumprimento dos deveres fundamentais do Estado? Trata-se aqui, de rol 
meramente exemplificativo, do morador de rua ou de comunidades sem sa-
neamento básico; do paciente que não foi amparado em leito de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) por colapso no Sistema Único de Saúde (SUS); ou da-
queles que não têm acesso a itens básicos de higiene e/ou máscaras adequadas. 
Daqueles que não tiveram a oportunidade do isolamento social por medo do 
desemprego ou, pior, pela fome. Dos incentivados a desacreditar na ciência e/
ou nas medidas de contenção do risco preconizadas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Pois bem, será que a epidemia do apagão das canetas dos 
agentes públicos – verdadeiro silêncio eloquente em tempos de crise – contami-
nará também a postura interpretativa dos operadores do Direito? Antecipa-se 
destacada voz do Direito Administrativo Brasileiro:

Ouvem-se, de quando em vez, algumas vozes que se levantam para sustentar a 
responsabilidade integral do Estado pelas omissões genéricas a ele imputadas. 
Tais vozes se tornam mais usuais na medida em que se revela a ineficiência do 
Poder Público para atender a certas demandas sociais. A solução, porém, não 
pode ter ranços de passionalismo, mas, ao contrário, deve ser vista na ótica 
eminentemente política e jurídica. Não há dúvida de que o Estado é omisso 
no cumprimento de vários de seus deveres genéricos: há carências nos setores 
da educação, saúde, segurança, habitação, emprego, meio ambiente, proteção à 
maternidade e à infância, previdência social, enfim em todos os direitos sociais 
(previstos, aliás, no art. 6° da CF). Mas o atendimento dessas demandas recla-
ma a implementação de políticas públicas para as quais o Estado nem sempre 
conta com recursos financeiros suficientes (ou conta, mas investe mal). Tais 
omissões, por genéricas que são, não rendem ensejo à responsabilidade civil 
do Estado, mas sim à eventual responsabilização política de seus dirigentes. É 
que tantas artimanhas comete o Poder Público na administração do interesse 
público, que a sociedade começa a indignar-se e a impacientar-se com as referi-
das lacunas. É compreensível, portanto, a indignação, mas o fato não conduz 
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a que o Estado tenha que indenizar toda a sociedade pelas carências a que ela 
se sujeita. Deve, pois, separar-se o sentimento emocional das soluções jurídicas: 
são estas que o Direito contempla. (CARVALHO FILHO, 2017, p. 381-382).

2. DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO APLICADO AO DIREITO 
ADMINISTRATIVO: O DEVER DE MITIGAÇÃO DOS DANOS

Segundo os ensinamentos de Paulo Affonso Leme Machado, o Princípio 
da Precaução, advindo do Direito alemão, foi introduzido no ordenamento 
jurídico pátrio com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 
6.938/1981), “lei pioneira na América Latina” (MACHADO, 2002, p. 53). Já, a 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992 (Eco-92 ou Cúpula da Terra) formulou o 
Princípio 15, assim redigido

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser am-
plamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. (CONFERÊN-
CIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO, 1992, grifo nosso).

Outros tantos instrumentos internacionais, entre eles Convenções ratifi-
cadas pelo Congresso Nacional versando sobre Mudança do Clima (BRASIL, 
1994a) e Diversidade Biológica (BRASIL, 1994b), também reconheceram a 
precaução, postura compatível com os objetivos sustentáveis reafirmados pela 
Agenda 2030 das Nações Unidas. Seguem o mesmo caminho o artigo 225 da 
Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.605/1998, estando o referido standard 
indubitavelmente positivado como direito posto – não se tratando, por conse-
guinte, de uma utopia não realista.

Restaria saber se esse dever – inicialmente direcionado ao Poder Público, 
buscando sua preparação obrigatória, eficaz e imediata para a mitigação de 
riscos ambientais - teria o condão de ter seu sentido densificado para alcançar 
demandas afetas ao direito social fundamental à saúde, infiltrando-se junto 
aos valores da Administração Pública arrolados no artigo 37 da vigente Cons-
tituição da República Federativa do Brasil. Essa tendência é abordada na obra 
de José dos Santos Carvalho Filho:

Em virtude da moderna tendência entre os estudiosos de desenvolver-se a ideia 
de que é necessário evitar a catástrofe antes que ela ocorra, parece-nos oportuno 
tecer breve comentário sobre o princípio da precaução, que, embora não expresso, 
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tem sido reconhecido como inspirador das condutas administrativas. Esse pos-
tulado teve origem no âmbito do direito ambiental, efetivamente foro próprio 
para seu estudo e aprofundamento. Significa que, em caso de risco de danos gra-
ves e degradação ambientais, medidas preventivas devem ser adotadas de imediato, 
ainda que não haja certeza científica absoluta, fator este que não pode justifi-
car eventual procrastinação das providências protetivas. Autorizada doutrina, a 
propósito, já deixou consignado que, existindo dúvida sobre a possibilidade de 
dano, “a solução deve ser favorável ao ambiente e não ao lucro imediato”. Atualmen-
te, o axioma tem sido invocado também para a tutela do interesse público, em 
ordem a considerar que, se determinada ação acarreta risco para a coletividade, 
deve a Administração adotar postura de precaução para evitar que eventuais 
danos acabem por concretizar-se. Semelhante cautela é de todo conveniente na 
medida em que se sabe que alguns tipos de dano, por sua gravidade e extensão, 
são irreversíveis ou, no mínimo, de dificílima reparação. (CARVALHO FILHO, 
2017, p. 58).

Sem embargo, mesmo antes da descoberta do COVID-19, o Poder Judi-
ciário já enfrentava a celeuma diante de crises sanitárias diversas como a Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS – a dengue, a febre amarela e, 
mais recentemente, o nascimento de crianças com microcefalia potencialmen-
te provocada pelo contágio de gestantes com o vírus Zyka. Em 2015, no julga-
mento do Recurso Especial 1299900 RJ (2011/0302811-8), a Segunda Turma 
do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado por 
não adotar medidas de controle de pandemias, mesmo sem o conhecimento 
científico do agente transmissor da doença. Em seu voto, o Ministro Relator 
Humberto Martins, ao confirmar que o princípio da precaução deve servir de 
parâmetro na seara do Direito Administrativo, argumenta:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CI-
VIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAMINAÇÃO 
DE HEMOFÍLICOS COM O VÍRUS HIV (AIDS) E HCV (HEPATITE C). 
OMISSÃO ESTATAL NO CONTROLE DO SANGUE. DANO MORAL. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO ESTADO. DECISÃO EX-
TRA PETITA. LEI 4.701/65. 1. Recursos especiais provenientes de ação or-
dinária ajuizada contra a União e o Estado do Rio de Janeiro, objetivando o 
pagamento de indenização em virtude de os recorridos terem contraído HIV 
e Hepatite C quando realizaram tratamento para hemofilia no Centro de 
Hematologia Santa Catarina. O Tribunal de origem deu parcial provimento 
ao apelo para reformar a sentença que havia reconhecido a prescrição - conde-
nando o Estado e a União a pagar a quantia de R$ 465.000,00 (quatrocentos e 
sessenta e cinco mil reais) para cada apelante, ficando cada ente federativo de-
vedor da metade da cota de cada apelante. (...) 6. Responsabilidade objetiva 
do Estado, com base na teoria do risco administrativo, por contaminação 
com o vírus HIV e HCV (hepatite C), em decorrência de transfusão de 
sangue. Dano e nexo causal reconhecidos pelo Tribunal de Origem. Não 
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se observa excludente de culpabilidade no caso em análise. Reconhece-se 
a conduta danosa da Administração Pública ao não tomar as medidas 
cabíveis para o controle da pandemia. No início da década de 80, já era 
notícia no mundo científico de que a AIDS poderia ser transmitida pelas 
transfusões de sangue. O desconhecimento acerca do vírus transmissor 
(HIV) não exonera o Poder Público de adotar medidas para mitigar os 
efeitos de uma pandemia ou epidemia. (BRASIL, 2015, grifo nosso).

O precitado entendimento (re)força a responsabilidade dos decisores no 
debate dos programas orçamentários, na formulação de políticas públicas de 
interesse da comunidade e na gestão eficiente dos recursos financeiros. Líde-
res devem estar preparados para conter danos diante de cenários possíveis 
– e, por vezes, até previstos pela comunidade científica - como o COVID-19: 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional que já to-
taliza mais de 250.000 casos, além de 16.000 óbitos confirmados, no Brasil4. 
A precaução levada a sério pelos Poderes, em todas as esferas democráticas, 
apresenta-se potencialmente mais vantajosa do que o dever de reparação – 
conciliando a dignidade do homo noumenon com a perspectiva de custos do 
homo economicus. No entanto, o que se presencia no país, até o momento, é o 
oposto desse desejável e exigível preparo. As medidas para enfrentamento do 
estado de calamidade – permeadas por disputas irracionais de poder e fomen-
tadas por uma epidemia de cegueira moral - mostram-se desorganizadas e/
ou infrutíferas, flertando com a inconstitucionalidade. Abre-se espaço – sob 
justificativas de necessidade e urgência - para agruras sistêmicas representadas 
por esquemas fraudulentos e corrupção5. Um exemplo de postura monocular, 
nesse contexto de combate ao novo coronavírus, foi evidenciado pela redação 
original do artigo 186 da Medida Provisória n° 927, de 22 de março de 2020, 
dispondo sobre medidas trabalhistas. Apenas um dia após sua publicação, o 
dispositivo restou revogado7, sendo posteriormente reformulado nos moldes 
da Medida Provisória n° 936, de 1° de abril de 2020. Versando notadamente 

4 Nos moldes do Painel Coronavírus – Ministério da Saúde. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. 
Acesso em: 19 maio 2020.

5 Brasil ocupa a posição 106 – entre 180 países - em documento da Transparência Internacional: Índice 
de Percepção da Corrupção 2019. Disponível em: https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/
asset/67:indice-de-percepcao-da-corrupcao-2019?stream=1. Acesso em: 16 maio 2020.

6 Breve síntese: o dispositivo em comento autorizava a suspensão do contrato de trabalho, pelo prazo 
de até quatro meses, para participação do empregado em programa de qualificação profissional não 
presencial a ser oferecido, direta ou indiretamente, por parte do empregador. Seu parágrafo primeiro 
destacava que a suspensão tratada no caput não dependia de acordo ou convenção coletiva e poderia ser 
acordada individualmente com o empregado, de forma individual ou em grupo. Por derradeiro, frisava, 
no parágrafo segundo, que qualquer ajuda compensatória mensal, concedida livre e voluntariamente 
pelo empregador, não teria natureza salarial. (BRASIL, 2020d).

7 Foi revogado pela Medida Provisória n° 928, de 23 de março de 2020. (BRASIL, 2020e).
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sobre a (não) responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em 
atos relacionados com a pandemia do COVID-19, a recém-publicada Medida 
Provisória n° 966, de 13 de maio de 2020, parece repisar uma crise – a da falta 
de governança de qualidade - dentro da crise.

3. DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE NO CONTEXTO DO 
COVID-19: SOLUÇÕES DE ACCOUNTABILITY, BOA 
GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

O acesso à saúde no Brasil, direito elevado à dimensão de fundamental 
pelo artigo 6° da vigente Constituição da República Federativa do Brasil, é 
gerido nacionalmente pelo Ministério da Saúde e operacionalizado pela rede 
que compõe o Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo ainda de competên-
cia comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a 
responsabilidade prestacional entre os entes federados é solidária8 – embora 
o desalinhamento nas ações de combate ao COVID-19 esteja politicamente 
declarado, contrariando a tradição histórica nacional de federação centrífuga.

Infelizmente, defender que nos dias atuais há governabilidade no Brasil – 
simplificada como a capacidade política de tomar decisões que representem os 
interesses da sociedade – somente é possível pelo caminho da crítica: “literalmente, 
dizer que um país é governável significa unicamente que ele tem um governo. Não 
quer dizer que seja efetiva e eficazmente governado.” (BOBBIO, 1999, p. 195).

Acrescenta-se que, para merecer o status de Estado de Direito, esse Estado 
precisa aceitar, como premissa, que está limitado pelo Direito. Uma limitação 
de poder “visando criar, desenvolver e proteger instituições políticas adequa-
das e eficazes para um governo sem as tentações da tirania” (CANOTILHO, 
2007, p. 291). Para ir além, um Estado de Direito que pretenda ser justo deve 
ancorar-se na defesa da dignidade humana, pois “a República é uma organi-
zação política que serve o homem, não é o homem que serve os aparelhos 
político-organizatórios.” (CANOTILHO, 2007, p. 225).

E é a partir dessas considerações que se vislumbra com reservas a adoção 
com força de lei da Medida Provisória n° 9669, de 13 de maio de 2020, que dis-

8 STF. Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário 855178 - SERGIPE. Acórdão redigido pelo 
Ministro Edson Fachin: “Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese 
de repercussão geral (Tema 793): os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios consti-
tucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus 
financeiro.” (BRASIL, 2019a).

9 A MP n° 966/2020 já é alvo de cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 6421; ADI 6422; 
ADI 6424; ADI 6425 e ADI 6427) ajuizadas no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos e pela 
Associação Brasileira de Imprensa. O sorteado para ser o Relator dos processos é o Ministro Roberto 
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põe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos 
relacionados com a pandemia COVID-19, conforme expresso no seu artigo 1º:

Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas 
civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro 
pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de:
I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da 
covid-19; e
II - combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da 
covid-19.
§ 1º A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma au-
tomática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e 
somente se configurará: 
I - se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou 
o erro grosseiro da opinião técnica; ou
II - se houver conluio entre os agentes.
§ 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não 
implica responsabilização do agente público. 
Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se erro gros-
seiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, 
caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, impru-
dência ou imperícia.
Art. 3º Na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados: 
I - os obstáculos e as dificuldades reais do agente público;
II - a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público;
III - a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência 
ou emergência;
IV - as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condiciona-
do a ação ou a omissão do agente público; e
V - o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrenta-
mento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, inclusive as econô-
micas. (BRASIL, 2020g).

Antes de qualquer análise, entende-se que o barulho político-midiático é 
desproporcional às reais inovações jurídicas trazidas pela medida ao ordena-
mento pátrio, consideradas as regras já expressas no artigo 28, da Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasileiro (BRASIL, 2010); e nos artigos 12 e 13, 
do Decreto 9.830/2019 (BRASIL, 2019b). Ao tratar previamente da responsabi-
lidade do agente público apenas nas hipóteses de dolo ou erro grosseiro e de-
talhar suas conceituações, os precitados dispositivos afastariam, salvo melhor 
juízo, a dita inconstitucionalidade material do artigo 3° da MP n° 966/2020, 
por uma suposta imprecisão terminológica capaz de ferir a segurança jurídica 

Barroso. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443451. 
Acesso em: 17 maio 2020.
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e o princípio republicano do cuidado com a coisa pública. De igual maneira, 
o artigo 1°, § 2°, tem sido interpretado imprecisamente, pois não trata do 
afastamento total da responsabilidade objetiva do Estado – caso contrário, sua 
afronta ao artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 seria flagrante – mas 
somente da limitação da possibilidade do regresso – o que, pela ótica econômi-
ca, efetivamente bastaria para produzir fissuras em um dos pilares dos novos 
modelos de gestão. Porém, um ponto interessante a destacar é o contido 
no artigo 1°, § 1° da medida – e, por isso, deixado para o final. Quando 
a LINDB tratou do comprometimento por opinião técnica, o parecerista 
foi chacoalhado em sua corresponsabilidade. Neste instante, com a Medida 
Provisória n° 966/2020, parece haver intenção de reforçar uma controversa 
subversão dos poderios observada no artigo 12, parágrafo 6°, do Decreto 
9.830/2019: juízo científico vs. fundamento de decidir. Novamente enxerga-
-se conforto na busca por amparo aos decisores com o escudo da expertise. 
A aplicação da chamada autocontenção pode ganhar aqui novos contornos. 
Por derradeiro, parece flagrante a inconstitucionalidade formal da norma, 
considerando que, se já há lei em vigor que trata da matéria, sua justificativa 
de relevância e urgência não merece guarida, apesar de sua contextualização 
para a pandemia de COVID-19.

Dessarte, a fragilidade da Medida Provisória n° 966, de 13 de maio de 
2020, parece ser mais política do que jurídica. Mesmo que a intenção tenha 
sido encorajar o agente público – alegadamente encurralado por excessos de 
controles internos e externos – a cumprir suas tarefas constitucionais, como 
fornecer tratamento médico adequado aos carecentes, a mensagem é amarga 
para a sociedade, temendo-se um endosso para más condutas, especialmente 
no campo das aquisições e contratações públicas.

Se a dose de fiscalização é julgada demasiada em certos aspectos, o óbice 
deve ser tratado pelos poderes públicos de forma mais legítima, dialogica-
mente, sem negar o crédito democrático auferido nas dimensões sociais e 
políticas pelos mecanismos de accountability: com destaque exatamente para 
o tema da responsabilidade; além da necessidade de transparência e de pres-
tação de contas com participação ativa da sociedade civil – corroborando o 
valor da cidadania.

O direito fundamental à boa administração somente será concretizado 
seguindo-se os passos coordenados da good governance, direcionando gestões 
éticas e efetivas, com vistas à elaboração de políticas públicas democráticas e 
com poder de transformação nas áreas econômica e social. Políticas que, em 
última ratio, buscam conciliar racionalização de gastos e equilíbrio fiscal com 
o resgate da normatividade da socialidade, promovendo igualdade e justiça 
por intermédio de investimentos, como na saúde pública. Enfim, uma visão 
sem partidos da assistência, que pondera tanto sobre os efeitos deletérios da 
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burocracia hiperbólica e de um estado mastodôntico, quanto sobre os privilé-
gios para poucos. Sobre a complexidade das tarefas e em resposta aos insistentes 
argumentos sobre os custos dos direitos e a escassez da receita pública, a palavra 
de ordem para todas as crises pode ser planejamento, ou melhor, precaução:

Mesmo admitindo o crescimento da complexidade das tarefas do Estado, é 
possível elaborar uma periodização aproximada, segundo a qual o estado tem 
que especializar-se, em primeiro lugar, na tarefa clássica de manutenção da 
ordem; a seguir, na distribuição justa das compensações sociais; e, finalmente, 
na tarefa de dominar as situações de perigo coletivo. A domesticação do poder 
do estado absolutista, a superação da pobreza produzida pelo capitalismo e a 
prevenção contra os riscos gerados pela ciência e pela técnica fornecem os te-
mas e os fins: segurança jurídica, bem-estar social e prevenção. (HABERMAS, 
1997, p. 178).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho reflete, essencialmente, sobre a responsabilidade por omissão 
do Estado e dos seus agentes lato sensu, em tempos de pandemia do COVID-19. 
Apura-se que o colapso na saúde pública é apenas uma, entre as inúmeras crises 
hodiernamente enfrentadas pelo Poder Público - e pela própria sociedade quando 
afastada de seus deveres civis - como a falta de governabilidade e a cegueira moral.

Mostra-se, outrossim, que decisões desordenadas – por vezes, infrutíferas 
e até inconstitucionais - agravam a crise política, despertando traumas sistêmi-
cos, entre outros, a corrupção e a falta de cuidados com a coisa pública.

Nesse sentido, a Medida Provisória n° 966, de 13 de maio de 2020, embo-
ra não inove propriamente no ordenamento jurídico pátrio, vai na contramão 
das desejáveis soluções conciliatórias, entre a busca pelo equilíbrio das contas 
públicas e a forçosa concretização dos direitos sociais fundamentais, tudo pela 
via racional do diálogo e da transparência.

Os mecanismos de accountability e os passos da boa governança, aproxi-
mam os decisores – governo e cidadãos – permitindo uma gestão mais eficiente 
do que se arrecada e, consequentemente, a adoção da via de melhor custo-
-benefício ao bem-estar da sociedade, verdadeiramente fraterna: a precaução.

Isso porque, ao ter o seu sentido aprofundado para os valores da Admi-
nistração Pública, o princípio da precaução impõe aos decisores políticos o 
dever de agir de forma antecipada ao perigo, justificando deontologicamente 
o reconhecimento da obrigação estatal de reparar os danos causados em de-
corrência de suas omissões no contexto de questões complexas e de grande 
impacto social, como o fornecimento de tratamento médico adequado aos que 
necessitam de cuidados.
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Por derradeiro, considerando o atual estado de calamidade pública, dei-
xa-se à reflexão a questão: como seria possível temer todas as incertezas e, sin-
cronicamente, manter a esperança? Bobbio (1999, p. 176) ensina: “Não tenho 
senão uma resposta: ao temor induz-me a razão, à esperança o desejo de não 
sucumbir, de não perder num só lance todos os benefícios de que gozo num 
regime democrático”.
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Rodrigo Cavalcanti 
Artur Cortez Bonifácio

INTRODUÇÃO

O Estado Inconstitucional de coisas do sistema penitenciário brasileiro, as-
sim denominado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
nº 347 pelo seu autor, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), pro-
porciona a este estudo científico a possibilidade de analisar a problemática dessa 
situação e projetar o problema sobre a pandemia que se alastra do COVID-19, 
e verificar se existem mudanças paradigmáticas nas decisões judiciais que decre-
tam ou determinam a manutenção da prisão, tomando por base a hermenêutica 
constitucional de concretização dos direitos e garantias fundamentais.

Assim, o presente trabalho partirá dessa problemática, passando pela análi-
se do conceito de direitos fundamentais e sua aplicabilidade a todo cidadão, in-
clusive o preso, assim como pela reflexão sobre quais fundamentos legais podem 
ser avocados pelo intérprete para decidir pelo ato extremo do aprisionamento, 
especialmente no momento mundial de contaminação em massa, de determina-
ção de isolamento social e, em especial, toda a problemática envolvida pela clara 
impossibilidade de adoção de tais medidas no sistema prisional pátrio.

Ao decidir pelo aprisionamento como medida prevista na norma jurí-
dica, exercendo o poder e a função interpretativa da norma, o juiz não está 
apenas executando uma função burocrática ou inerente apenas à sua condição 
de servidor público, haja vista que sua decisão, no caso da prisão, acarreta 
resultados que interferem na vida de outro indivíduo, neste caso na esfera de 
sua liberdade e, em grande potencial, na sua dignidade, honra e historicidade 
enquanto ser social.

Dimoulis e Martins (2020) trazem em sua obra o necessário entendimen-
to do que vêm a ser os direitos fundamentais, partindo da historicidade do 
Estado democrático de Direito, a luta social e política de suas conquistas e 
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acima de tudo a imprescindibilidade de sua concretização através da aplicação 
ao caso concreto, cabível ao Poder Judiciário.

Para tanto, é imprescindível analisar no presente trabalho não só a con-
ceituação dos direitos fundamentais inerentes ao cidadão e, portanto, ao preso, 
assim como de que forma tais direitos podem ser concretizados nas decisões 
judiciais, especialmente aquelas que trazem em si colisões entre direitos, como 
o caso do direito à saúde e à liberdade, dentro de uma perspectiva do poder de 
punir do Estado, mas também do dever de garantir saúde e dignidade a todos.

Em termos de decisão judicial tem-se nesse trabalho a perspectiva, ainda 
que não de esgotar, mas de verificar preceitos de hermenêutica e filosofia que 
proporcionem ao intérprete julgador meios de aplicar ao caso concreto a nor-
ma jurídica, tomando por base a força normativa da Constituição defendida 
por Konrad Hesse, sem que haja decisionismo ou subjetivismo inerentes à 
filosofia da consciência, próprias do sistema positivista de Kelsen, cuja decisão 
seria tão somente um ato de vontade.

Para tanto, necessária se faz uma verificação rápida e pontual de teorias 
do Direito aplicáveis à decisão judicial, trazendo diferenças pontuais e prag-
máticas entre elas, especialmente o positivismo de Kelsen, a hermenêutica do 
neoconstitucionalismo abarcada por Dworkin (2002) e Alexy (2007), para que 
se possa ter meios de aplicar o texto normativo da Constituição em prol da 
concretização dos direitos fundamentais e discutir com base nessa premissa 
se a decisão de aprisionamento em época de COVID-19, ou até como regra 
atemporal, possa ter uma nova base hermenêutica, menos subjetivismo, deci-
sionismo e ativismo, além de menos influência externa ao sistema jurídico, 
como economia, política e religião, por exemplo, tomando por base conceitos 
da filosofia da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann.

O presente trabalho tem como proposta comparar e verificar, dentro 
dos critérios normativos e hermenêuticos hodiernos, qual base interpretativa 
caberia ao juiz intérprete da norma ao decidir pela prisão de um indivíduo, sa-
bendo que tal aprisionamento de fato não ensejará apenas a privação da liber-
dade, mas também a perda de outros tantos direitos e garantias fundamentais 
protegidos constitucionalmente, assim como tendo como contexto histórico 
a pandemia do COVID-19.

No contexto dessa comparação, o presente trabalho, além de realizar 
análise teórica e bibliográfica, a partir da filosofia clássica com a filosofia 
da consciência, passando por filósofos do positivismo jurídico e por fim do 
neoconstitucionalismo, terá como objetivo propiciar ao leitor uma análise 
crítica da decisão judicial que determina a prisão do indivíduo como elemento 
natural do cumprimento da norma, ou de uma decisão meramente solipsista, 
determinando que haja uma prévia análise em um verdadeiro trabalho hercú-
leo para a decisão em conformidade com o poder normativo da Constituição.
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Dessa forma, espera o presente trabalho contribuir para que o leitor pos-
sa, após analisar conceitos e aplicações de direitos fundamentais a partir de 
um contexto histórico e social de conquista, verificar teorias de hermenêutica 
aplicáveis à norma constitucional na busca da efetivação daqueles direitos. Por 
fim, que possa entender a situação atual do sistema prisional, refletindo sobre 
como pode o julgador intérprete analisar no caso concreto a forma de decidir 
conforme a Constituição, sem subjetivismo, ato de vontade ou mesmo ativis-
mo, mas tão somente aplicando a força normativa da Constituição.

1. DIREITOS FUNDAMENTAIS, CATEGORIAS E 
CONCRETIZAÇÃO

A saída do Estado absoluto se dá através não só da luta, mas do movimento 
filosófico, em uma contribuição científica de formação alicerçada e financia-
da por pensamento liberal, denotando o surgimento do Estado constitucional 
como limitador do poder do Estado, inclusive e principalmente o poder e a for-
ma de punir, trazendo a discussão - ou pelo menos fazendo-a surgir - acerca da 
existência de direitos que seriam inerentes ao ser humano e que o Estado deveria 
observar e concretizar, claro, ainda não de forma plena ou social, pois ainda 
nesse início se tratavam de direitos individuais como a liberdade.

Os direitos fundamentais mantêm uma grande proximidade com a Política. 
Não se pode ignorar que foram impostos politicamente no meio de ferozes 
lutas, de revoluções, de guerras civis e de outros acontecimentos “de ruptura”. 
A lista de pessoas que lutavam reivindicando direitos é muito extensa e a his-
toriografia de qualquer país relata inúmeras mortes em nome da liberdade e 
da igualdade (DIMOULIS; MARTINS, 2020, p. 15).

O pensamento iluminista acabou influenciando as constituições liberais, 
especialmente dos Estados que advogam o bem-estar social como parâmetro, 
porém mais preocupado com os direitos e garantias individuais e não com 
uma questão finalística da sociedade ou do fim social do Estado.

Na transição dos Estados liberais para Estados sociais, em grande parte 
devido à revolução industrial e à nova concepção da relação do Estado com 
sua população, passou-se a determinar metas pré-definidas ao Estado advindas 
das necessidades da coletividade.

Essa evolução se dá a partir da Revolução Industrial, mas tem seu ápice 
com os horrores das duas grandes guerras, acúmulo de riquezas nas mãos de 
poucos e uma crescente miséria da maioria da população, cujos anseios sociais 
não mais pairam nas necessidades de garantias individuais, mas num bem-
-estar social coletivo, entre eles a saúde, educação, o trabalho etc.
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Dimoulis e Martins (2020) asseveram de maneira precisa a evolução das 
categorias ou espécies dos direitos fundamentais, fazendo a cabível diferencia-
ção entre a ocorrida no constitucionalismo continental europeu e no norte 
americano, os quais, apesar do avanço na caracterização dos direitos funda-
mentais, ainda tinham diferenças com relação ao enfoque, mas que se per-
mitiam ter semelhanças, especialmente no poder limitador estatal junto aos 
poderes Executivo e Legislativo, consubstanciando o que viria a ser chamado 
de “supremacia” ou “prevalência dos direitos fundamentais”.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, consubs-
tanciada no segundo pós-guerra e advinda de cicatrizes marcantes em diversos 
ferimentos aos direitos fundamentais, possibilitou - ou até forçou - a adesão de 
muitos países aos esforços para implantação de um Estado Social, os quais se 
comprometeram a criar e instalar meios em prol de sua concretização.

Com esta nova concepção de finalidade do Estado, a separação de po-
deres passa a ter nova finalidade que não mais apenas o de limitar o Estado 
e evitar o absolutismo ou totalitarismo, mas também, e, além disso, atingir a 
consolidação e concretização de direitos e garantias fundamentais, saindo de 
uma conduta negativa e passiva do Estado para uma proativa e positiva.

Percebe-se então que os direitos fundamentais, no âmbito constitucional, 
não mais existem ou aparecem como mera demonstração de um sentimento, 
mas sim de efetiva normatividade, passando então a ser tratados como “direito 
público subjetivo de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 
constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro 
do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face 
da liberdade individual” (DIMOULIS; MARTINS, 2020, p. 56).

Assim advém a premissa de um controle da constitucionalidade pelo 
Poder Judiciário como meio de interpretação e concretização desses direitos 
fundamentais, caso o Estado, através de seus outros poderes, não o fizesse.

Essa evolução de controle se dá inicialmente nos EUA com o juiz Mar-
shall, que em 1803 decide que as questões constitucionais de aplicação da 
norma recaem sobre o Judiciário, tendo ainda a Suprema Corte dos EUA em 
1849 decidido, em outro caso, que as questões meramente políticas caberiam 
ao Congresso e não ao Judiciário.

Ainda hoje uma das maiores discussões jurídicas pairam justamente sobre a 
constitucionalidade da judicialização da política e ainda o chamado ativismo ju-
dicial, caso em que o Poder Judiciário exerce seu dever constitucional de aplicar 
e concretizar os direitos fundamentais quando os outros poderes o deturpam ou 
provocam distorções, como no caso do Judiciário determinar transferência de 
verba da publicidade para merenda escolar faltante em determinada escola, por 
exemplo. Já no ativismo o Poder Judiciário toma para si as rédeas e controle dos 
demais poderes, substituindo-os em determinados casos, quando exerce modifi-
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cação do texto constitucional ou lhe dá interpretação diversa daquela atribuída 
pelo constituinte, como meio de dar ao caso a resposta que lhe parece justa.

Desta forma, não se pode misturar o ativismo judicial com a judicialização 
da política. No ativismo há a substituição dos Juízos institucionalmente 
(e democraticamente) estabelecidos – através de um ordenamento jurídico 
construído sob a égide de uma Constituição democrática, ou seja, numa or-
dem em que há filtragem hermenêutico-constitucional das leis – pelos juízos 
dos próprios magistrados. Em outras palavras, larga-se mão da ordem cons-
titucional e legal democraticamente construída, passando-se à consciência (o 
subjetivismo) do julgador.
A judicialização, por outro lado, é um fato que decorre do próprio aumento 
do caráter hermenêutico do Direito a partir do segundo pós-guerra. Na medi-
da em que os direitos sociais passam a fazer parte dos direitos fundamentais 
e, por outro lado, o Estado não os cumpriu sequer de forma mínima, a ju-
risdição aparece como lugar último ao cidadão para garantia de tais direitos 
(LUIZ, 2013, p. 43).

O controle de constitucionalidade para concretização de direitos funda-
mentais não constitui, evidentemente, ato de imposição da vontade de órgãos 
jurisdicionais sobre as demais formas de expressão do poder estatal, em clara 
observância ao positivismo kelseniano e à discricionariedade da decisão como 
ato de vontade. Trata-se de dever constitucional explicitamente conferido ao 
Poder Judiciário por ocasião da instituição do próprio Estado, a ser feito de 
forma que conceda à Constituição sua normatividade plena.

Assim, os juízes tornam-se titulares do poder do Estado, pois o Judiciário 
passando a ter esta função de órgão político no controle da constitucionalida-
de, personifica na pessoa do magistrado o exercício do poder estatal, e a partir 
dele se possibilita a decisão, que deve, em todo caso, preservando a limitação 
dos poderes, concretizar a norma constitucional.

Não se trata de judicialização da política e das relações sociais, mas do cum-
primento dos preceitos e princípios ínsitos aos direitos fundamentais sociais e ao 
núcleo político do Estado social previsto na Constituição de 1988 (LUIZ, 2013).

A principal finalidade dos direitos fundamentais é conferir aos indivíduos 
uma posição jurídica de direito subjetivo, em sua maioria de natureza material, 
mas às vezes de natureza processual e, consequentemente, limitar a liberdade de 
atuação dos órgãos do Estado, vinculando-o (DIMOULIS; MARTINS, 2020).

Desta forma, vê-se que a percepção dos direitos fundamentais perpassa 
por uma relação entre o indivíduo e o Estado, ora limitando-o, ora autorizan-
do-o, ora determinando que o mesmo atue, neste movimento para concretiza-
ção daqueles direitos, tendo Jellinek (1892) dividido os direitos fundamentais 
em 3 categorias ou espécies: 1) Direitos de status negativos ou pretensão de 
resistência à intervenção estatal; 2) Direitos de status positivo ou sociais ou a 
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prestações; e 3) Direitos de status activus ou políticos ou de participação (DI-
MOULIS; MARTINS, 2020, pp. 66-69).

Tal divisão, apesar de antiga, ainda é muito receptiva na doutrina hodier-
na por justamente demonstrar as espécies de direitos fundamentais existentes 
e o papel do Estado em relação ao indivíduo, tendo recebido algumas críti-
cas para uma melhor adequação, tal como a “teoria unitária”, que destaca a 
identificação e semelhança dos direitos fundamentais e a rejeição de uma clas-
sificação hierárquica ente eles, e a “teoria dualista ou binária”, dividindo os 
direitos fundamentais em direitos de resistência (liberdade negativa) e direitos 
prestacionais (liberdade positiva).

Normativamente falando, há de se pensar que os limites à atuação do indivíduo 
são, predominantemente, negativos, enquanto os limites impostos à atuação do 
Estado são tanto negativos como positivos (por exemplo: atividade vinculada da 
administração pública). Isso se torna mais claro nos diferentes significados do 
princípio da legalidade para o particular (art. 5º, II da CF) e para a Administra-
ção (art. 37, caput, CF) (DIMOULIS; MARTINS, 2020, p. 20).

Assim, resta então analisar e asseverar quem seriam os titulares desses 
direitos e garantias fundamentais, à vista de que o Estado, dentro de sua limi-
tação e do dever de concretizar tais direitos, não poderia se omitir ou permitir 
tratamento desconforme a norma constitucional, sob pena de o Poder Judiciá-
rio ter de fazê-lo enquanto órgão garantidor.

No caso do Processo Penal, objeto do presente estudo, cabe afirmar que 
o titular da garantia fundamental seria então qualquer cidadão que através de 
Habeas Corpus pode, em seu nome ou de outrem, acionar o Judiciário quando 
notar o ferimento a direitos fundamentais de outro cidadão, cabendo então 
ao Poder Judiciário, no seu escopo, decidir de forma a proporcionar a decisão 
que concretize os direitos fundamentais, devendo se utilizar da hermenêutica 
constitucional para tal fim. 

Assim, ao interpretar as normas, o Poder Judiciário se vê na obrigação de 
captar o intuito constitucional e concretizá-lo.

Adiante analisaremos, na perspectiva hermenêutica, as possibilidades de 
interpretação para a decisão judicial, de forma a buscar a decisão justa dentro 
da normatividade constitucional e não do ato de vontade do juiz, de sua cons-
ciência moral ou solipsismo.

2. DO JUIZ SOLIPSISTA AO INTÉRPRETE DA NORMA 
CONSTITUCIONAL

A Constituição de 1988 proclamou como requisito de validade de qual-
quer decisão judicial a necessidade de fundamentação (art. 93, IX), tendo, 
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inclusive, o STF já se manifestado no sentido de que “fundamentar” uma 
decisão é uma tarefa que não se restringe à mera menção à lei (ou súmula) 
ou simples subsunção da lei ao caso.

Em uma concepção kelseniana ligada à teoria pura do Direito, a decisão 
estaria posta como um ato de vontade do julgador, a ser dada no caso concreto 
sem interferência de outros sistemas ou pressões, tendo o juiz que aplicar uma 
das interpretações possíveis dentro da moldura do sistema jurídico vigente, 
entregando-lhe verdadeiro subjetivismo próprio da filosofia da consciência 
aristotélica ao julgar, e não a simples subsunção como muitos interpretam de 
forma errônea tal teoria.

Ao Judiciário não caberia qualquer tomada de decisão ou interferência de 
ordem sobre a política pública ou sobre a omissão do legislador, uma vez que 
estaria fora de seu escopo institucional, já que caberia ao Judiciário a interpre-
tação do caso concreto à luz das normas existentes e não a criação de direitos 
ou preenchimento de lacunas legislativas.

Luiz (2013) afirma que a sentença em Kelsen não apresenta a única 
resposta ao caso concreto, mas uma das respostas possíveis, afastando a 
tradição positivista até então propagada, de um positivismo exegético de 
interpretação fundada na própria lei, como se tratasse apenas de um ato 
intelectual de clarificação, e como se o órgão julgador pusesse em ação seu 
entendimento e não sua vontade.

Aos olhos kelsenianos, o magistrado está longe de ser escravo da lei, ou seja, 
em nada se assemelha ao juiz la bouche de la loi; pelo contrário, ele decide por 
ato de vontade, porque não há um critério – ou mesmo um meta critério – 
para distinguir, entre as possibilidades possíveis de interpretação, aquela que 
deva ser aplicada ao caso… Assim, a sentença – e genericamente qualquer ato 
de aplicação – é um puro ato voluntarista do juiz, que, de forma subjetiva, 
escolhe, entre várias possibilidades, aquela que lhe aprouver. O juiz, portan-
to, é um criador de Direito e também ele é, nesta função, relativamente livre 
(LUIZ, 2013, p. 49).

Ressalte-se que a teoria de Kelsen, apesar de hodiernamente muito criti-
cada, possui muitos adeptos, conscientes ou não, entre os juízes brasileiros e 
até mesmo em nossa Corte Suprema como se verificou quando, por exemplo, 
o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do Agravo de Instrumento 218668 
AgR/MG, asseverou explicitamente que “toda e qualquer interpretação con-
substancia ato de vontade, devendo o intérprete considerar o objetivo da nor-
ma” (BRASIL, 1998).

Nesse sentido, extrai-se o conceito ou característica do chamado “juiz 
solipsista”, ou seja, aquele que julga de acordo com sua vontade, remontando à 
filosofia da consciência, na qual o intérprete projeta seu entendimento pessoal 
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sobre o objeto e decide de acordo com sua vontade, dando ao julgador, no 
caso de julgamento dos chamados “casos difíceis” (hard cases), a possibilidade 
de julgar com discricionariedade em um decisionismo e subjetivismo caros à 
normatividade constitucional.

Sendo assim, vários fatores poderiam de forma determinante influenciar 
na decisão do julgador, como o fator psicológico, formação religiosa, experiên-
cia e historicidade pessoais, contaminando a decisão com sua própria percep-
ção de mundo e confundindo senso de justiça pessoal com a normatividade 
constitucional que deveria ser geral e abstrata.

Deixar a decisão a cargo de um sujeito solipsista é enfraquecer a integri-
dade do Direito e isto se torna um verdadeiro caos hermenêutico de decisões 
espaçadas, casuísticas, que confundem sistemas e aplicam decisões políticas, 
econômicas ou mesmo morais e religiosas em questões que o Direito e o orde-
namento pátrio, dentro de seu sistema (importando a teoria dos sistemas de 
Luhmann), deveria responder.

Um exemplo também claro da incidência do solipsismo nas decisões 
judiciais pátrias está na visão do Pretório Excelso, onde se afirma que o juiz 
detém ampla discricionariedade para, por exemplo, escolher o montante da 
diminuição da pena no caso do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da 
Lei nº 11.343/2006):

O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista (art. 33, § 4º 
da Lei nº 11.343/2006), quando presentes os requisitos para concessão desse 
benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar 
que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, 
segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a 
previsão legal de um patamar mínimo e um máximo (BRASIL, 2011).

Ultrapassada a questão do juiz solipsista, vê-se a necessidade de estabele-
cer e perceber os paradigmas hermenêuticos atuais de interpretação e aplicação 
da norma constitucional, que não passa ao largo do neoconstitucionalismo, 
especialmente após o segundo pós-guerra, no qual se viu, além da força nor-
mativa da Constituição defendida por Hesse e ratificada na teoria estruturante 
de Friedrich Müller, que a referida atividade interpretativa da norma deveria 
alcançar os direitos sociais, garantir e concretizar os direitos fundamentais 
e para tanto deveriam ser observados não só o texto da Constituição, mas 
também seus princípios, de modo tal que fosse possível a resolução de casos 
difíceis fugindo da filosofia da consciência e do solipsismo.

Abarcando tal pensamento emergem filósofos atuais como Ronald Dwor-
kin e Robert Alexy, que de maneiras distintas asseveram e buscam aproximar 
a hermenêutica constitucional para concretização de direitos fundamentais, 
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utilizando-se dos princípios e regras e debatendo sobre o método e sobre a 
decisão justa.

Em qualquer decisão, e principalmente nos chamados casos difíceis, o 
juiz deve se utilizar de métodos interpretativos das normas jurídicas postas, 
incluindo-se aí, dentro de uma visão pós-positivista ou neoconstitucionalista, 
não só as normas escritas, mas também a utilização dos princípios.

Dworkin tem em sua filosofia um modelo que tenta a superação do mo-
delo positivista, além de defender o Direito na forma liberal, nas palavras do 
próprio autor: “Os diferentes capítulos desse livro definem e defendem uma 
teoria liberal do Direito” (DWORKIN, 2002, p. 07).

Explana Dworkin que o Direito como integridade exige que os julgadores 
admitam que o Direito esteja estruturado no conjunto destas práticas sociais, 
que seja um todo coerente de princípios sobre a justiça e equidade e que tais 
princípios sejam usados em decisões futuras.

Para isso o sistema jurídico deve ser compreendido como um ordenamen-
to exauriente de regras e princípios, e que os “casos difíceis” (hard cases) sejam 
resolvidos dentro desses parâmetros estabelecidos por quem possui autoridade 
e competência para tal fim, combatendo uma pretensa discricionariedade judi-
cial própria do positivismo e da filosofia da consciência expostos em Kelsen.

Ao tratar sobre o tema, no texto “Casos Difíceis” o autor diz-nos que:

Quando uma ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra de 
Direito clara, estabelecida de antemão por alguma instituição, o juiz tem, segun-
do tal teoria, o ‘poder discricionário’ para decidir o caso de uma maneira ou de 
outra. Sua opinião é redigida em uma linguagem que parece supor que uma ou 
outra das partes tinha direito preexistente de ganhar a causa, mas tal ideia não 
passa de uma ficção. Na verdade, ele legisla novos direitos jurídicos e em seguida 
os aplica retroativamente ao caso em questão (DWORKIN, 2002, p. 62).

Frise-se que Dworkin não defende a discricionariedade do juiz ao apli-
car a decisão num caso difícil, quando as normas positivadas não definam 
o resultado correto, devendo o julgador preenchê-las com os princípios ju-
rídicos que estão justamente nessas lacunas, para evitar aporias jurídicas, 
determinando a assertiva de que não existe ausência de norma jurídica, pois 
todo caso deve ser solucionado.

É neste contexto que Dworkin cria a figura do “juiz Hércules” como 
uma metáfora para exemplificar todo o esforço e trabalho a ser desenvolvido 
pelo julgador para se chagar à única resposta correta e justa para o caso difícil, 
atendendo não só à norma escrita, mas sobretudo as normas constitucionais, 
levando em conta sua integridade.

Entendendo-se dessa maneira, o resultado de um julgamento realizado por 
um juiz ou uma pessoa aleatória não divergiriam, o que passou a gerar críticas 
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a este posicionamento de Dworkin, sob a alegação de que diferentes decisões 
poderiam ser fundamentadas a partir de diferentes argumentos, configurando, 
assim, a hipótese de não haver apenas uma resposta correta para estes casos.

Por tal motivo o juiz poderia chegar a um “empate” devido a indecisão 
quando houvesse choque ou colisão entre os princípios a serem aplicados, tor-
nando impossível se chegar a uma única decisão correta, o que abriria margem 
a uma nova discricionariedade e subjetivismo do juiz. Da necessária escolha de 
uma das respostas é que sobreveio a crítica à teria de Dworkin, especialmente 
com Robert Alexy.

Dworkin assim se manifestou acerca da possível aporia na decisão judicial:

Pode ser que a suposição de que uma das partes pode estar certa e a outra, 
errada, esteja cimentada em nossos hábitos de pensamento em um nível tão 
profundo que não podemos, de modo coerente, negar tal suposição, por mais 
céticos e intransigentes que pretendamos ser nessas questões. Isto explicaria 
nossa dificuldade em formular coerentemente o argumento teórico. O “mito” 
de que num caso difícil só existe uma resposta correta é obstinado quanto 
também bem-sucedido. Sua obstinação e seu êxito valem como argumentos de 
que não se trata de um mito (DWORKIN, 2002, p. 446).

No trabalho de Alexy (2007), que concebe a perspectiva de um sistema 
jurídico complexo, que necessita recorrer aos princípios e regras para solução 
dos casos difíceis, sobreveio a discussão da técnica hermenêutica para se supe-
rar a indecisão do juiz no caso de colisão entre regras e/ou princípios.

Em seu livro sobre o discurso e a interpretação constitucional, Alexy 
(2007) ressalta a importância e imprescindibilidade dos Direitos Fundamen-
tais que estariam ligados primeiramente na autorização normativa do Estado, 
na dação das leis, jurisdição e organização do Estado e em segundo, centrados 
na limitação do poder estatal onde se encontram os direitos fundamentais.

 Essa forma de construção das normas nas democracias constitucionais 
parece estar universalizada, estabelecendo duas formas de construção das nor-
mas, sendo uma mais rigorosa e estrita às regras e a outra mais ligada à busca 
da aplicação e construção dos princípios.

No caso da construção mais rigorosa e estreita, as normas que concedem direi-
tos fundamentais não se distinguem, essencialmente, das outras normas do sis-
tema jurídico. Elas têm, naturalmente, como normas constitucionais seu lugar 
no grau extremo do sistema jurídico e seus objetos são direitos, extremamente 
abstratos, de maior importância (ALEXY, 2007, p. 106).

Portanto, as normas construídas de maneira mais aberta e genérica não 
se esgotam na proteção do cidadão contra o Estado, inserindo os direitos 
fundamentais em um contexto mais amplo e interpretativo do caso concreto, 
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sendo necessária a interpretação como meio de concretizá-los a cada caso, es-
pecialmente onde se apresentam as colisões.

Para Steinmetz (2001), tem-se assim a figura da colisão entre direitos fun-
damentais no caso concreto quando o exercício de um direito fundamental 
por um titular obstaculiza, afeta ou restringe o exercício de um direito funda-
mental de um outro titular.

Então, para Alexy, o juiz deve utilizar o método da ponderação sobre a 
aplicação das normas, quando houver colisão entre princípios, aduzindo o au-
tor que este seria, então, o meio mais eficaz de reconhecimento e concretização 
de direitos fundamentais, mais do que a subsunção da norma.

Habermas (1997), em sua crítica a Alexy, corroborada por Lênio Streck 
(STRECK apud LUIZ, 2013), assevera que a teoria carece de critérios objetivos 
e pragmáticos e diz que inexistem critérios para se ponderar, abrindo mais 
uma vez espaço ao decisionismo e subjetivismo, pois então caberia ao julga-
dor, com critérios ligados à sua consciência, estabelecer naquela colisão, qual 
princípio seria preponderante.

Dimoulis e Martins (2020) entendem que “as principais ferramentas para 
decidir sobre casos de conflito são duas. Primeiro a ‘interpretação sistemática 
da Constituição’, isto é, sua interpretação como conjunto que permite levar 
em consideração todas as disposições relacionadas com o caso concreto e en-
tender quais são os parâmetros que o constituinte mesmo estabeleceu. Segun-
do, o critério da proporcionalidade.” 

Por evidente que tal critério da proporcionalidade não seria o de entregar 
à consciência ou discricionariedade do julgador a decisão sobre a proporção 
de cada direito fundamental, mas necessariamente havendo critérios puramen-
te jurídicos de sua aferição, o que gerou muita discussão, inclusive no Tribunal 
Constitucional Alemão.

Então como deve ser a estrutura da ponderação? No Direito alemão, 
defende-se que a ponderação deve partir de um princípio mais amplo, que 
é o da proporcionalidade, composto de três princípios parciais: idoneidade, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Os direitos fundamentais seriam então normas de otimização onde o 
juiz, ao analisar e decidir sobre o caso concreto, deva determinar onde as nor-
mas e princípios devem intervir, para que tudo tenha como objetivo o alcance 
da realização e concretização desses direitos fundamentais, mesmo que em 
dado momento tenha de ceder um pouco com relação a um princípio para 
que outro seja observado. “Quanto mais alto é o grau de não cumprimento ou 
prejuízo de um princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimen-
to do outro” (ALEXY, 2007, p. 111).

Assim, para o juiz decidir utilizando-se de ponderação, deve existir coli-
são entre princípios, direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Aplicável 
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essa técnica, por exemplo, quando o juiz decidir pela prisão de um indivíduo 
tomando por base o princípio da legalidade e determinar o aprisionamento 
em um sistema prisional que sabidamente esteja a deteriorar a dignidade da 
pessoa humana, ou ainda a sua saúde, como no caso concreto do COVID-19.

3. A DECISÃO CRIMINAL DIANTE DO ESTADO 
INCONSTITUCIONAL DE COISAS NO SISTEMA PRISIONAL 
EM TEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19)

O chamado estado inconstitucional de coisas mencionado e declarado 
em sede de decisão cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) de nº 347, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), não 
é nenhuma novidade, nem surgiu dessa decisão, mas a partir dela se percebe 
que o Poder Judiciário decide e exerce sua atividade sobre o Poder Político, 
analisando o caso concreto e utilizando-se da hermenêutica constitucional 
num viés da judicialização da política, já referido neste trabalho.

A crise pela qual passa o sistema penitenciário nacional demonstra a 
necessidade de política criminal diversa, que busque na finalidade da pena a 
sua consecução, porém, sem infringir os direitos fundamentais postos consti-
tucionalmente, resumidos na dignidade da pessoa humana.

Tal é o fato que distante de uma solução por via de políticas criminais do 
Estado e mudança de paradigmas no sistema prisional, o Partido Socialismo e 
Liberdade – PSOL  ajuizou a referida ADPF, requerendo ainda em sede de liminar 
que o STF reconhecesse o estado inconstitucional de coisas e determinasse dentre 
muitos pedidos, o cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos.

Na ação, o PSOL argumenta que a superlotação e as condições degra-
dantes do sistema prisional configuram cenário fático incompatível com a 
Constituição Federal, diante da evidente infringência de inúmeros direitos 
fundamentais, dentre eles a dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura 
e de tratamento desumano, o direito de acesso à justiça e os direitos sociais à 
saúde, educação, trabalho e segurança dos presos. 

Aduz ainda que a situação é consequência de ações e de omissões do Po-
der Público nos três entes federativos ao claramente externarem seus precon-
ceitos com relação ao inimigo que é o preso, não criando condições mínimas 
de subsistência digna ao não criarem o número de vagas prisionais suficientes 
ao tamanho da população carcerária, muito menos atendendo ou propiciando 
condições mínimas à segurança física dos presos, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao trabalho, à assistência social e ao acesso à jurisdição. 

De outro ponto, a União ainda estaria retendo recursos do Fundo Peni-
tenciário – FUNPEN, deixando de repassá-los aos Estados, apesar de disponí-
veis e necessários à concretização dos direitos fundamentais já expostos. 
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Ainda avocando preceitos e determinações da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, aduziu que o 
Poder Judiciário pátrio não possuía audiência de custódia, procedimento in-
dispensável para a redução da superlotação do sistema carcerário, assim como 
inexistiam políticas judiciais de imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão, como análise prévia ao recolhimento ao cárcere.

O Poder Legislativo, por sua vez, pressionado pela opinião pública e pela 
mídia, recaía gradualmente no populismo penal, na expansão punitivista e 
criação de tipos penais vastos, com aumento de penas, contribuindo sobrema-
neira para a superlotação de presídios e condições subhumanas dos presos, tais 
como: celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infec-
tocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável 
e de produtos higiênicos básicos, homicídios frequentes, espancamentos, tor-
tura e violência sexual contra os presos, praticadas tanto por outros detentos 
quanto por agentes do Estado, ausência de assistência judiciária adequada, 
bem como de acesso à educação, à saúde e ao trabalho.

Nesse contexto o Ministro Relator Marco Aurélio de Melo decidiu, ainda 
em 2015, em sede de liminar, determinar, dentre outras providências, a libera-
ção e envio de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para os Estados de 
modo imediato:

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENI-
TENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimen-
to de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciá-
rias no Brasil. 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁ-
RIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MAS-
SIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ES-
TADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente 
quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente 
de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depen-
de de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamen-
tária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de 
coisas inconstitucional”.

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIA-
MENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público dire-
ciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão 
obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos 
Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a 
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realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o com-
parecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 
horas, contado do momento da prisão (BRASIL, 2015).

Dentro do cerne da discussão proposta no presente trabalho, percebe-se 
que o referido Ministro Relator buscou em sua decisão a fundamentação bási-
ca de sua interpretação na normatividade constitucional, não se prendendo ao 
positivismo ou exegese do texto de lei, mas fazendo uma interpretação sistêmi-
ca de todo o ordenamento e buscando na efetivação dos direitos fundamentais 
a motivação para sua decisão, quando assim se manifestou:

Diante de tais relatos, a conclusão deve ser única: no sistema prisional bra-
sileiro, ocorre violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no 
tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica. A superlotação car-
cerária e a precariedade das instalações das delegacias e presídios, mais do 
que inobservância, pelo Estado, da ordem jurídica correspondente, configu-
ram tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram 
sob custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios 
convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se “lixo digno 
do pior tratamento possível”, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à 
existência minimamente segura e salubre.
Daí o acerto do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, na comparação 
com as “masmorras medievais”. Nesse contexto, diversos dispositivos, con-
tendo normas nucleares do programa objetivo de direitos fundamentais da 
Constituição Federal, são ofendidos: o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou 
degradante de seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação da aplicação de 
penas cruéis (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o 
cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a nature-
za do delito, a idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII); a segurança 
dos presos à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX);e os direitos à 
saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social (artigo 
6º) e à assistência judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV) (BRASIL, 2015).

Em que pese alguns Estados terem cumprido parte das determinações, 
entre elas a realização de audiência de custódia (a despeito de não ocorrer em 
todas as comarcas), a verdade é que o sistema carcerário continuou na mesma 
condição deplorável em que teve seu estado inconstitucional declarado, tendo 
a ADPF ficado suspensa de julgamento em seu mérito.

No entanto, no ano de 2020, com o acometimento em todo o mundo da 
pandemia do Coronavirus (COVID-19), em que se determinou o isolamento 
social, condenou-se qualquer tipo de aglomeração. Foram identificados como 
integrantes do grupo de risco os idosos, doentes crônicos e portadores de 
problemas de saúde respiratória. Surgiu então a necessidade, ainda que não 
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política no âmbito do Legislativo ou do Executivo, de se analisar novamente 
se, dentro do estado inconstitucional de coisas declarado em 2015 pelo STF, 
não se deveria tomar outras decisões com relação ao sistema prisional.

O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), após pedido de habi-
litação como amicus curie, ingressou com pedido incidental junto à ADPF 347, 
requerendo desta feita que que o STF determinasse medidas imediatas para 
reduzir o potencial lesivo do COVID-19 entre a população carcerária.

Dentre as medidas requeridas, estão a concessão de livramento condi-
cional a presos com 60 anos ou mais e a autorização para que detentos com 
HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas e imuno-
depressoras cumpram pena em regime domiciliar, além de substituição pelo 
regime domiciliar das prisões preventivas e definitivas aos presos por crimes 
cometidos sem violência ou grave ameaça e para presas gestantes e lactantes.

Sem adentrar no âmbito dogmático do pedido formulado e cada um 
dos institutos libertários ou desencarceradores requeridos, o que importa ao 
presente trabalho é a discussão sobre se tais pedidos encontram guarida no 
contexto da concretização de direitos fundamentais que também gozam os 
presos, especialmente em tempos de pandemia.

Ademais, é possível questionar em qual forma hermenêutica deve o jul-
gador se fundar para fundamentar a decisão fugindo de solipsismos, da dis-
cricionariedade, de subjetivismos e ativismos que fossem contrários ao estado 
democrático de direito, como já tratado no presente trabalho.

O plenário do STF negou a habilitação do IDDD junto à ADPF 347, preju-
dicando o julgamento de fundo do seu pedido. Porém, dentro de uma hermenêu-
tica em conformidade com o sistema constitucional defendido pelos professores 
Leonardo Martins (DIMOULIS; MARTINS, 2020) e Lênio Streck (STRECK apud 
LUIZ, 2013), por exemplo, não haveria óbice constitucional para sua análise den-
tro das prerrogativas do Poder Judiciário de garantir a concretização de direitos 
fundamentais diante da omissão estatal, a chamada judicialização da política.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou de modo sucinto e o mais objetivo possível 
tratar de aspectos relevantes acerca da conceituação e caracterização dos direi-
tos fundamentais e especialmente dentro de suas características advindas no 
neoconstitucionalismo, buscando refletir acerca da interpretação para aplica-
ção da normatividade constitucional e a concretização de tais direitos.

Assim, a Constituição não é apenas uma carta de ações programáticas ou 
uma simples folha de papel como disse Lassalle, mas uma verdadeira fonte de 
normatividade, de onde e para onde todo o ordenamento deve irradiar mos-
trando sua força normativa, como defendeu Hesse.
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A existência de direitos fundamentais e a possibilidade de colisão entre 
os mesmos em um caso concreto torna a decisão do juiz ainda mais difícil e 
denota ao intérprete a necessidade de utilizar da hermenêutica para se chegar a 
uma decisão que transpareça justiça em seu âmago, ou seja, dentro da perspec-
tiva constitucional e não do subjetivismo ou consciência do julgador.

Para tanto foi necessário que no presente trabalho se discutisse a teoria 
positivista do Direito enraizada em Kelsen e cujos ditames de interpretação 
estavam condicionados a uma teoria pura do Direito, na qual o juiz deveria 
decidir por um ato de vontade seu, limitando-se apenas na chamada “mol-
dura” do ordenamento jurídico vigente, em atuação do chamado solipsismo, 
devendo decidir entre uma das possíveis interpretações dadas ao caso concreto, 
recaindo em um problema do estado democrático de Direito que seria o deci-
sionismo judicial, dentro de uma perspectiva da filosofia da consciência, onde 
o justo reside na vontade do julgador.

De outro ponto o trabalho partiu para a análise da hermenêutica advinda 
com o neoconstitucionalismo, trazendo como exemplos as teorias defendidas 
por Dworkin e Alexy - para o primeiro, todo caso difícil de resolver, ou seja, 
que encontre colisão entre direitos fundamentais, deve encontrar uma única 
resposta justa, devendo o juiz se tornar Hércules e buscar nos princípios cons-
titucionais essa saída, sendo um problema quando, não encontrando tal saída, 
o julgador cair em uma indecisão que só seria resolvida por uma escolha do 
intérprete, recaindo, nesse caso, no problema do subjetivismo.

Para tal aporia encontrada na teoria de Dworkin, Alexy propôs a aplica-
ção da ponderação como meio de resolver a colisão dos princípios, aplicando 
critérios como a necessidade e a proporcionalidade para se chegar ao direito 
fundamental que deveria prevalecer no caso concreto, sofrendo críticas acerca 
da inexistência de critérios objetivos para aplicação dessa ponderação, o que 
poderia, ainda em último caso, ser alvo de novo decisionismo ou solipsismo 
do juiz que aplicaria o princípio que mais lhe aprouvesse.

Por fim, a teoria defendida por Leonardo Martins (DIMOULIS; MAR-
TINS, 2020) e Lênio Streck (STRECK apud LUIZ, 2013), chamada de “resposta 
adequada à Constituição”, discorre acerca de uma hermenêutica sistemática do 
ordenamento jurídico a partir da Constituição, buscando dentro da própria 
interpretação das normas e do desejo da Constituição em seus direitos funda-
mentais a resposta ao caso e à concretização dos direitos fundamentais. 

No caso do sistema prisional brasileiro, a simples declaração do estado 
inconstitucional de coisas feito em sede de liminar na ADPF 347 e suas deter-
minações de judicialização da política com a ordem de realização de audiência 
de custódia e envio de fundos do Fundo Penitenciário para os Estados não 
foram suficientes para mudar o status inconstitucional declarado, que fora re-
centemente agravado pela pandemia do Coronavirus (COVID-19), tornando o 
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problema um caso concreto de colisão de direitos fundamentais dos presos de 
modo geral e em especial dos que se encontram em grupo de risco.

Dessa forma, e como analisado neste trabalho, caberia inicialmente ao 
Poder Público Legislativo e Executivo criar e desenvolver políticas públicas 
voltadas a defender os direitos fundamentais também dos presos, como a ado-
ção de medidas a diminuir a superlotação carcerária, isolar e tratar presos de 
grupo de risco, libertar quem não preencha requisitos de prisão cautelar e que 
possa ser alvo de medidas cautelares diversas da prisão e, enfim, permitir a pri-
são domiciliar para casos de crimes cometidos sem violência e para pessoas dos 
grupos de risco indicados pela própria Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ora, restou claro no presente trabalho que não havendo o ato do poder 
público responsável ou competente, caberia então ao Poder Judiciário garantir 
a concretização dos direitos fundamentais, e não só decidir sobre o caso con-
creto com animus político, mas com base na força normativa da Constituição 
e principalmente através de uma decisão oriunda de um trabalho hercúleo 
hermenêutico para se chegar a uma solução constitucionalmente determinada.

O que se deve buscar nesta decisão é um meio cuja interpretação fuja do 
solipsismo, ou seja, do subjetivismo e do ato de vontade do juiz, de tal modo 
que, em se tornando um caso difícil onde haja colisão de direitos fundamen-
tais, o intérprete aplique e concretize a Constituição, sem receios de retaliação 
política, da opinião pública ou muito menos midiática.

Assim, o estado inconstitucional do sistema prisional e a pandemia à 
qual estão expostos os seres humanos presos, não podem perpetuar um modo 
de tratamento de presos sem observância dos direitos fundamentais. Deve o 
juiz aplicar ao caso concreto a normatividade da Constituição, garantindo aos 
mesmos tais direitos, seja através de prisão domiciliar ou medidas cautelares 
diversas da prisão, especialmente para os grupos de risco, de forma que o Es-
tado promova meios de fiscalizar seu cumprimento.
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Guilherme de Siqueira Castro

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute os riscos técnicos, políticos e jurídicos en-
volvidos na atividade de rastreamento e monitoramento digital de indivíduos, 
tecnologia conhecida em inglês como Digital Tracking and Tracing (DTT) sys-
tems, no contexto da pandemia do Covid-19.

Em apertada síntese, as tecnologias de rastreamento e monitoramento 
digital utilizam os dados de localização de smartphones e wearebles (pulseiras 
e relógios inteligentes) para monitorar se as pessoas, individualmente ou em 
conjunto, estão obedecendo às ordens de isolamento social durante a pande-
mia. Também é possível o rastreamento de contatos por meio de aplicativos 
de telefones celulares que criam uma rede própria de contato com outros 
aparelhos via tecnologia Bluetooh. 

As tecnologias de monitoramento e rastreamento não são novas, já são 
empregadas por órgãos de segurança e agências de inteligência ao redor do 
globo para a repressão ao terrorismo e outros crimes. Os grandes players da 
internet, como Facebook, Amazon, Google e Apple também praticam, em 
certa medida, o monitoramento dos usuários dos seus aplicativos, fenômeno 
denominado como capitalismo da vigilância (ZUBOFF, 2019). 

Atualmente, em razão da emergência sanitária do Covid-19, os sistemas 
DTT passaram a ser aproveitados para auxiliar no controle epidemiológico da 
doença. O uso de sistemas de monitoramento e rastreamento digital para con-
trolar o avanço da epidemia do Covid-19 foi acompanhado de uma crescente 
preocupação sobre privacidade. 

Para muitas pessoas, utilizar essas tecnologias significa dizer adeus ao 
anonimato e confiar na tecnocracia onisciente digital. Para os defensores do 
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monitoramento, há um paradoxo: se os dados pessoais são usados para fins 
comerciais, para oferecer qualquer tipo de publicidade, por que não são aces-
síveis para propósitos de tutela à saúde em um contexto de pandemia global? 

Permitir que os governos acessem todas as informações geradas diaria-
mente pela população através de smartphones traz diversos riscos para um 
regime constitucional democrático baseado na dignidade da pessoa humana, 
mesmo com um objetivo nobre como o de controlar o avanço do Covid-19. 
Ainda que existam salvaguardas para proteção da privacidade em face do mo-
nitoramento digital, toda colisão de direito fundamentais é intrinsecamente 
problemática.

Ante o exposto, o presente trabalho busca esclarecer os aspectos técni-
cos elementares dos sistemas de monitoramento digital, para compreender 
os impactos positivos e negativos destes recursos tecnológicos no controle da 
pandemia do Covid-19. Ao final, os autores traçam algumas sugestões de har-
monização entre o monitoramento de indivíduos na emergência sanitária e o 
respeito ao direito à privacidade.

2. PRIVACIDADE: DO DIREITO DE ESTAR SÓ AO DIREITO À 
ANONIMIZAÇÃO

2.1. BREVE HISTÓRICO

A origem do direito à privacidade tem relação com as revoluções liberais 
burguesas do final do século XVIII. Isto não quer dizer que o direito à pri-
vacidade era um dos objetivos primários dos revolucionários burgueses, por 
exemplo o Código Civil Napoleônico desconhecia algo próximo da noção 
de privacidade ou intimidade (BIONI, 2020, p. 47). Ocorre que a construção 
jurídica do direito à privacidade está baseada historicamente no direito à pro-
priedade, pauta-chave das revoluções liberais. 

Dito de outro maneira, há uma relação de causalidade entre proteção da 
propriedade privada e a proteção da privacidade. Neste primeiro momento, 
a privacidade seria uma esfera exclusiva do indivíduo burguês, inacessível a 
terceiros ou ao Estado sem consentimento do indivíduo. Cada indivíduo seria 
dono de sua própria esfera de intimidade.  Como já se destacou na doutrina, a 
construção jurisprudencial do direito à privacidade em países da common law 
baseou-se em institutos jurídicos de proteção da propriedade privada, como 
trespass, nuisance e conspiracy (DONEDA, 2019, p. 109). 

No ensaio ‘Sobre a liberdade’, de 1859, John Stuart Mill intuiu de uma 
maneira bem clara uma esfera individual livre da ingerência da sociedade e 
do Estado, uma parte da vida pessoal, dos hábitos e do comportamento que 
interessa somente ao indivíduo e mais ninguém (MILL, 2003, p. 82). Mill não 
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fala em direito à privacidade, mas um primeiro desenho do direito de estar só 
pode ser inferido do texto como decorrência do direito de liberdade. 

Em 1879, no Treatise on Law of Torts, Thomas Cooley, jurista americano, 
cunhou a expressão “direito de estar sozinho”, sem relacioná-la com a noção 
de privacidade, mas com a de responsabilidade civil (COOLEY, 1879, p. 29). 
No contexto da obra, o autor enumerava os direitos subjetivos que, em caso de 
violação por ato ilícito, poderiam ensejar a reparação civil nos EUA. Dentro 
da conceituação de direito à vida, Cooley incluiu o direito de estar sozinho 
como o direito de um indivíduo de não ser molestado em sua integridade 
físico-psíquica.

Em 1890, Louis Brandeis e Samuel Warren publicaram na Harvard Law 
Review o ensaio ‘The Right to Privacy’. No artigo, os autores utilizaram m a 
expressão “direito de estar sozinho” formulada por Cooley no contexto do 
direito à privacidade. Preocupados com as inovações tecnológicas da época 
que possibilitavam a violação da intimidade de indivíduos, como a fotografia, 
bem como com a imprensa especializada em fofocas, os autores vão construir 
o conceito de direito à privacidade a partir de precedentes da common law que 
reconheceram proteção aos direitos individuais de personalidade (BRADEIS; 
WARREN, 1890, p. 205).

O impacto do ensaio de Bradeis e Warren foi significativo no imaginário 
jurídico estadunidense. Roscoe Pound afirmou que os autores adicionaram 
um novo capítulo ao direito americano (GLANCY, 1979, p. 01). A despeito do 
fato da Constituição americana não mencionar explicitamente o direito à pri-
vacidade, a Suprema Corte dos EUA reconheceu, em vários julgados ao longo 
do século XX, o status constitucional do direito à privacidade ou a garantias a 
certas zonas de privacidade (VIEIRA, 2002, p.86)

Fora dos EUA a recepção do direito à privacidade como um direito extrapa-
trimonial, vinculado à personalidade demorou. Somente após a Segunda Guerra 
Mundial, com a positivação do princípio da dignidade humana em várias cons-
tituições do pós-guerra e a revisão da separação absoluta entre Ética-Moral e o 
Direito (BEÇAK, 2011, p. 19), há uma guinada nos sistemas de civil law do en-
tendimento do direito à privacidade como o direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade sem a interferência do controle estatal ou reprovação social.

Neste sentido, o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948 estatui que “ninguém será sujeito à interferência em sua 
vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem 
a ataque à sua honra e reputação”. Na mesma linha, o artigo 17 do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 prescreve que “ninguém 
será sujeito a ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua 
família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais 
às suas honra e reputação”.
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2.2. A TUTELA DA PRIVACIDADE NO SISTEMA 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E A QUESTÃO  
DOS DADOS PESSOAIS

Na história constitucional brasileira, a Constituição Federal de 1988 é a 
primeira a prever, expressamente, proteção ao direito à privacidade, no artigo 
5º, inciso X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”. 

Além da previsão expressa ao direito à privacidade, a privacidade é re-
conhecida como direito fundamental em variadas expressões: privacidade e 
inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI), privacidade e sigilo das co-
municações (artigo 5º, inciso XII). O direito à privacidade também protege o 
indivíduo contra a devassa de suas movimentações bancárias (sigilo bancário) 
e de sua relação, como contribuinte, com o fisco (sigilo fiscal). Por fim, o di-
reito à privacidade impõe um dever a certos profissionais, tais como médicos, 
advogados e jornalistas, de manter sigilo sobre informações que obtiveram 
conhecimento em virtude do exercício da profissão.

Oportuno consignar, ainda, que o direito à intimidade e à vida privada ex-
pressos no texto constitucional são usualmente tratados como facetas do direito 
à privacidade. Todavia, há quem distinga os conceitos de intimidade e vida pri-
vada. Nesta linha, a intimidade representaria uma esfera mais restrita, um cam-
po exclusivo que alguém reserva para si próprio, a salvo de qualquer intromissão 
estatal ou social, um direito ao isolamento, direito de não ser vigiado, enquanto 
a vida privada corresponderia a uma esfera mais ampla, que abrangeria também 
as relações pessoais mantidas pelo titular do direito, de não ter a vida íntima e 
familiar devassada, de não ter detalhes pessoais divulgados, nem de ter a imagem 
e o nome expostos contra a sua vontade (TAVARES, 2019, p. 550-551). 

No que tange ao tema deste trabalho, os conceitos  são insuficientes para 
dar conta de toda a complexidade que envolve o direito à privacidade na socie-
dade da informação, posto que a privacidade deve abranger também o direito 
do cidadão de exercer controle sobre o uso, a circulação e o armazenamento 
dos seus próprios dados pessoais. Nesta linha, afirma Stefano Rodotà (2008, 
p. 24) que:

(...) parece cada vez mais frágil a definição de “privacidade” como o “direito de 
ser deixado só”, que decai em prol de definições cujo centro de gravidade é re-
presentado pela possibilidade de cada um controlar o uso das informações que 
lhe dizem respeito. Não que este último aspecto estivesse ausente das defini-
ções tradicionais: nelas, porém, ele servia muito mais para sublinhar e exaltar 
o ângulo individualista, apresentado a privacidade como mero instrumento 
para realizar a finalidade de ser deixado só; enquanto hoje chama a atenção 
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sobretudo para a possibilidade de indivíduos e grupos controlarem o exercício 
de poderes baseados na disponibilização de informações, concorrendo assim 
para estabelecer equilíbrios sócio-políticos mais adequados.

Todavia, há posição doutrinária, que lastreou precedente do Supremo 
Tribunal Federal – STF na mesma linha,1 que pugna que a proteção consti-
tucional prevista no artigo 5º, inciso XII, é da comunicação de dados e não 
dos dados em si. Para esta posição doutrinária, tão-somente a comunicação 
privativa é que não pode ser violada por sujeito estranho à comunicação, sob 
pena de imunizar a produção de dados ilegais ou incriminadores relativos a 
uma pessoa (FERRAZ JÚNIOR, 1993, p. 447).

Com o devido respeito, tanto o precedente como o artigo doutrinário 
que sustentam o argumento são antigos, produzidos antes do aparecimento 
das redes sociais, do armazenamento de dados na nuvem (cloud) ou da análise 
do comportamento de usuários na internet pelas empresas. 

Ademais, como já se pontuou na doutrina (MARMELSTEIN, 2019, p. 
143), os dados são protegidos pelo art. 5º, inc. X, da CF/ 88, enquanto o sigilo 
das comunicações está garantido pelo art. 5º, inc. XII. Por outro lado, afirmar 
que o armazenamento de dados não está sujeito a proteção constitucional é 
desconhecer a existência e a função do remédio do habeas data2 previsto na 
Constituição, de forma que, respeitosamente, discorda-se deste pensamento 
doutrinário. 

Salvo melhor juízo, a concepção contemporânea de privacidade não se 
limita ao direito de ser deixado só ou de impedir a intromissão na vida alheia, 
a privacidade deve ser compreendida além da esfera estritamente privada para 
alcançar ambientes onde circulem dados pessoais, físicos ou digitais. 

2.3. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO DIREITO 
BRASILEIRO

O problema de tutelar o armazenamento e o processamento de dados 
pessoais é que esses dados são levantados e processados muitas vezes sem o 

1 MS 21729, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. NÉRI DA SILVEIRA, 
Tribunal Pleno, julgado em 05/10/1995, publicado no DJ 19-10-2001, p. 033. Disponível em: http://stf.jus.
br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MS%24%2ESCLA%2E+E+21729%2ENU-
ME%2E%29+OU+%28MS%2EACMS%2E+ADJ2+21729%2EACMS%2E%29&base=baseAcor-
daos&url=http://tinyurl.com/bhlncmt. Acesso em 03.05.2020.

2 O habeas data é um remédio constitucional previsto no artigo 5, inciso LXXII, da Constituição de 
1988. Foi criado com o intuito de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público e para permitir a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo.
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conhecimento dos atingidos. Neste cenário, foi editada a Lei 13.709/2018, 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que disciplina a 
proteção de dados pessoais no Brasil. 

Em relação ao tema do presente artigo, três definições legais de dados são 
importantes: dado pessoal, dado pessoal sensível e dado anonimizado. As duas 
primeiras definições são relativamente simples. 

O dado pessoal é a informação relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável (artigo 5º, inciso I, LGPD). O dado pessoal sensível é o dado 
pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, fi-
liação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural (artigo 5º, inciso II, LGPD). 

Para o tratamento de dados pessoais o controlador (pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referen-
tes ao tratamento de dados pessoais) ou operador (pessoa natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em 
nome do controlador) devem observar os seguintes requisitos:  consentimen-
to prévio do titular dos dados; propósito específico albergado em lei;  confi-
dencialidade e segurança; forma e duração do tratamento dos dados pessoais; 
identificação do controlador; esclarecimentos sobre eventual compartilhamen-
to; accountability dos agentes envolvidos; e respeito aos direitos do titular dos 
dados previsto no artigo 18 da LGPD.

O consentimento prévio do titular é uma forma de garantir o exercício do 
direito à privacidade consagrado na Constituição de 1988. O consentimento deve 
ser fornecido de maneira clara pelo titular, por escrito ou outro meio que demons-
tre a manifestação da vontade do titular (v. g. formulário eletrônico), cabendo ao 
controlador dos dados o ônus da prova em caso de dúvida sobre a obtenção do 
consentimento (artigo 8º, caput, combinado com o §2º do mesmo artigo, todos da 
LGPD). Imperativo consignar que o consentimento pode ser revogado a qualquer 
tempo, a critério do titular. Em aplicativos de contact-tracing, em razão do tipo da 
intervenção na vida privada que essa tecnologia permite, tal como veremos, o con-
sentimento prévio e sua revogação são especialmente importantes.

O propósito específico albergado em lei, cuida-se do rol legal taxativo 
previsto no artigo 7º, da LGPD. No que tange ao controle epidemiológico da 
Covid-19, duas hipóteses interessam: a que engloba o tratamento de dados pes-
soais para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador 
(artigo7º, inciso II, da LGPD) e a possibilidade de a administração pública 
utilizar dados pessoais  para o tratamento e uso compartilhado de dados ne-
cessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres (artigo7º, 
inciso III, da LGPD). 
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A justificativa legal para o compartilhamento de dados pessoais no con-
texto de combate a pandemia decorre da interpretação sistemática do artigo 
7º, incisos II e III da LGPD combinada com o artigo 6º da Lei 13.979/20, a 
chamada “Lei da Quarentena”, que dispõe:

Artigo 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais 
à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coro-
navírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. (grifos nossos)

Essa obrigação engloba às pessoas jurídicas de direito privado quando 
os dados forem solicitados por autoridade sanitária (artigo 6, § 1º, Lei da 
Quarentena). Os esclarecimentos sobre eventual compartilhamento dos dados 
pessoais com terceiro devem ser informados ao titular dos dados de forma 
clara e explícita, pois afeta o consentimento.

Deve ficar claro, também, que os dados tratados para a geração de po-
líticas públicas no enfrentamento da pandemia devem ser utilizados apenas 
para essa finalidade. A confidencialidade e segurança significa que os dados 
pessoais armazenados pelo controlador ou operador devem ser protegidos da 
devassa de terceiros, logos esses agentes devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Even-
tual vazamento de dados sujeita os envolvidos a responsabilização civil nos 
termos do artigo 42 da LGPD. 

A forma e duração do tratamento dos dados pessoais não pode ser por 
tempo indeterminado, deve ser observada uma limitação do período de con-
servação dos dados pessoais que será proporcional a finalidade do tratamento. 
A identificação do controlador – o controlador não pode ser anônimo, o titu-
lar dos dados tem direito de saber quem toma decisões referentes aos seus da-
dos pessoais, até para tornar possível o exercício do direito à esclarecimentos.

A accountability dos agentes envolvidos é de rigor, tanto o operador como 
o controlador de dados pessoais têm o dever de prestar contas sobre o trata-
mento de dados ao titular e são responsáveis por eventual falha de performan-
ce, ou seja, por vazamentos de dados ou uso indevido dos mesmos por pessoas 
não autorizadas. 

2.4. ANONIMIZAÇÃO

Já em relação aos dados anonimizados, o adjetivo ‘anonimizado’ pode 
causar algumas dúvidas sobre o seu significado. Anonimizar significa o ato de 
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tornar algo anônimo. Na literatura técnica do assunto, o termo ‘anonimização 
de dados’ significa a conversão de dados pessoais em dados não identifica-
dos através da aplicação de variadas técnicas de anonimização (CINGAPURA, 
2018, p. 06). O objetivo anonimização de dados é proteger informações pes-
soais sensíveis de uso inapropriado por terceiros não titulares das informações. 

A definição legal de dado anonimizado no Brasil é dividida em duas 
partes. Na primeira parte do artigo 5º, inciso II, LGPD, consta que o dado ano-
nimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado. Nesta pri-
meira parte há uma coincidência entre a definição lexical e a definição legal. 

A dificuldade reside na segunda parte da norma que coloca uma condi-
ção para o dado ser considerado anonimizado: “considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento”. Nesta se-
gunda parte, o legislador pretendeu impor uma condição: só é anonimizado o 
dado submetido a técnica de anonimização disponíveis à época da divulgação, 
estabelecendo que não são anonimizados os dados cuja anonimização puder 
ser revertida logo após a divulgação, com esforços razoáveis. 

A finalidade da segunda parte do dispositivo é conferir segurança jurídi-
ca, haja vista que a tecnologia evolui constantemente, o que era uma técnica 
segura de anonimização em 2020 pode ser superado facilmente em 2022. Dito 
de outro modo, se na ocasião do tratamento de dados para fins de anonimi-
zação já existir técnica ou software de fácil aquisição para reverter o processo, 
o dado não é anonimizado para fins legais e merece toda a proteção conferida 
aos dados pessoais.

Imperativo consignar que dados anonimizados, não se sujeitam à pro-
teção da LGPD, conforme artigo 12 do mesmo diploma. Diga-se, inclusive, 
que lei brasileira seguiu um padrão comum, as leis de proteção de dados não se 
aplicam aos dados anonimizados, como é o caso do Data Protection Act (DPA) 
do Reino Unido e a Diretiva Europeia de Proteção de Dados nº (95/46/CE).

Mas afinal, como um dado é anonimizado? 
A prática demonstra que a linha divisória entre dados pessoais e dados 

anonimizados é bastante tênue devido aos problemas técnicos inerentes a ano-
nimização. Há um trade-off em todo processo de anonimização entre utilidade 
aceitável e a tentativa de reduzir o risco de reidentificação dos dados pessoais, 
na medida em que a extensão da anonimização aumenta, a utilidade, clareza e 
precisão do conjunto de dados é reduzida.

Dentre as técnicas de anonimização conhecidas estão:

•	Supressão dos atributos – Cuida-se da supressão de campo de dados, 
coluna de dados ou variável como nome, gênero, idade ou endereço. 
Refere-se à remoção permanente de uma seção inteira dos dados no 
conjunto de dados, o que dificulta a identificação do titular dos dados 
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pessoais. A vantagem da técnica é inviabilizar a recuperação da infor-
mação removida.

•	Supressão do registro – trata-se da remoção de um registo inteiro do 
conjunto de dados, afeta vários atributos ao mesmo tempo e influencia 
o cálculo estatísticos como media e mediana. 

•	Encobrimento de caracteres – O encobrimento de caracteres é uma 
alteração de caracteres num valor dos dados, usando um símbolo 
constante (“*” ou “x”). O encobrimento é parcial, aplicado somente a 
alguns caracteres no atributo, técnica muito utilizada por site de com-
pras para anonimizar dados de cartão de crédito.

•	Pseudonimização ou codificação – cuida-se de cifragem de dados, 
com valores inventados. Pode ser reversível ou irreversível. Na primei-
ra os valores originais são mantidos de forma segura e confidencial, 
mas podem ser religados ao pseudônimo em caso de necessidade. Na 
segunda, os valores originais são removidos permanentemente. Por 
exemplo, imagine que um artigo científico de autoria de Marie Curie 
será examinado pelo método blind review. Para garantir o anonimato 
do autor para o avaliador, o atributo “autor(a)” pode ser anonimizado 
na via do artigo encaminhada ao avaliador, substituindo-se o nome 
de Marie Curie pelo código numérico 548777. Neste caso, a anonimi-
zação seria reversível, pois é necessário publicar o artigo, se aprovado, 
com o nome da autora.

•	Generalização – é uma técnica de anonimização que consiste na redu-
ção deliberada na precisão dos dados. É o caso do modelo de mapa de 
calor utilizado pelo Estado de Pernambuco para analisar o comporta-
mento da epidemia, no qual os pontos dos mapas de casos graves de 
Covid-19 no Estado são deslocados aleatoriamente em um raio de 50 
metros para preservar a privacidade dos cidadãos.   

•	Agregação de dados – consiste na técnica de converter um conjunto 
de dados de uma lista para valores resumidos por meio de medidas 
estatísticas como médias e medianas.

3. A PANDEMIA DO COVID-19 E OS DESAFIOS DO 
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Como se sabe, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
– OMS, órgão vinculado as Organizações das Nações Unidas – ONU com a 
função de dirigir e coordenar o trabalho internacional no domínio da saúde, 
declarou a epidemia de Covid-19 uma pandemia mundial.  

A Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus – Sars-Cov-2.  
O epicentro inicial da doença foi na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 
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China, em meados de dezembro de 2019, quando centenas de casos de pneu-
monia aguda de causa desconhecida foram reportados por autoridade locais 
(HUANG ET AL, 2020, p. 497). 

O vírus Sars-Cov-2 apresenta dois desafios para as autoridades de saúde: 
alta transmissibilidade e inexistência de vacina, remédio ou terapia específica 
para tratamento de pacientes com sintomas graves de Covid-19.  A doença tem 
um longo período de incubação, pessoas carregando o vírus, mas assintomáti-
cas, podem contaminar indivíduos sadios. 

Do aparecimento do vírus em dezembro de 2019 na China, até o início 
de maio de 2020, a OMS estima que são 3.595.662 (três milhões, quinhentos e 
noventa cinco mil, seiscentos e dois) casos de Covid-19, com 247.662 mortes 
confirmadas em mais de 215 países e territórios ao redor do globo. A resposta 
sanitária disponível é prevenir a transmissão da doença entre a população 
por meio da separação de indivíduos infectados dos indivíduos saudáveis, 
interrompendo a transmissão ou, ao menos, diminuindo a velocidade de con-
taminação, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde, especialmente as 
Unidades de Terapia Intensiva – UTIs. 

Neste diapasão, as medidas de saúde pública disponíveis para separar in-
divíduos infectados dos indivíduos saudáveis são o isolamento, a quarentena e 
a contenção comunitária (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020, p. 04). 

O isolamento é a separação de pessoas doentes, com doenças contagiosas, 
de pessoas não infectadas, usualmente realizada em instalações hospitalares. 
No atual contexto da pandemia do Covid-19, o isolamento deixou de ser uma 
política de segurança hospitalar, aplicada em um locus específico, para ser uma 
política de controle epidemiológico de toda a população. 

A quarentena, é uma prática antiga que remonta ao surto da peste ne-
gra na Europa, em meados do século XIV. Nesta época, a cidade de Veneza, 
potência naval e mercantil, exigia que navios provenientes de cidades por-
tuárias infectadas permanecessem ancorados por 40 quarenta dias na cos-
ta antes de desembarcarem a tripulação (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 
2020, p. 03). A quarentena é uma restrição de locomoção de pessoas, pode 
atingir pessoas infectadas ou grupos de risco vulneráveis a uma determinada 
doença. A quarentena pode ser voluntária ou compulsória, imposta pelas 
autoridades de saúde. 

A contenção comunitária envolve uma intervenção governamental im-
posta a uma comunidade, bairro, cidade ou região, com a finalidade de redu-
zir as interações pessoais da população e, consequentemente, a transmissão da 
doença infecciosa. A contenção comunitária envolve uma série de medidas 
de distanciamento social, tais como uso de máscaras, fechamento de escolas 
e equipamentos públicos, suspensão de atividades econômicas não essenciais, 
restrição de circulação de pessoas.



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 779

As medidas de saúde pública supracitadas impõem vários desafios sociais, 
jurídicos, econômicos e políticos. Tratar de todos esses desafios foge do escopo 
do presente trabalho. Ademais, a classificação utilizada é uma forma peda-
gógica de tratar o tema, cuida-se de tipos ideais. Na prática, muitas vezes há 
sobreposição de medidas sanitárias, o que torna difícil distinguir isolamento, 
quarentena ou contenção comunitária. 

Todavia, independentemente da forma, extensão ou complexidade do 
controle epidemiológico adotado, até mesmo nos casos de quarentena ou con-
tenção comunitária compulsória, fica patente que a efetividade de qualquer 
dessas medidas depende da adesão mínima da população. 

Não há sistema repressivo capaz de sancionar a desconformidade genera-
lizada. Ademais, as medidas de controle epidemiológico devem observar um 
certo grau de escalonamento ou proporcionalidade em relação ao nível de 
risco de contágio, no qual as medidas mais restritivas são tomadas somente 
em casos excepcionais. 

Neste sentido, as tecnologias de monitoramento e rastreamento digital 
podem conferir uma eficiência sem precedentes ao controle epidemiológico 
do Covid-19, seja para avaliar a adesão da população em relação as medidas de 
distanciamento social ou para reconstruir a rede de contatos de um indivíduo 
infectado com outros indivíduos rapidamente, sem a necessidade de longas 
entrevistas individuais.

4. AS TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO DIGITAL DA 
PANDEMIA DO COVID-19

4.1. AS TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO

Salvo melhor juízo, para entender melhor o impacto destas tecnologias 
no direito fundamental à privacidade, imperativo se faz entender como fun-
cionam, os aspectos positivos para incrementar o controle epidemiológico da 
pandemia e os impactos negativos na privacidade dos cidadãos. 

Basicamente, existem dois tipos de monitoramento digital: a análise car-
tográfica com base em dados de geolocalização e contact-tracing, que procura 
analisar os contatos que o portador de um aparelho celular teve em certo pe-
ríodo com outros portadores de telefones celulares enquanto se deslocou por 
uma cidade, região ou país. Quando alguém desta rede de contatos digitalmen-
te monitorada testar positivo para a covid-19, o sistema de monitoramento 
emite alertas às pessoas com as quais o infectado teve contato para procurar o 
serviço de saúde, fazer testes ou se isolar no período determinado pelas auto-
ridades médicas.
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4.1.1. ANÁLISE CARTOGRÁFICA

O primeiro uso das tecnologias de monitoramento é avaliar os padrões 
de deslocamento da população em uma determinada área. Por meio da chama-
da análise cartográfica é possível examinar a quantidade de visitas a hospitais, 
unidades básicas de saúde ou outros serviços de saúde, construir índices de 
deslocamento de pessoas em uma dada localidade, mapear focos de aglomera-
ção em bairros, cidades ou regiões. 

A análise cartográfica é possível por meio da coleta de dados de geoloca-
lização, seja a partir do Global Position System – GPS  dos aparelhos celulares 
ou da triangulação entre diferentes antenas de telefonia móvel às quais os 
telefones vão se conectando conforme o usuário do aparelho se locomove 
pela cidade. 

Com os dados de geolocalização, o administrador do sistema de monito-
ramento pode produzir mapas de calor indicando a maior ou menor concen-
tração de aparelhos em uma certa área, o que pode indicar aglomerações e, por 
consectário lógico, baixa adesão às medidas de isolamento social. 

É possível produzir também mapas de deslocamento específicos, permi-
tindo a construção de um índice de isolamento social. Nesta linha, o moni-
toramento do celular engloba o uso de informações de conexão com redes 
sem-fio e coteja essas informações com dados de deslocamento. Se o celular 
do usuário fica muito tempo em um mesmo local, conectado a uma rede wi-
-fi, o sistema computa que a pessoa monitorada está respeitando o isolamento 
social em casa. Caso o usuário se desloque para além do limite da rede sem-fio, 
o sistema considera que a pessoa saiu de sua residência, o que reduz o índice 
de isolamento social.

 No Brasil, o governo federal, por meio do Ministério de Ciência e Tec-
nologia, iniciou estudos para implementação de análises cartográficas digitais 
com auxílio das operadoras de telefonia móvel, mas o projeto foi abortado 
diante de objeções do presidente da República (FERREIRA, 2020). 

No âmbito estadual, chamam atenção duas inciativas de controle epi-
demiológico baseado em análises cartográficas digitais. A primeira é o Painel 
Digital do Covid-19 em Pernambuco, construído pela Secretaria de Planejamen-
to e Gestão (SEPLAG), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
e a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI). Cuida-se de uma 
plataforma online que permite visualizar o avanço do coronavírus na escala 
da rua nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.3A segunda, é 
o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo 
(SIMI-SP), sistema construídos a partir de acordo entre o governo de São Paulo 

3 Disponível em: https://dados.seplag.pe.gov.br/apps/corona.html#mapas. Acesso em 03.05.2020.
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e as empresas de telefonia móvel Claro, Oi, TIM e Vivo para monitoramento 
de aglomerações via sinal de celular. 

Geralmente, no monitoramento digital dos dados de geolocalização, os 
dados agregados coletados para análise cartográfica não identificam as pessoas 
que estão naquela área (número de telefone, IMEI do aparelho, nome do pro-
prietário), mas apenas a presença de celulares conectados na localidade. Ade-
mais, muitas vezes os dados são anonimizados, levemente alterados antes de 
disponibilizados ao público, de modo a tornar inviável identificar das pessoas 
monitoradas digitalmente.

Neste sentido, as medidas judiciais ajuizadas contra o SIMI-SP, seja  no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP 4 ou no Superior 
Tribunal de Justiça -STJ,5 não atentaram para o fato dos dados serem anoni-
mizados na produção de análises cartográficas, mapas de calor e índice de 
isolamento social. Em outras palavras, o risco para a privacidade é pequeno 
neste tipo de técnica. 6 

Todavia, a eficácia da análise cartográfica também é pequena. Em grandes 
cidades, com altas concentrações demográficas e muitas antenas de telefonia 
móvel para atender a elevada demanda pelo serviço de telecomunicações, é 
possível que um pequeno deslocamento possa fazer com que o aparelho celu-
lar mude de antena, o que geraria um falso positivo, uma informação equivo-
cada acerca do padrão de deslocamento do usuário do celular. 

Além disso, como demonstra a experiência brasileira, criar mapas com da-
dos anônimos serve pouco quando a epidemia está em um estágio avançado 
de transmissão. Quando o contágio é generalizado, apenas a possibilidade de 
identificar e controlar pessoalmente os potenciais infectados é que pode fazer a 
diferença, algo que foi feito na China, Cingapura, Coreia do Sul denominadas 
de contact-tracing, cujo funcionamento é diferente da análise cartográfica, com 
muito mais riscos ao direito de privacidade, conforme demonstraremos a seguir.

4.1.2. CONTACT-TRACING

O contact-tracing é uma tecnologia de monitoramento digital que tem 
o objetivo de rastrear contatos físicos de pessoas infectadas. Este modelo de 

4 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mandado de Segurança n.º 2069736-
76.2020.8.26.0000.  Órgão especial. Relator Desembargador Evaristo dos Santos. 

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. Habeas Corpus n.º 572996. Relatora Ministra Laurita Vaz. 
6 Não é o escopo do presente artigo discutir a legalidade da formalização do convênio celebrado pelo 

Governo de São Paulo e as empresas de telefonia móvel Claro, Oi, TIM e Vivo para monitoramento 
de aglomerações via sinal de celular. Segunda apurações jornalísticas, o monitoramento digital paulista 
iniciou sem prévio contrato administrativo, o que seria, em tese, nulo, nos termos do artigo 60, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993 (GOMES, 2020). 
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monitoramento foi utilizado no leste asiático no começo de 2020 e vai ser 
utilizado por Apple e Google, o duopólio mundial que controla o mercado 
de aplicativos para smartphones, em uma solução conjunta de rastreamento 
social no âmbito da luta contra a epidemia de Covid-19. 

Os sistemas de contact-tracing são baseados na tecnologia Bluetooth e repre-
sentam grave risco à privacidade dos cidadãos. Em linhas gerais, os smartphones 
possuem a funcionalidade Bluetooth para conectar-se a outros dispositivos, tais 
como telefones celulares, relógios e pulseiras inteligentes. Com base em um 
aplicativo específico (v. g. TraceTogether de Cingapura), previamente instalado 
no telefone pelo usuário, cria-se uma rede de contato entre os vários usuários 
do aplicativo. Esta rede de contato funciona por meio de trocas códigos de 
identificação anônimos via Bluetooth entre os diversos aparelhos. 

A tecnologia Bluetooth, permite trocas de dados a curta distância, que são 
computados como contatos pelo aplicativo de rastreamento quando o celular 
do usuário permuta códigos com outros telefones. A rede de contatos entre os 
usuários do aplicativo fica registrada. Se algum dos usuários for diagnostica-
do com o Covid-19, é possível rastrear as pessoas que tiveram contato com o 
infectado e proceder a testes de vírus ou determinar medidas de isolamento.

O contact-tracing poder ser um sistema invasivo no que diz respeito à 
privacidade se não for respeitado o consentimento do usuário, a finalidade 
específica e o anonimato da pessoa infectada pelo Covid-19. 

Na China, Índia e Turquia a adesão a sistemas de contact-tracing são com-
pulsórias. O sistema chinês é especialmente invasivo e repressivo, de difícil 
reprodução em uma democracia constitucional. O sistema Health Code é um 
aplicativo integrado aos smartphones na China, de uso obrigatório por toda 
população. Qualquer pessoa que testar positivo para a Covid-19 receberá a 
mensagem de alerta no aplicativo. Nesse momento, será enviado um alerta 
a todos aqueles que poderiam estar em perigo devido a um contato prévio 
rastreado pelo aplicativo. Adicionalmente, considerando que o sistema está 
integrado ao Sistema de Classificação Social – SCS implementado pelo Partido 
Comunista da China, a tecnologia permite impor uma quarentena automati-
zada a todos os cidadãos que tiveram contato com o indivíduo contaminado.7

7 No smartphone é gerado um código QR Code colorido, indicando o potencial status de contágio do 
usuário. Um código verde permite circular livremente em locais públicos, como metrô ou shopping cen-
ters, mas também frequentar restaurantes ou pegar um táxi. Um código amarelo implica uma quarentena 
preventiva de 7 dias, enquanto o código vermelho indica a quarentena padrão de 14 dias. O Health Code 
é controlado em locais públicos pela polícia, que pode prender aqueles que descumprem a quarentena. 
A cor atribuída pode mudar não apenas de acordo com a saúde do usuário, mas também, por exemplo, 
se ele mora em uma área onde um foco da doença foi identificado. De fato, o código verde é um passe 
sem o qual a pessoa só pode ficar confinada. O programa foi lançado em 25 de fevereiro de 2020 em 200 
cidades chinesas e já foi estendido progressivamente a todo o território nacional (MOZUR; ZHONG; 
KROLIK, 2020).
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Na Europa, a adesão a aplicativos como Immuni na Itália, StopCovid na 
França ou CoronaApp na Alemanha é voluntária. O que causa preocupação aos 
ativistas europeus é o caráter centralizados desses bancos de dados, o que faci-
litaria o uso para finalidades diversas pelos governos e potencializa eventual 
falha de segurança. 

O contact-tracing levanta questões importantes sobre o uso de dados pes-
soais, uma vez que, a partir dos alertas, por mais que a identidade da pessoa 
seja ocultada, essa informação pode ser reconstruída se a anonimização não 
for realizada adequadamente. Aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, onde 
o sistema OpenData permitiu a reidentificação de indivíduos acometidos pelo 
Covid-19, causando casos de discriminação (GRIZIOTTI, 2020). 

5. RISCOS DOS SISTEMAS DE RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO DIGITAL

5.1. RISCOS AO SISTEMA CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO

Em primeiro lugar, é possível inferir que os sistemas de monitoramento 
e rastreamento digital podem se constituir em uma ameaça aos direitos funda-
mentais. Se em uma ditadura como a China o monitoramento das atividades 
dos cidadãos não é um tabu, já em países democráticos, o uso e processamento 
de dados pessoais levanta sérios questionamentos acera da liberdade e privaci-
dade dos indivíduos. 

Subjacente as iniciativas nacionais de controle epidemiológico baseadas no 
monitoramento digital, há uma preocupação crescente sobre como esses dados 
recolhidos, armazenados e processados serão usados pelos governos. Atualmen-
te, há uma crise de confiança generalizada nas instituições políticas alimentada 
por escândalos, rumores e teorias conspiratórias disseminadas nas redes sociais. 

O histórico recente de abuso de medidas de exceção para combater o 
terrorismo internacional não é um bom precedente para diversas democracias 
ocidentais. A tendência de que mecanismos excepcionais permaneçam durante 
largo período, inclusive incorporando-se aos instrumentos ditos normais, o 
que se convencionou chamar de Estado de Exceção permanente (AGAMBEN, 
2004, p. 131).

Apesar das declarações sobre o respeito à privacidade, muitas dúvidas 
bem fundamentadas podem ser expressas, considerando, por exemplo, o caso 
de Israel, onde a agência de segurança interna Shin Bet tentou monitorar usuá-
rios de telefones sem consentimento ou autorização judicial, a partir de pe-
didos do Ministério da Saúde, durante pandemia do Covid-19, com base nos 
poderes emergenciais conferidos ao governo pelo parlamento israelense (LAN-
DAU; KUBOVICH; BREINER, 2020). Ainda que o monitoramento não seja 
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extensivo a toda a população, a inciativa foi anulada pela Corte Suprema de 
Israel que julgou desproporcional a medida, ao permitir a centralização de 
dados pessoais pelo Estado sem lei específica e não salvaguardar situações de 
sigilo absoluto, como o sigilo da fonte jornalística (WINNER; STAFF, 2020). 

No Brasil, a Lei da Quarentena tem uma vigência temporal aberta, en-
quanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente da 
pandemia do Covid-19 (artigo 8º, Lei 13.979/2020). A referida lei permite o 
compartilhamento de informações com a finalidade de subsidiar o enfrenta-
mento da doença, que de todo modo deverá respeitar, no que couber, as normas 
insculpidas na LGPD, notadamente, consentimento prévio do titular dos dados, 
finalidade específica do compartilhamento de dados e prazo determinado. 

Salvo melhor juízo, a redação aberta do artigo 8º da Lei da Quarentena, 
permite tornar o estado de emergência de saúde pública em um estado perma-
nente, em uma interpretação hermenêutica criativa. Poderes excepcionais de-
vem ser temporalmente detalhados para se evitar a corrupção da democracia.  

5.2. RISCO DE CONSENTIMENTO
 
Ainda que exista dispositivo legal autorizando o compartilhamento de 

dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infec-
ção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação, a 
utilização de dados pessoais para sistemas de monitoramento e rastreamento 
digital de infectados demanda, em uma interpretação sistemática da Consti-
tuição de 1988, a LGPD e a Lei da Quarentena, o consentimento prévio do 
titular dos dados.

Neste ponto, compete problematizar a capacidade de consentimento do 
usuário. Não se trata apenas de consentir ou não, mas fundamentalmente da 
possibilidade fática de fazê-lo. Em certas situações, a alternativa a não reve-
lação dos dados pessoais costuma ser uma renúncia a determinados bens ou 
serviços digitais (DONEDA, 2019, p. 298). No fundo, o consentimento de uso 
de dados pessoais envolve uma questão coletiva, economicamente estrutural. 
Consentir com um clique não é suficiente. 

Uma solução para o impasse em qualquer sistema de contact-tracing é faci-
litar o que os desenvolvedores chamam de opt-in / opt-out, ou seja, a adesão ao 
serviço de rastreamento. A escolha deve estar ao arbítrio do titular dos dados 
e ser de fácil operacionalização técnica, sem demandar grandes conhecimentos 
de tecnologia. Por outro lado, essa adesão deve ser informada, o que levanta 
questão sobre acesso à internet, alfabetização formal e digital (digital literacy) 
da população brasileira. 

Logo, deve haver um deslocamento do debate sobre o consentimento no 
sentido de permitir a construção empoderada do direito de anuir, para que o 
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cidadão consiga entender o que está sendo feito com seus dados pessoais, para 
que compreenda os seus direitos. Somente deste modo o cidadão pode avaliar a 
extensão do impacto das tecnologias em relação as suas próprias liberdades civis. 

Isto posto, as políticas públicas de monitoramento da Covid-19 devem 
ser transversais, o uso de dados pessoais dos cidadãos deve ser acompanhado 
de iniciativa de educação digital. É dever das autoridades públicas que utilizam 
qualquer tipo de análise de monitoramento ou rastreamento digital: i-) infor-
mar ao público como funciona o procedimento de tratamento dos dados, os 
objetivos do monitoramento / rastreamento e os eventuais riscos decorrentes 
do processamento de dados pessoais; ii-) construir um sistema que permita, de 
fato, o indivíduo a decidir livremente sobre o uso de seus dados pessoais, algo 
que não se restrinja ao clicar o botão ‘concordo’ na tela do celular. 

5.3. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA

Na discussão sobre as vantagens do monitoramento digital, muitas vezes 
fica oculta uma impressão de que, após ser responsável pelas trágicas conse-
quências do desmantelamento de décadas da saúde pública, o poder político-
-financeiro deseja impor os aplicativos de monitoramento como uma solução 
tecnológica de baixo custo. 

Vale lembrar que iniciativas de contact-tracing se mostraram importantes 
em alguns países asiáticos para identificar possíveis caminhos da infecção pelo 
vírus e medidas mais pontuais de isolamento de pessoas e de áreas mais atin-
gidas. Contudo, essa medida requer uma testagem em massa para ser eficiente. 
Se não é possível a testagem dos potenciais infectados, a funcionalidade da 
tecnologia se perde em razão do sucateamento da saúde pública. 

Esta é uma reflexão que pressupõe uma discussão séria sobre monitora-
mento digital do Covid-19 no Brasil. É notória a dificuldade do sistema de 
saúde brasileiro de realizar ampla testagem da população em relação ao Co-
vid-19. Simplesmente não há testes disponíveis.

Em um juízo de ponderação de eventual medida de contact-tracing no país, 
o sacrifício do direito à privacidade não será útil para a solução do problema. 
Ao contrário, poderá gerar sofrimento e alimentar pânico de maneira infunda-
da na população, posto que a notificação de interação social ou contato com 
pessoa infectada é uma informação, no mínimo, difícil de ser assimilada por 
qualquer pessoa. 

Por conseguinte, mesmo não havendo testagem para todos os indivíduos 
potencialmente infectados, o uso de sistemas de contact-tracing exige o desenho 
de algum tipo de política pública de suporte médico e psicológica para as 
pessoas isoladas em razão da notificação de contato com infectado informada 
pelo sistema de rastreamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O arcabouço jurídico que protege a privacidade das pessoas no Brasil 
incorpora normas constitucionais e infraconstitucionais. O direito à privaci-
dade está explicitamente previsto na Constituição da república Federativa do 
Brasil, no artigo 5º, inciso X, e, a nosso sentir, incorpora a proteção de dados 
pessoais armazenado em meios físicos ou digitais. 

As tecnologias de monitoramento e rastreamento digital para realizar 
o controle epidemiológico do COVID-19 no Brasil tem amparo jurídico se 
obedecerem aos seguintes requisitos: objetivo, proporcionalidade e empodera-
mento do indivíduo. 

A coleta e o processamento de dados pessoais de saúde devem ser estrita-
mente limitados ao objetivo de controlar o contágio, de preferência em banco 
de dado sob responsabilidade das autoridade de saúde para evitar o cruzamen-
to indevido de dados pessoais de saúde, com outros dados controlados por 
órgãos de Estado, como registros criminais, eleitorais, fiscais e bancários. A 
pandemia não pode servir de escusa para o agigantamento da capacidade de 
vigilância do Estado.

A coleta e processamento de dados pessoais deve observar a integração 
das iniciativas de monitoramento digital do Covid-19 com políticas públicas 
de saúde bem desenhadas de testagem em massa e isolamento social, sob pena 
de gerar trabalho desnecessário e consumo de recursos escassos. Se a testagem 
em massa não é possível, o controle epidemiológico não pode deixar de ofe-
recer suporte médico e psicológico aos potenciais infectados, posto que essas 
pessoas serão isoladas em suas casas em razão da notificação de contato com 
pessoa contaminada. 

Por fim, deve-se empoderar o indivíduo, a capacidade de consentir deve 
ser a mais efetiva possível, por meio do fornecimento de informações claras, 
em linguagem simples, sobre o processamento de dados pessoais pelas inicia-
tivas de monitoramento digital. A experiencia do cidadão deve ser facilitada, 
o desenho de sites e aplicativos de monitoramento e rastreamento deve ser 
simples, de uso intuitivo e descomplicado, tanto no momento de anuir ao 
sistema como no momento de revogar o consentimento.
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Sílzia Alves Carvalho
Rafael Carvalho da Rocha Lima

INTRODUÇÃO

O encontro entre realidades epistemológicas distintas representa desafios 
e oportunidades para repensar e reelaborar os saberes. Assim, é possível afir-
mar que, ultrapassada a crise internacional caracterizada pela complexidade 
sistêmica, que se desenvolve a partir da pandemia provocada pelo vírus iden-
tificado como a SARS-CoV-2, ou Covid 19, deverão ser estabelecidas novas 
fronteiras para o conhecimento.

Considera-se adequado o pensamento de Thomas Khun, a respeito do co-
nhecimento científico, assim como a concepção sistêmica autopoiética luhma-
niana, como referenciais teórico-metodológicos para a pesquisa. Desse modo, 
objetiva-se investigar qual poderá ser o paradigma emergente quanto à herme-
nêutica jurídica, à definição de políticas públicas de saúde e à efetividade do 
direito após a crise do Covid 19.

Quanto ao direito de assistência à saúde, a Constituição brasileira de 
1988, no artigo 196, dispõe especificamente sobre a matéria, nos seguintes 
termos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”.

Observa-se que o artigo 6º da CF/1988 enumera entre os direitos sociais 
o acesso à saúde, e, o artigo 194 da mesma Constituição, ao tratar do sistema 
de seguridade social no Brasil, também assegura o direito à saúde.

Uma vez apontados os contornos constitucionais do direito à saúde no 
Brasil, pode-se concluir, a priori que este carateriza-se como direito funda-
mental, a ser assegurado por meio de políticas universais na medida em que 

capítulo 48

a polítIca púBlIca de acesso ao dIreIto à saúde 
dIante da pandemIa da covId 19.  

a crIse dos paradIgmas
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vincula-se aos princípios da igualdade substancial e da dignidade da pessoa 
humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF/1988).

Esta contextualização possibilita a afirmação do direito à saúde, em uma 
perspectiva hermenêutica da Constituição como prioritária, sobretudo, ao se 
considerar o princípio da proporcionalidade. A efetivação do direito à saúde por 
meio de políticas públicas envolve o sistema federativo, ou seja, cabe à União, 
aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal atuarem conjuntamente para 
a sua plena concretização, segundo o inciso II do artigo 23 da CF/1988.

A efetividade do direito à saúde por meio de políticas públicas tem sido 
considerada difícil diante da sua onerosidade, especificidade na gestão dos 
recursos financeiros, humanos e políticos, para além das discussões e questio-
namentos a respeito de sua universalidade e igualdade entre todos.

A pandemia do Covid 19 tem provocado a rediscussão a respeito das 
políticas públicas de acesso ao direito a saúde e sua efetividade. Identifica-
-se como a questão paradigmática dessas discussões a problemática entre a 
proteção dos direitos individuais em relação aos direitos coletivos, e, ainda, a 
definição do interesse público.

[...] há de depreender-se quão delicada e importante é a tarefa da Administra-
ção Pública, para dar uma exata interpretação da ‘vontade geral da sociedade’, 
na satisfação diária do interesse público, em um Estado Democrático de Di-
reito alicerçado na satisfação dos interesses da coletividade, encarados estes 
como a síntese de interesses individuais coincidentes, que devem ser considerados. 
(BORGES, 1996, p. 115) 

Esta pesquisa será desenvolvida a partir do método de abordagem dialéti-
co-sistêmico, e orientar-se-á pelos métodos de procedimento bibliográfico e crí-
tico. Não há o objetivo de definir um programa que deve nortear as complexas 
relações sistêmicas dos problemas jurídicos que envolve a Covid 19. Contudo, 
é oportuno iniciar estudos a respeito das mudanças que devem advir desse 
processo histórico. Quais deverão ser os fundamentos jurídicos do paradigma 
emergente pós a pandemia do Covid 19?

1. A CRISE COMO EXCEPCIONALIDADE E A EFETIVIDADE 
DO DIREITO

As mudanças que têm caracterizado os anos após o final da II Guerra 
Mundial vem sendo tratadas como processos de crise, contudo, tem sido omi-
tido ou relativizado o que se pode considerar como sendo uma crise. Entende-
-se que toda crise relaciona-se com mudanças, mas nem toda mudança será 
necessariamente determinante de uma crise. 
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A pandemia do Covid 19 desafia-nos a definir a compreensão sobre o que 
pode ser considerada um processo de crise. Para tanto, estabelecem-se alguns 
pressupostos para a identificação de uma crise. 

As crises são relacionadas a um problema de ineficácia das respostas ad-
mitidas até as transformações que elas representam. Portanto, a excepciona-
lidade é significativa e definidora do processo de crise. Em circunstâncias 
normais, ou seja, em que a mudança acomoda-se aos conceitos, e, portanto, 
às respostas existentes para os problemas, os transtornos eventuais não devem 
representar uma crise.

O processo de destruição integra as crises. Nesse sentido, é interessante 
observar que as perdas são inevitáveis, contudo, suas proporções podem ser 
relativizadas por meio de escolhas dos sujeitos envolvidos no processo de crise.

[...] Além disso, as mudanças nas quais essas descobertas estiveram implicadas 
foram, todas elas, tanto construtivas como destrutivas. Depois da assimila-
ção da descoberta, os cientistas encontravam-se em condições de dar conta de 
um número maior de fenômenos ou explicar mais precisamente alguns dos 
fenômenos previamente conhecidos. Tal avanço somente foi possível porque 
algumas crenças ou procedimentos anteriormente aceitos foram descartados, 
e, simultaneamente, substituídos por outros. [...] (KHUN, 1975, p. 93) 

As teorias histórico-econômicas têm admitido a destruição como um pro-
cesso inerente à crise, como proposto por Joseph Schumpeter, desde 1942, e, 
seguido por Acemoglu e Robinson (2012, p. 74): “Sem destruição criativa e 
sem inovação tecnológica de base ampla, todavia, esse crescimento não seria 
sustentável [...]”.

O processo de destruição caracteriza-se pela substituição dos meios para 
a realização de determinados fins. Desse modo, a destruição criativa contem-
poraneamente está relacionada à inovação tecnológica.

As inovações são inerentes aos processos de crise, haja vista a insufi-
ciência das respostas existentes para os problemas por ela representados. 
No entanto, existem divergências sobre as interferências que as inovações 
podem provocar. Por vez, a própria inovação tecnológica, pelas profundas 
mudanças que acarretam, gera uma crise. De outro modo, uma crise pode 
desafiar a criação de novas tecnologias, as quais vem a modificar sistemica-
mente o ambiente.

A pandemia do Covid 19 vem sendo admitida como fator determinante 
para a instalação da crise sanitária, econômica e de saúde com todas as conse-
quências sociais, políticas, jurídicas e psicológicas daí advindas. Nesse caso, a 
inovação poderá representar uma solução para o processo destrutivo, median-
te a criação de novos meios para o seu adequado enfrentamento.
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Um fato como a Guerra Mundial, por exemplo, com o ajustamento do sis-
tema econômico às exigências de guerra impostas por ele, com a liquidação 
necessária após a sua conclusão, com a perturbação de todas as relações eco-
nômicas, suas devastações e sublevações sociais, a destruição de importantes 
mercados, a alteração de todos os dados, teria ensinado aos homens como 
são as crises e depressões, se é que ainda não o soubessem. (SCHUMPETER, 
1997, p. 212)

Ainda sobre a crise, e seus pressupostos, é importante esclarecer que as 
inovações tecnológicas, por si sós, são incapazes de resolver o processo de 
crise, restabelecendo a normalidade. A superação, compreendida como a mu-
dança no modelo teórico-científico e social das respostas ou meios anteriores 
à crise, representa o momento criativo em que os problemas encontram novas 
soluções, as quais restabelecerão a concepção de normalidade.

É indispensável entender que a superação do processo de crise pela inova-
ção, ao promover a criação de novas respostas e meios aos problemas inerentes 
à crise, impossibilita o retorno ao que era considerado normal antes da crise. 
Logo, a normalidade, nesse contexto, refere-se a elaboração de novas respostas 
e meios para a solução dos problemas, assim, de fato, após a crise, será possível 
identificar profundas alterações sistêmicas. 

Desse modo, observados alguns pressupostos da crise, qual seria a pos-
sível relação entre excepcionalidade e normalidade no caso da pandemia do 
Covid 19? Entende-se que as relações sistêmicas, caracterizadas por input e 
output (PIETROBOM, 2006, p. 67), envolvendo o ambiente do direito, esta-
vam sendo definidas, desde a modernidade oitocentista, a partir da afirmação 
dos direitos individuais. Conquanto, possam-se discutir as questões que en-
volveram a coletivização da propriedade nos Estados que adotaram ‘modelos 
totalitários comunistas’ durante o século XX, é razoável afirmar que o século 
XXI inicia-se com a observação de que as garantias e liberdades individuais têm 
levado a profundas mudanças nesses modelos.1

Partindo da premissa de que ciência normal “significa a pesquisa baseada 
em uma ou mais realizações científicas passadas” (Kuhn, 1975, p. 29), o mes-
mo autor esclarece em adição que:

A ciência normal consiste na atualização dessa promessa, atualização que se 
obtém ampliando-se o conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresen-
ta como particularmente relevantes, aumentando-se a correlação entre esses 
fatos e as predições do paradigma e articulando-se, ainda mais o próprio para-
digma. (KHUN, 1975, p. 44)

1 Esta pesquisa não trata das questões relacionadas com os regimes ou formas de governo ou sobre mo-
delos econômicos, ou formas de Estado. Ao mencionar os modelos totalitários comunistas, o objetivo 
único foi demonstrar a preponderância dos direitos e garantias quanto ao indivíduo e suas liberdades.
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Para a melhor compreensão da ideia a respeito da excepcionalidade e da 
normalidade, é relevante a apresentação khuniana a respeito do paradigma.

Daqui por diante deverei referir-me às realizações que partilham essas duas ca-
racterísticas como ‘paradigma’, um termo estritamente relacionado com ‘ciên-
cia normal’. Com a escolha do termo pretendo sugerir que alguns exemplos 
aceitos na prática científica real – exemplos que incluem, ao mesmo tempo, lei, 
teoria, aplicação e instrumentação – proporcionam modelos dos quais brotam 
as tradições coerentes e específicas da pesquisa científica. (KHUN, 1975, p. 30)

Assim, considera-se como conhecimento normal aquele estabelecido a 
partir de um paradigma. Admite-se como um paradigma da modernidade 
quanto às relações sistêmicas que envolvem o ambiente jurídico, a afirmação 
dos direitos individuais, ainda que a hermenêutica constitucional brasileira 
possibilite o desenvolvimento de teorias que reconheçam a preponderância 
dos direitos coletivos e sociais sobre os direitos individuais, tendo em vista a 
principiologia.

[...] quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias funda-
mentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da 
harmonização de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, 
evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redu-
ção proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), 
sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto 
constitucional com sua finalidade precípua. (MORAES, 2002, p. 61)

Estabelecida a compreensão a respeito da normalidade como um tempo 
histórico em que há um paradigma que responda aos problemas sistêmicos, 
de forma predominante, o qual está baseado nas liberdades individuais e nos 
interesses jurídicos de natureza privada, é possível, por analogia com o pensa-
mento khuniano, definir o que identificamos como normalidade.

Em oposição, a excepcionalidade deve ser assimilada como um momen-
to em que não há um paradigma que ofereça padrões, modelos ou meios de 
instrumentalização. A Covid 19 problematiza o sistema jurídico baseado em 
liberdades individuais e interesses privados. O direito à saúde vinculado ao 
direito sanitário, o qual orienta o enfrentamento à pandemia, não pode ter 
sua problematização respondida a partir de relações sistêmicas fundamentadas 
apenas em direitos e liberdades individuais.

A crise sistêmica no ambiente do direito causada pela pandemia do Co-
vid 19 caracteriza-se pela excepcionalidade quanto à necessária prevalência do 
direito coletivo e social adequado à efetividade do direito sanitário em relação 
aos direitos e liberdades individuais e privados.
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2. DETERMINAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DURANTE A 
CRISE

A política pública de direito sanitário2 relacionada ao Covid 19, no Brasil 
foi delineada com a promulgação da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
a qual estabelece as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do ‘corona vírus’. Em 11 de 
maio de 2020, a Organização Mundial de Saúde - OMS reconheceu o quadro 
de pandemia. O problema da efetividade do acesso ao direito à saúde diante 
da crise internacional causada pela pandemia do Covid 19 suscita um posi-
cionamento crítico. Observa-se que, na primeira semana do mês de fevereiro, 
o problema foi reconhecido pelo governo federal e foram estabelecidas regras 
mínimas para o seu enfrentamento. Contudo, nos últimos dias de fevereiro, 
as festividades carnavalescas transcorreram sem qualquer alerta de riscos epi-
demiológicos ou medidas de saúde pública e sanitária.3 

Não houve aquisição de testes, ou qualquer ‘desenho de um programa` 
para uma política pública de enfrentamento da pandemia até meados de mar-
ço. A primeira consequência que pode ser mencionada a tal respeito é a eleva-
ção dos custos4 decorrentes da demora dos órgãos governamentais, diante da 
demanda internacional por equipamentos e insumos necessários para a imple-
mentação das medidas para assegurar o direito de acesso à saúde. Conquanto, 
este não seja o objeto de estudo deste trabalho, é importante contextualizar 
as questões gerais vinculadas à crise provocada pela pandemia do Covid 19. 
Os problemas sistêmicos neste caso envolvem desde o ambiente econômico, 
social, político, até o de saúde integral, ou seja, acesso à saúde preventiva, sani-
tária, hospitalar, psicológica e psiquiátrica, entre outros aspectos.

É possível afirmar que a determinação de uma política pública de aces-
so à saúde nesta situação pode ter sido prejudicada pela demora nas ações 
da administração pública, o que se reflete também no ambiente econômico, 

2 [...] focada na proteção do direito à saúde fez surgir um novo ramo jurídico no Brasil, denominado 
direito sanitário. As normas jurídicas que compõem o direito sanitário brasileiro obedecem a uma hie-
rarquia, que é a seguinte: Constituição (é a lei suprema do país, todas as demais normas devem estar em 
consonância com seus ditames); leis complementares, leis ordinárias (são várias – 8.080/90; 8.142/90; 
9.782/99; 9.961/00; 6.259/75...); decretos; portarias/resoluções. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/10001021420.pdf Acesso em 06/05/20. p. 52.

3 A Lei 13.979/2020, no artigo 4º, até o artigo 4º- I e no artigo 6º-A, dispõe a respeito das licitações, 
contratações e atividades da administração pública com consequência direta na realização de despesa. 
Assim, desde o início de fevereiro de 2020 havia condições para se ‘desenhar uma política pública’.

4 O § 2º do artigo 4º-E da Lei 13.979/20, dispensa a estimativa de preço. Este dispositivo legal vai ao 
encontro dos preceitos da liberdade econômica e da lei da oferta e da procura. Contudo, demonstra os 
riscos do agravamento da crise orçamentária, uma vez que, não foram realizadas ações concretas de 
forma preventiva, conquanto isto pudesse ter sido feito.
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considerando que o Brasil tem metas fiscais restritivas quanto a gastos pú-
blicos, os quais foram delineados pela Emenda Constitucional nº 95/2016 
(Novo Regime Fiscal brasileiro).

A administração pública no Brasil está sendo revista a partir de teorias ino-
vadoras baseadas na concretização dos princípios constitucionais previstos no 
artigo 37 da Constituição Federal de 19885, sobretudo, no princípio da eficiên-
cia. As transformações na administração pública, portanto, estão vinculadas ao 
Direito Administrativo e ao Direito Constitucional, como demonstra Gordillo:

Modernamente los extremos se unen: La administración actúa siempre como 
persona de derecho público, pero sin contar com las supremacias y privilégios 
que antiguamente se le reconocían sin hesitación; el Estado es responsable 
si comete um daño, aun actuando como persona de derecho público que és; 
necesita de un fundamento legal expreso para imponer sanciones [...]. Por 
ello, si bien el derecho administrativo gana en extensión, gana también cua-
litativamente al transformarse em um derecho más justo y razonable, menos 
artitrario y autoritário, [...]. (GORDILLO, 2013, p. VIII-6 e 7) 

Quanto à eficiência na administração pública, o referido princípio foi 
inserido no texto constitucional pela Emenda nº 19/1998, conquanto seus 
pilares estivessem alicerçados no Direito Administrativo, sua imposição cons-
titucional ocorreu 13 anos após a promulgação da Constituição de 1988. 

Assim, o princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública 
direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 
exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, par-
ticipativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando 
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização 
possível dos recurso públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se 
uma maior rentabilidade social. (MORAES, 2002, p. 317) 

Sob o ponto de vista administrativo e constitucional, modernamente, a 
administração pública deve realizar suas funções e suas finalidades alcançando 
os melhores resultados com os mínimos custos econômicos, humanos, de 
recursos naturais, sociais, políticos, e outros, conforme o caso. Juarez Freitas 
(2014, p. 21) trata essa dimensão complexa a partir do direito fundamental à 
boa administração pública, o que implica “o dever de observar, nas relações 
administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais e cor-
respondentes prioridades”.

5 CF/1988. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência […] 
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Desse modo, a boa administração pública exige a plena realização dos seus 
fins, sendo que, “é lídimo plexo de direitos, regras e princípios, encartados numa 
síntese, ou seja, o somatório de direitos subjetivos públicos” (FREITAS, 2014, p. 21). 

O encontro entre os deveres da administração pública e os interesses da 
sociedade impõe que:

[...] o direito à administração pública preventiva, precavida e eficaz (não ape-
nas economicamente eficiente), eis que comprometida com resultados compa-
tíveis com os indicadores de qualidade de vida em horizonte de longa duração. 
(FREITAS, 2014, p. 22)

Estabelecida a dimensão principiológica e a completude constitucional 
que delineia a administração pública, é possível determinar o conceito de 
política pública, sobretudo, considerando a complexidade sistêmica que a pan-
demia do Covid 19 determinou. 

Nesse enfoque, reconceituam-se, com vantagem científicas, as políticas públicas 
como aqueles programas que o Poder Público, nas relações administrativas, deve enun-
ciar e implementar de acordo com prioridades constitucionais cogentes, sob pena de omis-
são específica lesiva. Ou seja, as políticas públicas são assimiladas como autênticos 
programas de Estado (mais do que de governo), que intentam, por meio de articulação 
eficiente e eficaz dos atores governamentais e sociais, cumprir as prioridades vinculantes 
da Carta, de ordem e assegurar, com hierarquizações fundamentadas, a efetividade do 
plexo de direitos fundamentais das gerações presentes e futuras. (FREITAS, 2014, p. 32)

Em 29 de março de 2020, foi criado pelo Governo Federal do Brasil o 
Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid 19, 
o qual operacionaliza suas atividades por meio do Centro de Coordenação de 
Operações – CCOP, diretamente vinculado ao Ministério da Casa Civil, sendo 
integrado também pelo Ministério da Saúde; Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações; Ministério da Economia; Ministério da Defesa; 
Ministério da Infraestrutura; Ministério das Relações Exteriores; Ministério das 
Minas e Energia; Ministério do Turismo; e, pela Controladoria Geral da União 
- CGU. Trata-se, portanto, de um comitê interministerial integrado por, pratica-
mente, toda a administração federal. É muito interessante que este comitê tenha 
essas proporções, contudo, deve-se observar que o CCOP tem tido dificuldades 
para coordenar os trabalhos e para definir as políticas públicas de enfrentamen-
to da crise da pandemia do Covid 19. É possível afirmar que tais ações não tem 
demonstrado resultados que possam ser considerados eficientes e eficazes.6 

6 Registro de 291.579 casos confirmados. 18.859 mortes, 6,5% de letalidade. Esses dados demonstram a 
gravidade da pandemia, mas ocultam o problema de subnotificação e da demora na liberação dos resul-
tados de testes. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 21/05/2020.
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Não há definição de um programa quanto à política pública do Estado 
brasileiro para o tratamento dos efeitos presentes e futuros da pandemia do 
Covid 19. Verifica-se o lançamento de programas mal delineados, cuja concre-
tização se mostra ineficiente, causando o mais deletério efeito, como a aglo-
meração de pessoas em áreas públicas, seja nos meios de transporte público, 
em hospitais ou em busca de serviços bancários. A atuação do governo federal 
tem sido passível de críticas em quaisquer dos aspectos que se possa observar, 
sendo que a efetividade do direito de acesso à saúde, fica sobremaneira preju-
dicada quando não é possível estabelecer nem mesmo o número de casos de 
infectados, ou, de mortos pelo contágio com o vírus da Covid 19. Não foi 
definida uma metodologia de testagem ou uma orientação estatística quanto 
ao monitoramento do contágio.7

Sob o ponto de vista do acesso à saúde por meio do direito sanitário, nes-
se momento suas disposições estão sendo definidas pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS.8 Assim, qualquer política pública de acesso à saúde, neces-
sariamente deve considerar os registros e recomendações internacionais. Não 
há tempo razoável a fim de que se elaborem programas de avaliação locais, ou 
seja, as métricas observadas e suas avaliações devem se basear nas experiências 
já determinadas. Isto não implica o impedimento que nos ambientes acadêmi-
cos outras metodologias sejam pesquisadas, contudo, enquanto não seja pos-
sível conhecê-las com segurança, é fundamental que se estabeleça um sistema 
para o diagnóstico do problema, o qual deve ser oferecido pela OMS.9

A pandemia do Covid 19 estabeleceu uma crise que tem um fundamen-
to elementar: não se conhecem adequadamente seus sintomas, seu modo de 
transmissão, seu tratamento ou mesmo, quando será possível a imunização em 
massa por meio de vacinação. Contudo, o distanciamento social ou isolamento 

7 O Ministério da Saúde do Brasil, em 20 de maio de 2020 divulgou uma orientação para o tratamento 
da Covid 19 com a prescrição da hidroxicloroquina – cloroquina, no SUS. Disponivel em: https://www.
saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/orientacoes-manuseio-medicamentoso-covid19.pdf. Acesso em: 
21/5/2020. Observa-se que não houve a aprovação de um Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica – 
PCDT, assim como não houve manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS – Conitec. Por fim, verifica-se que o documento não está assinado e não atende aos requisitos 
próprios dos atos administrativos.

8 O Decreto n. 10.212, de 30 de janeiro de 2020, promulgou no Brasil o texto revisado do Regulamento 
Sanitário Internacional acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de 
maio de 2005.

9 [...] quando uma convenção ou um tratado internacional sobre direitos humanos, incluindo os voltados 
à proteção do direito à saúde, for referendado pelo Congresso Nacional na forma prevista pelo § 3o 
do artigo 5o, as normas jurídicas nele previstas serão incorporadas ao direito interno brasileiro como 
normas jurídicas constitucionais. O Brasil encontra-se aberto ao fenômeno da internacionalização do 
direito, sobretudo no que se refere à internacionalização da proteção dos direitos humanos, dentre eles 
o direito à saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10001021420.pdf. Acesso 
em 06/05/20. p. 35.
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social, onde tem sido adotado, tem o efeito de resguardar o direito ao acesso à 
saúde. Isto se deve a que o contágio se torna mais difícil, possibilitando o aten-
dimento dos pacientes de Covid 19 no sistema de saúde.10 Os dados estatísticos 
oferecidos por meio do acompanhamento da curva de contágio devem orientar 
a elaboração e o desenvolvimento do programa de política pública para o tra-
tamento da Covid 19.

Qualquer política pública de tratamento do problema da Covid 19 deve 
orientar-se pelas avaliações baseadas em métricas testadas, neste sentido a im-
portância do reconhecimento das orientações e experiências disponibilizadas 
pela OMS. Quanto às ações governamentais, o distanciamento ou isolamento 
social deve se impor como uma medida legal de proteção do interesse coletivo 
e público, expresso pelo princípio da supremacia do interesse público sobre os 
direitos e liberdades individuais e interesses privados.

Levando-se em conta as dimensões continentais do Brasil e suas pecu-
liaridades regionais, a decisão do Supremo Tribunal Federal11 que reconhe-
ceu competência legislativa concorrente aos entes federativos12 em matéria de 
direito à saúde e a consequente autonomia dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para criação de normas adequadas a sua realidade, apresenta-se 
consentânea com o princípio da boa administração pública. Nada obstante, a 
partir da experiência prévia dos países europeus no enfrentamento do proble-
ma e das diretrizes emanadas da OMS, caberia à União com a coordenação do 
Ministério da Saúde estabelecer uma política nacional de testagem em massa 
para a Covid 19.

A omissão do Governo Federal poderá agravar as questões humanitárias 
e de saúde pública causadas pela crise, considerando as dificuldades diagnos-
ticadas nas tratativas do Centro de Cooperação de operações - CCOP, que 
reúne o Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos do 
Covid 19. O retardamento quanto às suas ações e a falta de eficiência das ati-
vidades iniciadas têm-se revelado, não só, por meio do aumento exponencial 
do número de mortes, mas também no problema da subnotificação de casos 
e ausência de parâmetros para a realização de testes, e até para a lavratura dos 
atestados de óbito.

10 Deve ser lembrado que o Sistema de Saúde Único - SUS no Brasil tem sido considerado precário, o 
que praticamente institucionaliza a rede privada de apoio, por meio da contratação de planos de saú-
de, por aqueles que podem assumir seus custos. A pandemia do Covid 19, por sua vez, tem demons-
trado que a rede pública hospitalar está melhor equipada que a maioria da rede hospitalar privada. 
Esta constatação agrava os riscos causados pela ineficiência na definição de uma política pública de 
acesso à saúde nesse momento.

11 Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADIN nº 6341 STF. Rel Min. Marco Aurélio Mello. Disponível 
em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765. Acesso em: 06/05/2020.

12 CF/88. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
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Outras ações governamentais, como a definição de uma política de iso-
lamento social, de aquisição de equipamentos necessários para o atendimen-
to hospitalar nos casos de infecção por Covid 19, a construção de unidade 
hospitalar especial de Campanha, a contratação de profissionais de saúde e 
a aquisição de equipamentos de proteção individual- EPIs para o uso desses 
profissionais, entende-se que demandam o conhecimento da realidade local. 
Logo, devem ser definidas e realizadas no âmbito dos Estados, Distrito Federal 
e Município.

A descentralização das políticas públicas neste caso evidencia a importân-
cia da Proposta de Emenda Constitucional nº 10 de 202013, que institui o regi-
me extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da 
calamidade pública nacional decorrente da pandemia do Covid 19.

Sob o ponto de vista sistêmico e teleológico do Direito, a crise provo-
cada pela pandemia exige para a sua solução um programa que considere a 
complexidade dos problemas que estão se desenvolvendo. Assim, a definição e 
determinação de políticas públicas que sejam eficientes, eficazes e que possam 
tornar-se efetivas deve observar a hermenêutica constitucional, considerando 
o princípio da proporcionalidade.

Já se deu a entender que há uma conexão entre a teoria dos princípios e a 
máxima da proporcionalidade. Essa conexão não poderia ser mais estreita: a 
natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade, e essa impli-
ca aquela. [...] com suas três máximas parciais da adequação, da necessidade 
(mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido es-
trito (mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre logicamente 
da natureza dos princípios, ou seja, que a proporcionalidade é deduzível dessa 
natureza. (ALEXY, 2011, p. 116/117)

É razoável admitir que, conquanto os efeitos econômicos dessa crise 
sejam graves e demandem ações governamentais urgentes, como vem sendo 
aprovadas no Congresso Nacional, sob a perspectiva da efetividade do Direi-
to, os programas de acesso à saúde devem ser considerados prioritários, haja 
vista que o sistema jurídico define os direitos fundamentais, como o direito 
sanitário, a partir do princípio da razoabilidade como proporcionalidade em 
sentido geral.

O princípio da razoabilidade se inscreve como parâmetro para aferição do 
regular exercício do poder normativo do Estado, por meio de um exercício 
teleológico de revelação da necessidade, adequação e proporcionalidade da 
disciplina normativa. Pela adequação se visa revelar um nexo objetivo entre o 

13 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141443. Acesso em 
07/05/2020.
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texto ou o meio que institui e a sua finalidade. Aqui também se insere um des-
vio da pauta ético-jurídica quando inexistir fundamento lógico (razoabilidade 
como coerência interna e externa, como congruência ou vedação de excessos) 
e moral para obtenção das consequências pretendidas (razoabilidade como 
justiça). (SAMPAIO, 2002, p. 821)

Em relação às discussões a respeito da liberdade individual quanto ao di-
reito de ir e vir, ou direito de locomoção, é pacífico o entendimento segundo 
o qual tal direito comporta limitações e restrições em casos específicos e defi-
nidos segundo a lei, ou os interesses coletivos em questão. Logo, não se trata 
de um direito absoluto. Assim, um programa baseado no isolamento social 
não fere, por si só, a liberdade de locomoção.

[...] O direito de circulação, pois, encontra duas sortes de limitações: uma, con-
cernente à própria manifestação deste direito, e a outra que pode defluir das 
regulamentações impostas pelos poderes públicos aos meios de locomoção e à 
utilização das vias e logradouros públicos.No primeiro caso, as restrições hão de 
ser muito raras, é óbvio. Em primeiro lugar surgem todas aquelas hipóteses de 
restrição física da liberdade pela imposição de pena privativa desta. Trata-se da 
prisão nas suas diversas modalidades, incluindo também aqueles confinados em 
decorrência de defesa da saúde pública, no combate às doenças infecto-contagio-
sas, podendo a lei determinar o confinamento dos atingidos, assim como dos 
suspeitos, estes durante um certo período (quarentena). (BASTOS, 2001, p. 210)

Embora a crise da pandemia causada pelo Covid 19 tenha uma complexi-
dade sistêmica específica, decorrente das suas implicações em múltiplas áreas 
do conhecimento, há instrumentos jurídicos que possibilitam a determinação 
de políticas públicas efetivas.

3. O PARADIGMA DOMINANTE E O PARADIGMA 
EMERGENTE COM A CRISE DO COVID 19

Os paradigmas oferecem modelos aceitos pela comunidade científica 
em determinado momento, orientando a formulação de análises e respostas 
aos problemas que lhe são submetidos. A modernidade contemporânea, com-
preendida como o período iniciado após o ataque ao World Trade Center, 
nos Estados Unidos da América em 11/09/2001 é, sob o ponto de vista das 
relações sistêmicas, marcadamente individualista e excludente. A organização 
social e política definidora dos séculos XIX e XX, bem como os conflitos de 
geopolítica e de globalização econômica tem sido alterados radicalmente.14

14 O fim da Guerra Fria, o desenvolvimento dos sistemas virtuais de informação e comunicação em geral, 
as discussões a respeito do pluralismo étnico-cultural, a organização do bloco econômico da União 
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[...] a invasão do campo social por forças impessoais (que podem ser chamadas 
de não sociais) já não pode mais ser combatida por reformas sociais, conquis-
tadas por um movimento social; só pode ser combatida por um apelo a prin-
cípios de ação que, também eles, não são sociais, pois questionam diretamente 
o que chamamos de direitos humanos. Quando tudo é questão de vida ou 
morte, as intervenções públicas não bastam para solucionar os problemas. A 
vida não é somente aquilo que é, mas o movimento pelo qual os atores, em vez 
de identificar-se com um valor ou um objetivo exteriores, descobrem dentro 
de si mesmos, na defesa de sua própria liberdade, sua capacidade de agir de 
maneira auto-referencial, como o fazia a “sociedade” na situação precedente. 
(TOURAINE, 2007, p. 25-26) 

Os objetivos a serem realizados neste trabalho não comportam uma abor-
dagem completa a respeito das questões que envolvem a superação de um 
paradigma. Assim, limitar-se-á a tratar dos aspectos pertinentes ao paradigma 
emergente com a crise do Covid 19 quanto à efetividade do direito.

No século XXI, desenvolvem-se perspectivas em que o conflito entre os 
Estados baseia-se na subjetividade cultural, religiosa e ideológica. Desse modo, 
as disputas de ordem social e econômica que caracterizaram o período da 
Guerra Fria são substituídas pela elevação do conflito entre os Estados que 
adotam o islamismo, e o ocidente, cujos Estados são predominantemente lai-
cos, republicanos e democráticos. Estes conflitos opõem o valor da liberdade 
individual à concepção muçulmana de restrição dessa liberdade, em favor da 
subjetividade metafísico-religiosa contida no islã. Desta observação decorre a 
afirmação do caráter individualista e excludente das relações sistêmicas atuais, 
pois, deste confronto cultural e religioso tem sobressaído a cultura ocidental, 
e, como consequente, o aumento do preconceito contra a cultura islâmica, 
a qual sofre o processo de exclusão.15Este processo pode estar presente na 
crescente polarização ideológica e subjetiva que tem levado à rediscussão dos 
direitos humanos e do reconhecimento de proteção legal às minorias.

A pandemia do Covid 19 emerge em um momento histórico em que a 
efetividade dos direitos sociais, como o acesso à saúde e ao direito sanitário 
são objeto de divergências, quanto à sua universalização e igualdade entre 

Europeia e suas crises no Século XXI, o problema humanitário decorrente da migração de refugiados 
políticos e econômicos, as questões ligadas à preservação do meio ambiente natural, o reconhecimento 
de que a desigualdade sócio-econômica-cultural é um impedimento para o desenvolvimento dos países, 
e tantas outras questões relacionadas a esses temas, ou outros, aqui não lembrados; demarcam a supera-
ção temporal de um modelo de análise e respostas. A tudo isso, a crise do Covid 19 impõe o limiar de 
um paradigma.

15 O desenvolvimento econômico da China e seu impacto mundial, sobretudo, nos Estados Unidos da 
América e na União Europeia, integram a observação quanto às mudanças nos conflitos entre os países, 
após o 11 de setembro de 2001. Entretanto, a fim de manter o objetivo da pesquisa, não se abordará esse 
aspecto da modernidade contemporânea.
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todos. Tais problemas se relacionam com as bases do paradigma dominante, 
identificado nesta pesquisa com a prevalência dos direitos e liberdades indivi-
duais, e com o processo de exclusão baseado em subjetividades de ordem cultu-
ral, étnica, religiosa, entre outras. Esta perspectiva paradigmática considera as 
mudanças nos conflitos entre os Estados em relação a sua verticalização entre 
os cidadãos que os compõe.

Por outro lado, os conflitos subjetivados aparecem nos movimentos que 
tem se desenvolvido no ambiente das redes virtuais, as quais possibilitam a 
comunicação de inúmeras ideias, sem qualquer filtro de averiguação quanto à 
sua procedência e de difícil identificação e responsabilização dos envolvidos 
em atividades ilícitas praticadas nesses ambientes.

A reflexão a respeito das mudanças que estão ocorrendo, e que estão 
por vir após a pandemia da Covid 19, demanda que se contextualize histori-
camente esse momento quanto às relações sistêmicas que definem essa crise. 
Desse modo, e apresentado o paradigma dominante, ressalta-se que as teorias 
aceitas como razoáveis para responder aos problemas atuais têm se revelado 
insuficientes e incapazes de oferecer soluções para a crise ou prognósticos para 
o pós-Covid 19.

Considerando que o paradigma emergente surge a partir de novas teorias, 
as quais oferecem modelos diferentes para responder aos problemas da crise, e 
que o surgimento de um novo paradigma é precedido por alterações menores 
nos modelos, o que poderá caracterizar um paradigma emergente com a pan-
demia da Covid 19? Esta questão possibilita diferentes respostas, sobretudo 
porque neste momento estamos envolvidos nos processos da crise. 

Nesta pesquisa objetiva-se oferecer possíveis respostas relacionadas com o 
problema da efetividade do direito de acesso à saúde e ao direito sanitário em 
relação à emergência de um novo paradigma. Entende-se que não haverá um 
retorno ao Estado intervencionista, nos moldes do welfare state britânico, ou 
da Securité sociale francesa. No Brasil, o Estado não reuniu as condições para 
realizar os preceitos constitucionais do Estado Social16, sendo que a ineficiên-
cia das políticas públicas de acesso à saúde, as quais evidenciam essa afirmação, 
são bem conhecidas, muito antes da pandemia. 

Admitindo-se o fim de um modelo de relações sociais baseado na su-
premacia do interesse individual e privado, e, que, as alterações no ambiente 

16 Preâmbulo da Constituição de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direi-
tos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justi-
ça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmo-
nia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL
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social afetam o ambiente do direito e do sistema jurídico, entende-se que 
deverá haver a superação da hermenêutica jurídica desenvolvida a partir do 
direito privado e nos direitos e liberdades individuais. Registre-se que a hi-
pótese apresentada é orientada pela concepção da formação de paradigmas, 
portanto, de modelos teórico-metodológicos aceitos de forma predominante 
pela comunidade científica e social, para explicar e resolver os problemas. 
Ressalta-se que a perspectiva liberal, conquanto não deva desaparecer, possi-
velmente terá outro enfoque hermenêunico.

A pandemia do Covid 19 expôs a fragilidade das relações humanas de 
uma forma específica, evidenciando a ausência de reconhecimento e legiti-
mação da comunicação científica. Assim, as orientações definidas por orga-
nismos internacionais, como a OMS, baseadas em pesquisas científicas têm 
encontrado resistência quanto à sua aplicação. Em todos os continentes, e 
entre os diversos grupos sociais, políticos e econômicos formaram-se pontos 
de divergência a respeito dos problemas criados pela crise. Atualmente não 
existe consenso a respeito de qualquer dos aspectos relacionados à pandemia 
do Covid 19.17 

A crise no reconhecimento e na legitimidade da comunicação científica, 
que impede ou dificulta a formação nuclear de estratégias internacionais, pode 
ter sido determinante para a disseminação da pandemia. Ademais, pode ser iden-
tificada como um dos aspectos que prejudica a execução das políticas públicas 
de combate do Covid 19, e a efetividade do acesso à saúde e ao direito sanitário.

O paradigma emergente se desenvolverá em um ambiente tecnológico 
complexo e sofisticado. As inovações quanto aos sistemas de comunicação e 
integração remota e virtual têm alterado as relações sistêmicas. Contudo, há o 
reconhecimento de falhas nesse ambiente, na medida em que estes são propícios 
à disseminação de ‘pós-verdades’ e de ‘notícias falsas’ e em casos mais graves, à 
violação de direitos de personalidade, como a integridade moral e a imagem.

Os problemas apontados embasam a ausência de legitimação e reconhe-
cimento da comunicação, pois a propagação da ‘desinformação’ e do conflito 
tem tornado impossível a efetividade dos programas de controle da pandemia 
no Brasil. Assim, no paradigma emergente, haverá meios que respondam ao 
problema das interações, legitimação e reconhecimento da comunicação no 
ambiente tecnológico que se desenvolve pela rede mundial de computadores. 
A liberdade e acessibilidade que caracterizam esse ambiente deverão ser contro-

17 Para aqueles que defendem os tipos de isolamento social horizontal, há divergências a respeito do 
aprofundamento dos efeitos econômicos da crise. Por sua vez, aqueles que defendem a manutenção 
das atividades econômicas e a flexibilização do isolamento social, por meio de tipos de isolamento 
vertical, as divergências se localizam, principalmente, nos riscos para a vida humana, conside-
rando-se o aumento exponencial de casos graves e a ausência de meios disponíveis no sistema de 
saúde, para trata-los.  
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ladas por meio da imposição de restrições a conteúdos e da criação de sistemas 
de registros quanto àqueles que usam essas tecnologias. 

Isto é, deverão ser aperfeiçoados mecanismos que tornem possível a iden-
tificação dos usuários que se aproveitam de falsos perfis ou do anonimato 
para a prática de atos ilícitos, intensificando a atuação dos órgãos policiais e 
de controle na chamada deep web e demais redes ocultas existentes no mundo 
cibernético (dark web) utilizadas para a prática de crimes.

Desse modo, a teoria das responsabilidades quanto aos danos morais e 
materiais decorrentes das lesões a direitos indisponíveis deverá se consolidar 
internacionalmente. Assim, por meio de normatizações, deverão ser impostas 
restrições de direitos àqueles que infringirem as regras de proteção da informa-
ção no ambiente virtual. Devem ser aprovados tratados e recomendações a res-
peito da internacionalização da proteção do ambiente onde se operacionaliza 
a rede mundial de computadores. Nesse aspecto, reconhece-se a legitimidade 
da imposição de limites à liberdade individual e econômica. Vale lembrar que 
existem inúmeras atividades econômicas geradas pelas redes sociais, inclusive, 
quanto à publicação de postagens.

O direito sanitário deverá ser reformulado tendo em consideração o eleva-
do fluxo de pessoas entre os países, e entre regiões que caracteriza a sociedade 
moderna contemporânea. A pandemia do Covid 19 também demonstra a inefi-
ciência do controle sanitário nos ambientes de tráfego internacional de pessoas 
e, principalmente, de materiais. O isolamento de uma região, em determinado 
país é possível, como se observou em Wuhan. O caso da Nova Zelândia também 
é ilustrativo da efetividade de políticas de isolamento, mas não se deve ignorar, 
nesse caso, o fator geográfico. A definição de um modelo internacional de polí-
tica e direito sanitário, que vincule por meio de tratados e recomendações inter-
nacionais os países, será importante para um novo paradigma que emerge. Nesse 
tocante, o interesse coletivo e social deverá prevalecer sobre o interesse privado.

Há divergências a respeito do conhecimento científico quanto à sua im-
portância, seu valor social, econômico, político e jurídico. A provisoriedade 
que caracteriza a pesquisa científica, diante de um contexto histórico em que as 
inovações determinam a dinâmica das relações sistêmicas, introduziu um grau 
de imprevisibilidade e de insegurança, o qual tem sido atribuído à ciência. Esta 
muitas vezes acusada de criar a destruição e de desconsiderar padrões éticos. 
Tal fenômeno afeta e agrava a crise do Covid 19 de duas maneiras. Por um 
lado, há a ‘super credibilidade’ quanto à existência de tratamentos que com-
batam a doença e à criação de vacinas. Por outro lado, percebe-se a ausência 
de legitimação dos conhecimentos já existentes, os quais demonstram que não 
há, nesse momento, medidas de tratamento ou vacinação comprovadamente 
eficazes. O paradoxo entre a validade do conhecimento científico, e a ausência 
de legitimação do mesmo, deverá ser superado no paradigma emergente.
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Os centros de pesquisa científica deverão aprimorar seus métodos de 
discussões filosóficas e éticas quanto às suas atividades. A comunicação cien-
tífica deverá ser aperfeiçoada e democratizada, possibilitando a divulgação 
em massa das pesquisas. Quanto a isto, é importante destacar a questão da 
confidencialidade e do sigilo, o qual deverá ser redimensionado, a fim de que 
estabeleçam parâmetros para a proteção dos interesses ligados a patentes18 e ro-
yalties, em relação ao interesse social e coletivo na comunicação científica. Não 
se defende uma popularização da ciência, no sentido de redução dos controles 
metodológicos e critérios de avaliação de seus resultados.

As mudanças quanto à transparência nos procedimentos científicos deve-
rão reordenar o conhecimento, estabelecendo um novo paradigma filosófico 
e ético para as ciências, o qual deve resolver os eventuais problemas quanto a 
alegações de instabilidades e inseguranças criadas pela atividade de pesquisa.

Sob o ponto de vista de política pública interna para o acesso à saúde e ao 
direito sanitário, o paradigma emergente deverá considerar prioritários os pro-
gramas de prevenção a doenças, inclusive aquelas que não são relacionadas a dis-
seminação de vírus, como a Covid 1919. É interessante observar que as doenças 
pré-existentes ao Covid 19 são fatores de agravamento da crise no sistema de saúde, 
devido às complicações que tais pacientes estão sujeitos. Desse modo a hipertensão 
e o diabetes, entre outras doenças, impactam na elaboração de um programa que 
assegure a efetividade do acesso ao direito à saúde durante a Covid 19.

Assim, os sistemas de saúde governamental e os sistemas complementares 
privados devem desenvolver programas de acesso à saúde baseados nos pacien-
tes saudáveis, antes, portanto, que estes desenvolvam doenças adquiridas em 
decorrência de hábitos alimentares e estilo de vida, propensos ao adoecimento. 
Nesse sentido, a indústria da alimentação deverá ser bastante afetada, a partir 
da destruição de modelos de fabricação de produtos alimentícios altamente 
processados para a obtenção dos quais são empregadas substâncias que tem se 
revelado perigosas à saúde.

O controle sanitário sobre os alimentos in natura e o padrão de qualidade 
quanto à segurança alimentar de produtos industrializados deverá alterar-se a 
fim de impedir o desenvolvimento em massa de doenças adquiridas em virtu-
de do consumo de alimentos que não podem ser ingeridos corriqueiramente 
sem prejuízos para a saúde. Suspeita-se que o contágio de seres humanos pelo 
Covid 19 seja fruto do consumo de animais silvestres.

18 Lei 9.279/1996. Regula a propriedade industrial, dentre estes se encontra a regulamentação das patentes.
19 A Constituição Federal de 1988, artigos 196 e 200 e a Lei 8.080/1990 dispõe a respeito do sistema 

de saúde no Brasil. Observa-se, que determinados programas de prevenção de doenças são eficientes, 
como o modelo de vacinação pública. Contudo, deve-se considerar a centralização do sistema de saúde 
em medidas de tratamentos médico-hospitalares, ou seja, desenvolvidos após a instalação de doenças, 
exemplifique-se com o problema da dengue.
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Parte dos danos à economia, ao sistema de saúde, e às políticas de contro-
le orçamentário dos países poderá ser atribuída à elevação dos custos para os 
procedimentos com tratamentos hospitalares a fim de reduzir a incidência de 
letalidade da Covid 19. Desse modo, uma população mais saudável, educada 
e consciente quanto a própria responsabilidade com o bem-estar individual e 
coletivo deverá ser parte do paradigma emergente 

A ampliação da política pública de saúde e sanitária com a adoção de 
programas voltados à saúde integral, preventiva e educativa deverá fazer parte 
permanente das ações e atribuições das instituições públicas, privadas e dos 
organismos internacionais, como meio de redução dos riscos de colapsos ao 
sistema de saúde, e, também como meio de redução dos custos com tratamen-
tos em virtude da alta incidência de doenças adquiridas em decorrência da 
cultura disseminada quanto aos hábitos modernos.20 

Apontados alguns métodos e procedimentos por meio dos quais deverá 
ser estabelecido o paradigma emergente, destaca-se que o planejamento e a con-
cretização desses programas de remodelagem das relações sistêmicas será lento 
e difícil, sobretudo, em virtude dos efeitos e danos diretos da crise.

Ao destacar quatro aspectos sobre os quais deverá ser construído o para-
digma emergente não se pretende realizar um exercício de ‘futurologia’, pois, 
sob o ponto de vista das ciências sociais, onde se localizam os problemas de 
efetividade do acesso à saúde e ao direito sanitário, entende-se que a realização de 
predições é arriscada, diante das características dos métodos das ciências sociais.

Considerando-se que os conceitos de ciência e de método científico que 
podem ser identificados nas ciências naturais foram construídos historica-
mente, através da prática dos cientistas, é possível compreender que, em 
um processo análogo, paralelamente àqueles que defendem a adoção dos 
princípios básicos das ciências naturais, outros pesquisadores das ciências 
sociais estejam buscando construir uma ideia de cientificidade distinta da 
tradicionalmente adotada naquelas ciências, por considera-las pouco adequa-
das à natureza dos fenômenos por elas estudados. [...] a pesquisa nas ciências 
sociais hoje se caracteriza por uma multiplicidade de abordagens, com pres-
supostos metodológicos e estilos narrativos diversos. (ALVES-MAZZOTTI. 
GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 128) 

O que se apresenta a partir da concepção khuniana são algumas observa-
ções baseadas nas relações sistêmicas e históricas que possibilitam uma crítica 
dos processos de definição do conhecimento e do modo de vida até a pandemia 

20 Essa observação considera que o aumento da expectativa de vida, sobretudo, nos países economicamen-
te mais desenvolvidos, decorre de diversos fatores, entre os quais o acesso a produtos farmacológicos 
eficazes nos tratamentos das doenças adquiridas. Isto também se relaciona com os custos do acesso ao 
direito à saúde.
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do Covid 19, e a formulação de algumas proposições para a elaboração de um 
novo conhecimento, caracterizado, portanto, pela inovação quanto aos modelos 
e procedimentos teórico-científicos para a análise, explicação e resolução dos 
problemas da crise causada pela pandemia do Covid 19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crítica realizada a partir das concepções sistêmicas pressupõe o reco-
nhecimento da dinâmica permanente entre os diferentes ambientes que in-
tegram os sistemas. Assim, a teoria autopoiética dos sistemas, proposta por 
Niklas Luhmann foi considerada adequada como modelo de análise abstrata 
das relações entre o sistema de direito, o sistema social e o sistema econômi-
co, principalmente. A sociologia proposta por Alain Touraine, o pensamento 
econômico de Schumpeter, e, atualmente de Acemoglu e Robinson, possibi-
litaram uma melhor observação do paradigma dominante na modernidade.

Esta pesquisa objetivou apresentar o estado atual da garantia fundamen-
tal constitucional, no Brasil, quanto ao acesso à saúde e ao direito sanitário, 
tendo como referencial de observação a pandemia do Covid 19. Nesse sentido, 
foi possível identificar problemas para a concretização de políticas públicas 
que assegurassem a efetividade do direito à saúde e em especial que se mostras-
sem eficientes e eficazes para solucionar a crise sanitária e econômica, princi-
pais efeitos da pandemia.

O encontro teórico-metodológico com a crise do Covid 19 tornou pos-
sível a crítica quanto ao paradigma dominante no direito, sobretudo, até o 
início do século XXI. Assim, a teoria de Thomas Khun a respeito das altera-
ções provocadas a partir da pesquisa científica e da crise do conhecimento 
possibilitaram o trabalho de identificação das estruturas fundantes do pa-
radigma dominante e a elaboração de proposições que deverão orientar o 
paradigma emergente.

Entende-se que a política pública que concretize o acesso à saúde e o 
direito sanitário está orientada pela concepção quanto à boa administração 
pública, como sendo aquela que assegura efetividade jurídica plena aos prin-
cípios constitucionais, sobretudo, aqueles enumerados no artigo 37 da CF/88.

A definição das políticas de enfrentamento ao Covid 19 deve levar em 
consideração a experiência internacional, principalmente da Organização 
Mundial de Saúde-OMS, tendo com pilares o isolamento social horizontal, 
um programa de testes em massa e uma metodologia estatística que norteie a 
formulação dos programas durante, e após a crise da pandemia do Covid 19.

O paradigma emergente após a crise da Covid 19 será orientado por um 
modelo de relações sistêmicas que reconheça outras formas de exercício das li-
berdades por meio das possibilidades individuais quanto à sua auto-referência, 
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sendo este um aspecto fundamental para um direito vinculado à teoria das 
responsabilidades individuais, coletivas e públicas. 

Na elaboração das proposições quanto ao paradigma emergente não foi 
tratada a questão das ‘externalidades negativas’, dos efeitos da destruição pro-
vocada pela crise, ou da responsabilização daqueles que, tendo a responsabili-
dade política e jurídica21, deixarem de adotar as medidas de saúde pública para 
impedir os danos humanitários quanto às vidas perdidas. Deliberadamente, 
optou-se por uma abordagem crítico-propositiva, considerando que outras ob-
servações extrapolariam os limites deste trabalho.

Recusou-se uma perspectiva valorativa que oferecesse um estudo tendente 
a respostas otimistas ou não, aos problemas direta ou indiretamente vincu-
lados à pandemia do Covid 19. Desse modo, esta pesquisa tem um caráter 
instrumental quanto aos efeitos atuais e futuros da crise do Covid 19. 
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Thaís Janaina Wenczenovicz
Ismael Pereira da Silva

INTRODUÇÃO

Pensar a educação em tempos de pandemia traz inúmeros questionamen-
tos sobre as condições e formas de efetivar o processo de ensino-aprendizagem 
frente ao contexto de diferenças regionais, em consideração a questão geográ-
fica, densidade populacional e da hibridez sociocultural do Brasil. De acordo 
com o censo escolar de 2019, o Brasil possui mais de 47 milhões de matrículas 
na Educação Básica. Destas 81% dos alunos frequenta a escola pública. Para 
dar respostas a essa demografia escolar  conta-se com a atuação de mais de 2,2 
milhões de professores em cerca de 180 mil espaços educacionais. 

Esses números podem dizer o grau de dificuldades impostas aos sistemas 
e redes de ensino quando se exige uma resposta eficaz e rápida em caso de 
uma pandemia. Em razão das características do COVID-191 – disseminação 
e contágio, as medidas de distanciamento e isolamento social foram o passo 
decisório de grande parte dos gestores. 

Diante do cenário incerto, o governo editou uma medida provisória em 
abril de 2020 que dispensou as escolas de cumprir os 200 dias letivos, mas 
manteve a carga horária de 800 horas. Em resposta a comunidade escolar e 
especialistas alertaram que condensar o aprendizado em menos dias não seria 
a melhor solução, e essa medida poderia comprometer a qualidade do ensino 
nos mais diversos níveis.

Frente a esse contexto, o estudo propõe reflexionar sobre os impactos da 
pandemia na educação e destaca a relação do direito a educação a garantia dos 

1 A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária daCOVID-19 em todos os 
Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isola-
mento e tratamento dos casos identificados; testes massivos; e distanciamento social.

capítulo 49

dIreItos Humanos, educação e pandemIa:  
reFlexões covId-19 no BrasIl
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Direitos Humanos. Utiliza-se o procedimento metodológico bibliográfico-inves-
tigativo, acrescido de banco de dados dos organismos educacionais e correlatos. 

1. SOBRE DIREITOS HUMANOS: OLHARES PONTUAIS

De acordo com Joaquín Herrera Flores (2009), a discussão dos Direitos 
Humanos é ainda um grande desafio para o século XXI, mesmo diante da 
trajetória ora conquistada. Com efeito, segundo o referido autor, a atual estru-
turação de tais direitos é proveniente de universo político absolutamente dis-
tinto e, notadamente marcado pela Guerra Fria. Ou seja, é relevante pensar os 
Direitos Humanos assentado em seu tempo histórico e ressignificações sociais.

Herrera Flores (2009) distingue, com destaque o plano da realidade dos 
Direitos Humanos do plano das razões que lhes justificam, tratando do “o que”, 
o “por quê” e o “para quê” desses direitos. Também critica a visão tradicional 
de que os Direitos Humanos podem ser definidos como prerrogativas que já 
possuímos pelo simples fato de sermos humanos, numa verificação meramente 
formal e dissociada de uma análise mais acurada da realidade social. No enten-
der do autor, tal visão reducionista prejudica a efetiva compreensão dos Direitos 
Humanos, uma vez que não se debruça sobre os bens que tais direitos devem 
garantir, sobre as condições materiais necessárias para exigi-los e sobre o papel 
das lutas sociais na sua concepção e consolidação (FLORES, 2009).

Os Direitos Humanos podem ser reivindicados por todos os cidadãos 
do planeta, bastando ocorrer à violação de um direito seu reconhecido em 
documento internacional aceito pelo Estado em cuja Jurisdição se encontre 
(MAZZUOLI, 2014). 

Por outro lado, os direitos fundamentais, estando registrados nos orde-
namentos jurídicos, encontram mecanismos de proteção mais efetivos. Sabe-se 
que a adoção pelos Estados Soberanos dos direitos reconhecidos numa ordem 
internacional trata-se de mera faculdade e, ainda que haja positivação, não 
necessariamente serão respeitados de forma prática. No entanto, a própria 
legitimidade de um ordenamento jurídico constitucional tem sido medida por 
sua anuência aos Direitos Humanos, provocando, cada vez mais, dessa forma, 
a aproximação entre os direitos fundamentais previstos nas Constituições dos 
Estados e o sistema internacional de proteção aos Direitos Humanos. 

Essa aproximação provoca uma relativização ainda maior das diferenças 
entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Percebe-se, dessa forma, 
diante do fenômeno da internacionalização, a necessidade de uma concepção 
aberta sobre esses direitos, a qual seja possível à defesa do ser humano em 
quaisquer tipos de relações, sejam internas ou não. Destarte, a necessidade do 
aperfeiçoamento dos sistemas de proteção que atuam nas esferas domésticas e 
internacional é tão importante.



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 813

Nesse contexto, constata-se que, a doutrina moderna vem optando pelo 
uso da terminologia “Direitos Humanos Fundamentais”, já que os vários do-
cumentos internacionais que fazem parte do sistema de proteção aos Direitos 
Humanos, por vezes se utilizam da nomenclatura “Direitos Humanos” e por 
outras, “direitos fundamentais”, devendo a diferenciação de nomenclatura ser 
flexibilizada, já que os conceitos de ambas estão intimamente ligados. 

Diante de uma aproximação cada vez maior entre os Direitos Humanos 
e os Direitos Fundamentais nota-se como é imprescindível um tratamento que 
privilegie as aproximações e não as diferenciações. Para tanto, entende-se que a 
denominação mais adequada é “Direitos Humanos Fundamentais”. 

No tocante as várias gerações, fases ou ainda, dimensões de Direitos Hu-
manos Fundamentais, já que estes não foram reconhecidos de uma única vez, 
pode-se dizer que os Direitos Humanos Fundamentais de primeira geração 
estão relacionados às revoluções burguesas. Trazem uma imposição negativa 
(de omissão), pois estão fundamentados na ideia de liberdade frente ao pró-
prio Estado, que passa a não intervir, mas a se abster. São também conhecidos 
como liberdades públicas negativas ou direitos civis e políticos. Encontram a 
sua justificativa na liberdade frente ao Estado absolutista que tinha o poder 
sobre a própria vida do cidadão. 

Nessa linha, a característica principal dos Direitos Humanos Fundamen-
tais de primeira geração é a não intervenção do Estado. Tem-se o Estado não 
atuando, não matando, não confiscando a propriedade, abstendo-se de prati-
car determinados atos em prol de uma igualdade formal entre os indivíduos. 

Quanto aos direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e cul-
turais, tiveram seu reconhecimento devido às reivindicações dos movimentos 
socialistas, diferente dos de primeira geração que nasceram de revoluções bur-
guesas e são uma consequência das limitações da primeira geração de Direitos 
Humanos fundamentais. Possuem conotação positiva, à medida que o Estado 
deverá intervir, atuar, fornecer, para que os direitos sejam postos em prática. 
São direitos que reclamam a prestação do Estado, a fim de que seja assegurada a 
igualdade material entre os seres humanos, já que versa sobre a dimensão que se 
importa com o hipossuficiente, com a igualdade em sentido substancial. 

Os direitos de terceira geração, conhecidos como aqueles direitos de fra-
ternidade ou solidariedade, possuem uma principal diferença com relação aos 
de primeira e segunda geração, eis que nestes, o titular é o indivíduo ou a co-
letividade, ao passo que naquele, o titular do direito é a coletividade. Passaram 
a ser reconhecidos após a década de 1980. Trata-se dos direitos ao progresso, 
à comunicação, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente saudável, à 
paz e, como dito, são direitos transindividuais, transpõem os indivíduos.

Essas três dimensões dos Direitos Humanos fundamentais já foram in-
clusive reconhecidas, no Brasil, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, 
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contudo, outras existem no campo doutrinário, onde se trata hoje, já da quin-
ta dimensão dos Direitos Humanos, sendo relacionada com a paz mundial 
no século XXI, ao passo que a quarta geração versa sobre as novas descobertas 
tecnológicas, da robótica, da medicina, dentre outros.

A constatação de que os Direitos Humanos fundamentais não foram re-
conhecidos de uma só vez aliado ao fato da corrente transformação da socieda-
de e consequente observância de reconhecimento de mais direitos, nota-se que 
os Direitos Humanos não são limitados, não fazem parte de um rol taxativo e 
podem ser expandidos ou reconhecidos a qualquer momento.

2. DIREITOS HUMANOS NO BRASIL E EDUCAÇÃO

É possível dizer que os Direitos Humanos no Brasil são garantidos na 
Constituição de 1988 e que para o Estado brasileiro os Direitos Humanos 
têm como princípios a universalidade, indivisibilidade e a interdependência. 
A Constituição consagra no artigo 1º, o princípio da cidadania, dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Ao longo da constituição, en-
contra-se no artigo 5º, o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade, 
além de outros, conhecidos como direitos fundamentais, que podem ser divi-
didos entre direitos individuais, coletivos, difusos e de grupos hipossuficientes 
(metaindividuais). Os direitos individuais têm como sujeito ativo o indivíduo 
humano; os direitos coletivos envolvem a todos como um só corpo; direitos 
difusos, aqueles que não conseguimos quantificar e identificar os beneficiários 
e os direitos de grupos sociais hipossuficientes que, conforme o Código de De-
fesa do Consumidor, são direitos individuais homogêneos , assim entendidos 
os decorrentes de origem comum. 

A história dos Direitos Humanos (positivados ou fundamentais) no 
Brasil está vinculada a trajetória social e a história das Constituições bra-
sileiras. Na Constituição de 1824 garantia direitos liberais, por mais que 
concentrasse poder nas mãos do imperador. Posteriormente foi rejeitada em 
razão da dissolução da constituinte. A inviolabilidade dos direitos civis e 
políticos contidos na Constituição tinha por base a liberdade, a segurança 
individual e a propriedade. 

Na Constituição de 1891, apontada como a primeira Constituição repu-
blicana, garantiu sufrágio direto para a eleição dos deputados, senadores, pre-
sidente e vice-presidente da República, mas impediu que os mendigos, os anal-
fabetos e os religiosos pudessem exercer os direitos políticos. A concentração 
econômica e financeira nas mãos de poucas categorias invisibilizou a maioria 
da população. A Revolução de 1930, ampliou os conflitos sociais e estimulou 
demandas sócio-econômicas resultando em demandas populares que seriam 
discutidas e inseridas minimamente na Constituição de 1934. 
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Em 1937, com o Estado Novo, os Direitos Humanos eram quase ine-
xistentes. Em 1946, com uma nova Constituição, que durou até 1967 alguns 
avanços em nível de discussão sobre a necessidade de se demandar uma coe-
rência entre a Carta Constitucional e os Direitos Humanos volta aos debates. 
Durante o Regime Militar, as violências aos Direitos Humanos imperou, bem 
como muitos retrocessos, como restrições ao direito de reunião, além de ou-
tros. Com o fim do regime militar, foi promulgada a Constituição de 1988, 
que dura até os dias atuais, com destaque aos direitos e garantias fundamentais. 

Inúmeras foram as mudanças trazidas a lume do contexto econômico, 
político e social com a nova Carta Constitucional. Entretanto, a efetivação do 
direito à educação depende não só da sua previsão normativa abstrata, mas de 
instrumentos jurídicos que obriguem, especialmente o Estado, à sua concreti-
zação. Para analisar tal situação, faz-se necessário verificar especificamente os 
dispositivos presentes no capítulo pertinente ao tema, do artigo 205 ao 214 da 
atual Constituição Federal.

No contexto educacional, destaca-se que a reflexão sobre as relações entre 
educação e direito, não pode ser feita desvinculada do compromisso em pensar 
a sociedade. Nessa medida, o direito à educação faz parte das preocupações tanto 
de educadores quanto de juristas e legisladores, pois não se circunscreve a um 
campo específico, como o próprio artigo 5º da CRFB/88 prevê, “A educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

O Estado tem a obrigação de promover e dar condições de que haja um 
ambiente propício para se desenvolver uma educação plena, contudo, não se 
restringe ao ente estatal, traz para o bojo das responsabilidades a família, bem 
como, toda a sociedade brasileira. Dessa forma, fica explicita que a educação é 
um complexo multifacetado, hibrido, multidisciplinar, intercultural, ou seja, 
uma totalidade histórico-social que visa o pleno desenvolvimento intelectual 
e moral da sociedade, sob pena de não se alcançar uma das principais metas 
do aludido artigo, o exercício da cidadania, devido ao não engajamento por 
algum dos atores envolvidos.

No Brasil a educação se mostra não apenas necessária, mas medida possível 
para oferecer aos indivíduos oportunidades de contato com o mundo do conhe-
cimento sistematizado, oportunizando-lhes os meios necessários para entender a 
ordem vigente, com vistas à sua superação, bem como, identificar os espaços de 
exclusão e vulnerabilidade que acompanham a maioria da população brasileira 
por diversas décadas. Em uma sociedade desigual como a brasileira, no sentido 
socioeconômico, em que a organização escolar tem estreita vinculação com o 
sistema econômico mundial, garantir o contato e domínio dos conhecimentos 
historicamente produzidos é vital para o desenvolvimento da cidadania. 
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Considera-se que tanto a Constituição Federal de 1988 como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, preveem a obrigato-
riedade e gratuidade da escola pública para o ensino fundamental. Embora 
estes dispositivos legais não sejam garantia de mudança na realidade existente, 
podem ser considerados como um avanço, ainda mais, quando se cria a possi-
bilidade de que o ensino fundamental tenha maior adesão e duração.

Sabe-se que historicamente as categorias subalternizadas e vulnerabiliza-
das - indígenas, negros e pobres de todas as cores, são alijados por séculos de 
abandono deste direito fundamental social, a educação. No caso específico 
dessa reflexão, reforça-se a necessidade de olhar a sociedade brasileira como 
uma coletividade multiétnica, multirracial, multireligiosa e intercultural.2

Nesse contexto, pode-se afirmar que os Direitos Humanos no Brasil estão 
necessariamente imbricados a Educação (acesso, permanência, formação e des-
tinação), conforme a previsão da Constituição Federal, Planos de Educação, 
Diretrizes de Bases da Educação e legislação correlata. Bastando a aplicação 
correta e eficiente pela própria sociedade a que se destina, a brasileira.

Garantir a qualidade da educação no processo de ensino-aprendizagem 
durante a pandemia desponta como uma das preocupações e debates da so-
ciedade como um todo, já que de forma direta ou indireta grande parte da 
população brasileira é, está ou possui um estudante em seu círculo familiar. 
Diversos Estados emitiram decretos em meados de março de 2020 recomen-
dando o distanciamento ou isolamento social. Milhares e milhares de crian-
ças, adolescentes, jovens, adultos e idosos alteraram suas rotinas em face a pan-
demia. A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura ) anunciou na segunda quinzena de março de 2020 que metade 
dos alunos do mundo, ou seja mais de 850 milhões de estudantes estavam sem 
aulas devido ao COVID-19. 3   

No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº343, o Ministério 
da Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais 
por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia da CO-
VID-19, para instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino. Posteriormente, tal Portaria recebeu ajustes e acréscimos por meio das 
Portarias nº 345 e 356/2020. (MEC, 2020)

2 Interculturalidade entendida como uma postura que vai além da aceitação tolerante e da convivência 
passiva entre culturas diferentes, que avança, conscientemente, para uma interação intencionada, a partir 
da identidade de cada uma, sem isolar-se sobre si mesmas.

3 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) publicou um balan-
ço, na segunda quinzena de março sobre a suspensão de atividades em escolas e universidades em todo 
o mundo e informou que pelo menos 39 países haviam suspendido as aulas nacionalmente, afetando 
mais de 420 milhões de estudantes. Em 22 países, entre os quais o Brasil, as aulas foram suspensas em 
algumas partes do território. (UNESCO, 2020)



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 817

Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio 
a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas 
e modalidades, considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadê-
micas por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19. Em decor-
rência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de diversos estados e 
vários Conselhos Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou pareceres 
orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos 
sistemas sobre a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não 
presenciais. (MEC, 2020)

Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Le-
gislativo nº 6que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos 
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.Em 1º.deabril de 2020, o Governo 
Federal editou a Medida Provisória nº 934 que estabelece normas excepcionais 
para o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das me-
didas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que 
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. (MEC, 2020)

Acompanhada de outras tantas mudanças edita-se a Medida Provisória 
n.º 934, de 1.º de abril. A MP modifica os artigos 24 e 31 da LDB, que tratam 
da obrigatoriedade de 800 horas distribuídas em 200 dias letivos, desobrigan-
do o cumprimento dos 200 dias, mas não das 800 horas. Isto significa que o 
dia letivo, ou seja, estar na escola, não é mais necessário contanto que o estu-
dante cumpra 800 horas de estudo em casa. A MP explicita:

Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em 
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de 
efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º 
do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos 
referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos 
sistemas de ensino.
Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput se aplicará para o ano letivo 
afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 2º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excep-
cional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 
acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3odo art. 47 da Lei nº 9.394, 
de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, observadas 
as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educa-
ção superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, 
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Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem 
editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo:
I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medi-
cina; ou
II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório 
dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. (BRASIL, MP Nº 934, DE 
1º DE ABRIL DE 2020)

Em 3 de abril de 2020, o MEC publicou a Portaria nº 376 que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio en-
quanto durar a situação de pandemia daCOVID-19. Em caráter excepcional, a 
portaria autoriza as instituições integrantes do sistema federal de ensino quan-
to aos cursos de educação profissional técnica de nível médio em andamento, 
a suspender as aulas presenciais ou substituí-las por atividades não presenciais 
por até 60 (sessenta)dias, prorrogáveis a depender de orientação do Ministério 
da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. Tendo como 
base as normas exaradas sobre o assunto em nível estadual, diversas consultas 
foram formuladas a este Conselho Nacional de Educação solicitando orienta-
ções em nível nacional a respeito da reorganização do calendário escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumpri-
mento da carga horária mínima anual. (MEC, 2020)

Boaventura de Sousa (2020), assevera que as sucessivas crises para a manu-
tenção do sistema capitalista atual, compõe um ingrediente à sua sustentação, 
e assim existem, não para serem resolvidas, mas servem como argumento para 
diminuição dos investimentos em direitos sociais, tais como a saúde, educa-
ção e segurança. É desse modo uma estratégia permanente para “legitimar a 
escandalosa concentração de riqueza e boicotar medidas eficazes para impedir 
a iminente catástrofe ecológica” (SOUZA SANTOS, 2020, p. 6). A pandemia 
COVID-19 que vem afetando mais de duzentos países no mundo em 2020, 
nesse sentido, “[...] vem apenas agravar uma situação de crise a que a popula-
ção mundial tem vindo a ser sujeita” (SOUZA SANTOS, 2020, p.6).

3. EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Quando o assunto é a educação sobram denúncias e reclamações a res-
peito da insuficiência dos gastos públicos. Entretanto, em recente relatório 
publicado sobre o Brasil, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE, 2018) identificou que o país alocou 5,4% do PIB em edu-
cação em 2014. O investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos 
anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões. 
(SIAFI, 2019)
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Esse percentual supera a média dos países da OCDE e da América Latina, 
mas o desempenho escolar fica abaixo da Colômbia, México e o Uruguai que 
gastam menos por estudante que o Brasil. Apesar das críticas, o Brasil, incor-
porou cerca de 50 milhões de alunos, possui mais de dois milhões de professo-
res, tem 200 mil escolas, distribuiu mais de um bilhão de merendas escolares e 
disponibilizou para os alunos mais de cem milhões de livros didáticos por ano 
(BUARQUE, 2017). É um feito admirável, mas não é o suficiente.4 O investi-
mento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos anos. Entre 2014 e 2018, 
diminuiu de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões. (SIAFI, 2019)

Acrescido as inúmeras necessidades e desafios, em meados de março de 
2020, o Ministério da Educação (MEC), Estados e municípios reuniram-se 
para articular estratégias a novo problema: o combate ao novo coronavírus 
(Covid-19) que por extensão atingiu a área da educação. As unidades federa-
tivas passaram por momentos diferentes em termos de propagação do vírus, 
bem como de tomar ações para o enfrentamento da pandemia. O Distrito 
Federal e o Rio de Janeiro, por exemplo, decidiram suspender as aulas, mas, 
em Mato Grosso do Sul, a medida deu-se mais tardiamente. 

Assim como os cidadãos na totalidade, os entes públicos transitavam 
entre as ansiedades frente ao novo e a dificuldade de compreender a chegada 
da pandemia em razão da rapidez que a mesma foi anunciada em nível de 
país. Posteriormente foi criado o Comitê Operativo de Emergência do MEC, 
formado por entidades educacionais representativas das escolas e universida-
des brasileiras. Insta destacar o envolvimento da União dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime) nesse processo. A estratégia inicial adotada pela 
Undime, foi de orientar as redes de ensino a escolher representantes atentos 
às novidades em relação ao coronavírus e, dessa forma cada escola ou sistema 
teve um colaborador para ser a conexão com a rede. 

Dentre as diversas questões que envolveram as discussões está a reposição 
de aulas, a suspensão das aulas, dependendo da etapa escolar dos estudantes, e 
a realização de atividades a distância – uso de tecnologias. No tocante ao uso 
de ferramentas tecnológicas a preocupação esta na carência estrutural de gran-
de parte das escolas brasileiras. Segundo a pesquisa TIC Domicílios, divulgada 
em 2019,5 apenas 44% dos domicílios da zona rural brasileira têm acesso à in-
ternet. Na área urbana, o índice é bem mais alto: 70% dos lares estão conecta-
dos. As diferenças ficam ainda mais evidentes ao se analisar cada classe social: 
entre os mais ricos (classes A e B), 96,5% das casas têm sinal de internet; nos 

4 A meta estipulada pelo PNE é o investimento anual equivalente a pelo menos 10% do PIB em educação 
pública a partir de 2024.

5 O estudo, feito anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic), é um dos principais no país no segmento de acesso a tecnologias.
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patamares mais baixos da pirâmide (classes D e E), 59% não consegue navegar 
na rede. (CETIC, 2018)

O censo escolar apontou por anos consecutivos que muitas escolas não 
têm sinal de internet, outras possuem sinal aquém da necessidade das es-
colas e que um número significativo de escola têm recursos de informática 
precarizados. 

Sabe-se que as redes municipais são responsáveis, prioritariamente, pela 
educação infantil e pelos primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, da 
creche até o 5º ano do ensino fundamental. Já os Estados, concentram priori-
tariamente nas redes os estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental 
até final do ensino médio, ou seja o uso das tecnologias atua de forma dife-
renciada. Enquanto alguns estados têm boa conectividade e conseguem ofertar 
disciplinas a distância para repor aulas, outros não têm sinal de internet em 
várias localidades, sem contar as escolas do campo e rurais, que por anos pas-
sam pelo processo de ameaça de fechamento. 

Importante também destacar as escolas indígenas6, dos povos das flores-
tas, ribeirinhos, assentamentos e outros que em razão dos processos contínuos 
de desassistência do Estado possuem parte das estruturas físicas das escolas 
em estado falimentar. Ou seja, o maior impacto, e que talvez o que tenha 
consequências mais duradouras, é a ampliação do abismo entre as classes so-
ciais tão díspares no Brasil. As desigualdades sociais, para as quais a educação 
figura como eixo central no combate, afloram de modo avassalador, negando 
à população mais vulnerabilizada o cumprimento do principal papel social da 
educação e da escola.

De acordo com vários segmentos da educação, o processo de ensino-
-aprendizagem à distância como flexibilização do calendário escolar, sem o 
aporte do Estado e sem o devido planejamento funcionará apenas para algu-
mas categorias sociais. Os demais serão excluídos por não possuírem acesso a 
tecnologia como dispositivos tecnológicos que suportam diferentes módulos, 
recursos e programas, conexão de alta velocidade e qualidade, aparelhos de TV 
com boa qualidade de imagem e som, espaço adequado para realização das 
tarefas e atividades.

6 De acordo com Censo Escolar (2019), 1.029 escolas indígenas não funcionam em prédios escolares; 
1.027 escolas indígenas não estão regularizadas por seus sistemas de ensino. Do total de escolas, 1.539 
são estaduais distribuídas em 26 unidades federativas. Outras 1.806 são escolas municipais e estão em 
203 municípios. Ao todo, 3.288 escolas estão localizadas em área rural e 57 escolas em área urbana. 
Além disso, 1.970 escolas não possuem água filtrada, 1.076 não possuem energia elétrica e 1.634 escolas 
não possuem esgoto sanitário. São 3.077 escolas sem biblioteca, 3.083 sem banda larga e 1.546 que não 
utilizam material didático específico. E, apesar de 2.417 escolas não informar a língua indígena adotada, 
3.345 unidades escolares utilizam linguagem indígena. Somente 6,84% das escolas indígenas possuem 
laboratórios de informática, 0,50% contam com laboratórios de ciências, 8,01% possuem bibliotecas e 
14,73% tem acesso à internet.
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Segundo nota divulgada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação7 em tempos de pandemia é necessário refletir acerca do 
uso da uso das tecnologias com vistas a não exclusão, ou seja, 

[...] a EAD não pode substituir a educação escolar, nem que seja a solução 
unívoca para o problema de reposição das atividades suspensas, ou ainda, o 
mecanismo mais adequado para reorganizar o calendário escolar. Os sistemas 
e instituições de ensino não dispõem das condições necessárias para a mate-
rialização da EAD, tampouco os docentes podem ser responsabilizados ou 
submetidos a formas improvisadas de mediação tecnológica. A implementa-
ção de ações díspares - em muitos casos, efetivadas pela adoção de pacotes e 
softwares educacionais - visando à implementação da EAD, com o uso de fer-
ramentas digitais, ensino remoto ou outras alternativas, sem a mediação direta 
de professores e com famílias sem condições de acessibilidade e de suporte ao 
processo educativo de crianças e jovens, não conseguirá oportunizar ensino de 
qualidade. Ademais, o uso indiscriminado de aplicativos e aulas prontas, que 
não consideram as realidades educacionais, não garante a aprendizagem nem 
pode substituir as atividades educativas presenciais. Da mesma forma, apon-
tamos para o equívoco das medidas que visam deslocar, simular e substituir 
o currículo, reduzindo a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes 
a uma mera transposição de conteúdos e atividades para ambientes virtuais, 
desconsiderando o conhecimento já sistematizado nas instituições de ensino, 
por profissionais da educação, e cientificamente validados. (ANPED, 2020)

 Insta destacar que em âmbito internacional a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos8 também se pronunciou e alertou sobre a necessidade 
de resguardar o direito de crianças e adolescentes, indiscrimanadamente a to-
dos os países, com destaque ao artigo 3º que trata especificamente do tema 
da educação. De acordo com a Resolução Nº. 01/20, intitulada “Pandemia y 
Derechos Humanos en las Américas”, recomenda: 

1. Reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, incluyendo muy es-
pecialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuen-
tran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, 
implementando medidas que consideren sus particularidades como personas 
en etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés 

7 Fundada em 16 de Março de 1978, a ANPEd atua de forma decisiva e comprometida nas principais lutas 
pela universalização e desenvolvimento da educação no Brasil. é uma entidade sem fins lucrativos que 
congrega programas de pós-graduação stricto sensu em educação, professores e estudantes vinculados a 
estes programas e demais pesquisadores da área. Ela tem por finalidade o desenvolvimento da ciência, da 
educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça social.

8 A CIDH é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo man-
dato surge com a Carta da OEA e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, representando 
todos os países membros da OEA. Está integrada por sete membros independentes que atuam de forma 
pessoal, os quais não representam nenhum país em particular, sendo eleitos pela Assembleia Geral.
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superior. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los víncu-
los familiares y comunitarios.
 2. Frente a las situaciones de violencia se recomienda adoptar medidas de 
prevención del abuso, violencia intrafamiliar, discriminación, abuso y explo-
tación de NNA y activar campañas de concientización y difusión de números 
telefónicos de denuncia, además de actuar con la debida diligencia ante las 
denuncias realizadas.
3. Disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir con el acceso a la 
educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. Los 
Estados deben asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapaci-
dad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas 
de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.
 4. Promover rutinas de actividades para niñas, niños y adolescentes, brindan-
do herramientas para que las familias puedan propiciar actividades recreativas 
y juegos que les permitan momentos de esparcimiento, a los fines de garanti-
zar la salud física, psíquica y emocional de los NNA.
 5. Disponer de los mecanismos y procedimientos de acogida y asistencia efec-
tivos a la protección integral de los derechos humanos de NNA en situación 
de movilidad humana y desplazamiento, con especial atención a su interés 
superior, así como emprender todos los esfuerzos para prevenir la separación 
familiar y promover su reunificación.
6. Adoptar medidas para garantizar el derecho a la participación de los NNA, 
brindando oportunidades para que sus opiniones sean escuchadas y tomadas 
en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia. Los NNA 
deben comprender lo que está sucediendo y sentir que participan en las deci-
siones que les afectan. (CIDH, Resolução 0120, 2020)

Nessa senda, cumpre mencionar também o Brasil como um país de di-
mensões continentais, e com os avanços tecnológicos cada vez mais a serviço 
da informação e da comunicação, a educação a distância cumpre um papel 
social importante, sobretudo para determinados públicos e tipos de formação, 
como no ensino superior. Contudo, sua implantação na educação básica de 
forma impulsiva, sem o necessário debate com a sociedade civil, com as Uni-
versidades, com as entidades representativas e da comunidade escolar como 
um todo, sem as condições objetivas para garantir a democratização do acesso 
e o cumprimento das diretrizes legais, servirá apenas como um passo para a 
mercantilização da educação, para aprofundamento da precarização do traba-
lho docente, para a exclusão dos vulnerabilizados e subalternizados e, até para 
a ampliação da privatização da educação pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A educação sendo um Direito Humano deve ser resguardada nas devidas 

proporções, mesmo em tempos incertos. Insta assinalar que diversidade de 
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soluções no pós-crise deve atender às múltiplas realidades, ou seja: artístico-
-culturais, econômicas, políticas, sociais e até religiosas. Em se tratando de 
Brasil, é inócuo pensar em uma solução única que abarque todas as crianças e 
jovens, visto que há níveis diferentes de autonomia e recursos, enquanto polí-
ticas públicas e de gestão na educação

Outro elemento balizador é não aumentar as desigualdades já existentes 
de longa data no processo de ensino-aprendizagem entre os discentes. No to-
cante as desigualdades há um abismo em se tratando de contexto brasileiro. Se-
gundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL, 2019), 
a população indígena também aparece particularmente vulnerável à falta de 
acesso a educação. Cerca de 20% dos jovens indígenas latino-americanos de 
12 a 17 anos não frequentam a escola. A proporção cai para cerca da metade, 
quando analisada a população branca.

No Brasil, em todos os Estados, houve suspensão de aulas para conter 
o avanço da pandemia do novo coronavírus. A medida não foi adotada ape-
nas no Brasil. De acordo com os últimos dados da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que monitora os im-
pactos da pandemia na educação, 186 países determinaram o fechamento de 
escolas e universidades. A decisão afeta cerca de 1,3 bilhão de crianças e jovens, 
o que corresponde a 73,8% de todos os estudantes no mundo.

As práticas em outros países revelam que não há uma única resposta para 
caminhos e ferramentas educacionais em situações críticas. Elenca-se costu-
meiramente três formatos de ensino a distância: via TV, um modelo rápido e 
democrático; os computadores e tablets - com dúvidas do uso em razão da falta 
de acesso, e o rádio. Há uma preocupação com os professores, já que também 
passam pelo processo de desvalorização social e econômica em muitos casos. 

Destaca-se que será possível chegar a uma ponderação a partir do diálogo 
e interação com a sociedade, o terceiro setor e os especialistas, respeitando os 
Conselhos Estaduais e Municipais e as redes escolares que têm suas normas 
locais. É igualmente sob essa perspectiva que se impõe à educação a tarefa de 
promover a formação dos homens e que enfrentarão os novos desafios de um 
contexto de globalismos, ou seja, a Educação se imputa a responsabilidade 
de contribuir para a construção da cidadania no sentido das práticas históri-
cas mediadoras de suas existências, com vistas ao processo intercultural que 
envolve, simultaneamente, as dimensões epistêmica, ética e política, sendo, 
consequentemente, vinculada à prática educativa.
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Thierry Gihachi Izuta

INTRODUÇÃO

Neste ensaio, foram analisados importantes temas ligados a pandemia do 
COVID-19, sobre a quarentena e se há uma certa responsabilidade do Estado 
por interromper a atividade econômica das empresas diante da ineficiência em 
proteger e garantir direitos fundamentais sobre a saúde e a vida.

O tema central da presente pesquisa, estão relacionados aos impactos cau-
sados pela quarentena nas relações de trabalho e a possibilidade de se utilizar o 
fato do príncipe (art.486 da CLT), para justificar as demissões sem justa causa 
nas empresas, em tempos de pandemia. 

Para o desenvolvimento e atingir o objetivo proposto pela pesquisa, o 
presente artigo está dividido em 3 tópicos, o primeiro tópico irá abordar sobre 
a origem do COVID-19 até chegar ao Brasil e as políticas públicas adotadas 
pelos governantes brasileiros; no segundo tópico, irá abordar a questão da 
quarentena e da proteção do sistema de saúde; no terceiro e último tópico, será 
pesquisado a possibilidade da aplicação do art. 486 da CLT como argumento 
de transferir o pagamento das verbas rescisórias para o Estado.

1. COVID-19 E AS PRINCIPAIS MEDIDAS FEITAS PELO 
ESTADO BRASILEIRO PARA COMBATER O VÍRUS

Conforme amplamente divulgado na mídia, o primeiro caso de CO-
VID-19 foi registrado na China, em meados de dezembro de 2019, no muni-
cípio de Wuhan, uma província de Hubei, só na região houve mais de 67 mil 
casos confirmados e mais de 64 mil recuperados da doença.

capítulo 50
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No dia 31 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)1 
declara eleva a situação do COVID-19 à emergência internacional, pois havia 
casos em 19 países, com transmissão entre humanos na China, Alemanha, 
Japão, Vietnã e Estados Unidos da América. 

Com aumento do número de casos, em 26 de fevereiro de 2020, o gover-
no brasileiro cobrou da OMS a mudança de classificação da COVID-19 para 
pandemia, pois a doença infecta, simultaneamente, pessoas ao redor do mun-
do, não estando restrito a uma determinada região do mundo. Tendo em vista 
que, o primeiro teste positivo para COVID-19 no país aparece em 26 de feve-
reiro de 2020, importado por um paulistano que havia recentemente visitado 
a Itália. Somente em 11 de março a OMS declara pandemia do coronavírus, 
obrigando países a tomarem medidas preventivas.2

Em decorrência da crescente onda de contaminação na China e em 
alguns países, o Governo Federal em 3 de fevereiro de 2020, publicou uma 
portaria (Portaria nº188/2020) decretando Estado de Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Hu-
mana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), com base no Decreto nº 7.616, 
de 17 de novembro de 2011. Com o intuito de empregar urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pú-
blica. Após essa medida, ocorreram outras políticas públicas por parte do 
Governo Federal com intuito de evitar o aumento dos casos, por exemplo, 
facilitar a compra de equipamentos hospitalares com a redução temporária 
de impostos federais3.

Sendo que o primeiro caso registrado de Coronavírus no país, foi um 
homem de 61 anos, ocorreu no Estado de São Paulo, no dia 26 de fevereiro 
de 2020. Na mesma data, havia 20 casos suspeitos e em sete Estados (PB, PE, 
ES, MG, RJ, SP e SC), desses casos suspeitos, 12 pessoas foram para a Itália, 
2 pessoas para a Alemanha e 2 pessoas para a Tailândia, conforme informou 
secretário de vigilância em Saúde4.

Para Ramos (2020, p.4) o vírus só se propagou com alta velocidade em 
decorrência de pessoas que possuem um poder aquisitivo maior, acabaram 
“importando” o vírus e atingindo pessoas de menor renda:

1 Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-
coronavirus&Itemid=812 Acesso em 20 mai. 2020

2 Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-
de-coronavirus Acesso em 20 mai.2020

3 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19 Acesso em 20 
mai. 2020

4 Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-ca-
so-de-novo-coronavirus Acesso em 20 mai. 2020



iMplicaçõEs JuRídicas da covid-19 827

[...] A pandemia entra pela “porta da frente”, como de fato vem acontecendo 
em tantas cidades do Brasil, desembarca nos aeroportos (em voos comerciais e 
presidenciais), nos portos com navios de passageiros e de carga, se dissemina a 
partir dos “andares de cima”, mas não poupa, por isso, os “andares de baixo”.

Isso evidencia que a velocidade da transmissão do vírus é em decorrência 
do mundo globalizado que vivemos na atualidade, demandando que os agen-
tes políticos estejam atentos aos fatos que ocorrem no mundo, necessitando de 
outras medidas conforme pontifica Senhoras (2020, p.33):

Conclui-se com base nestas discussões que epidemias fazem parte da realidade 
de um mundo cada vez mais globalizado, gerando uma série de sensibilidades 
e vulnerabilidades biológicas aos Estados Nacionais que eventualmente podem 
muito rapidamente se tornar em pandemias internacionais, razão pela qual a 
conformação de agendas de cooperação internacional, transparência comuni-
cacional e de respostas compartilhadas se tornam pilastras essenciais para o 
sucesso do sistema de governança da saúde pública global, minimizando assim 
riscos epidemiológicos e consequências socioeconômicas.

No caso do COVID -19, o insuficiente conhecimento cientifico para evi-
tar o contágio e sua alta transmissibilidade, gerou esse descontrole da doença 
e isso possui grande impacto nos países em desenvolvimento, países que não 
possuem estruturas para evitar a contaminação, principalmente o Brasil que 
possui território de proporções continentais e grandes desigualdades sociais.

Neste sentido, Werneck e Carvalho (2020, p.1) destacam que:

O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta 
velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em popula-
ções vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam as melhores estraté-
gias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes 
partes do mundo. No Brasil, os desafios são ainda maiores, pois pouco 
se sabe sobre as características de transmissão da COVID-19 num contex-
to de grande desigualdade social, com populações vivendo em condições 
precárias de habitação e saneamento, sem acesso sistemático à água e em 
situação de aglomeração.

Muito embora o Governo Federal tenha decretado estado de emergência 
e o primeiro caso tenha sido registrado no dia 26 de fevereiro, os Governos Es-
taduais como o de São Paulo e Rio de Janeiro, são estado que possuem maiores 
casos de incidência do vírus por exemplo, só anunciaram medidas após já ter 
sido confirmados casos de COVID-19 nos Estados, com os primeiros decretos 
estaduais nº 64.881 de 22 de março de 2020 (SP) e Decreto nº 46.966 de 11 de 
março de 2020 (RJ).
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Ou seja, os agentes públicos estaduais só tomaram medidas após a confir-
mação de COVID-19 em seus Estados, ao invés de preparar o sistema público 
de saúde para o impacto do COVID-19, vez que é público e notório que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) no país possui suas deficiências e casos de cor-
rupção, sendo que o coronavírus está apenas evidenciando esta precariedade e 
condutas dos agentes públicos. 

Corroborado com este entendimento, Mendonça, Rocha, Pinheiro e Oli-
veira (2020, p. 22-23) destacam que o COVID-19 veio para evidenciar a fragi-
lidade do SUS:

Essa situação representa a discrepância socioeconômica entre as regiões admi-
nistrativas do Brasil, cuja grandeza territorial traduz uma nação multifacetada 
pela desigualdade. Por conseguinte, os impactos das doenças respiratórias no 
Sistema Único de Saúde (SUS) agravar-se-ão nesse perfil de região durante a 
pandemia da COVID-19, ao demonstrar fragilidades quanto ao acesso, acessi-
bilidade e assistência em saúde.

Os impactos que a pandemia trouxe para a sociedade no mundo e espe-
cialmente no Brasil, afeta também as relações de trabalho. Para Ramos (2020, 
p.7), a pandemia vai evidenciar que as desigualdades sociais da sociedade bra-
sileira e a situação de precariedade dos trabalhadores brasileiros:

A pandemia, seja no centro, seja na periferia do capitalismo, em múltiplas 
escalas, do bairro em que muros de condomínios exclusivos ladeiam extensas 
favelas; às metrópoles com sua pobreza visível e invisível materializada entre 
outras formas na população em situação de rua e no trabalho hiperprecário, 
expõe nossas assimetrias históricas e o surto vai expor nossas entranhas.

Atento a esta situação, foi aprovado no Congresso Nacional no dia 22 
de abril e sancionado pelo Governo Federal no dia 15 de maio de 2020, a 
Lei nº 13.982/2020 que institui o Auxilio Emergencial para os trabalhadores 
informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempre-
gados, ou pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social durante o 
período de enfrentamento causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 
19. Um Auxílio do Governo Federal no valor de R$600,00 (seiscentos reais) 
ou para as famílias onde a mulher seja a única responsável pelas despesas 
familiar, o valor pago mensalmente será de R$1.200,00 (hum mil e duzentos) 
no período de 3 meses.

Lembrando, que recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) asse-
gurou aos Estados e municípios adotarem medidas contra o COVID-19 na 
pandemia, conforme ADPF 672. Isso possibilitou que os Estados e municípios 
tomassem medidas para tentar conter o avanço da contaminação, mas gerou 
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consequências que afetam a livre iniciativa, bem como, o direito do trabalha-
dor em garantir a sua subsistência, do direito ao trabalho e em caso de rescisão 
do contrato de trabalho, garantia do recebimento das verbas rescisórias. Temas 
que serão abordados nos próximos tópicos.

2. A RELAÇÃO DA QUARENTENA E A PROTEÇÃO DO 
SISTEMA DE SAÚDE

Conforme foi brevemente suscitado no tópico anterior, em decorrên-
cia da pandemia e da situação sanitária do Brasil, recentemente o Supremo 
Tribunal Federal (STF) assegurou aos Estados e municípios adotarem me-
didas contra o COVID-19 na pandemia, conforme ADPF 672. Tal decisão, 
possibilitou que os Estados e municípios tomassem medidas ortodoxas para 
conter o avanço da doença em seu território, a principal delas é da quaren-
tena da população.

Um dos exemplos, é da quarentena no Estado de São Paulo por meio do 
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 em que consiste na “restrição de 
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do co-
ronavírus”, sendo estendido a duração até 10 de maio, pelo Decreto nº 64.946, 
de 17 de abril de 2020 e novamente prorrogado a duração até 31 de maio, pelo 
Decreto nº 64.967/2020.

Werneck e Carvalho (2020, p.1-2) ressaltam que as medidas têm o intuito 
de reduzir em algum grau o contato social das pessoas para evitar o contágio:

Essas medidas, denominadas de “isolamento vertical”, são em geral acom-
panhadas de algum grau de redução do contato social. Em geral começa 
com o cancelamento de grandes eventos, seguido paulatinamente por ações 
como a suspensão das atividades escolares, proibição de eventos menores, 
fechamento de teatros, cinemas e shoppings, recomendações para a redução 
da circulação de pessoas. É o que se convencionou chamar de “achatar a 
curva” da epidemia.

Sendo que o Estado de São Paulo, é o estado que possui mais casos de 
COVID-19 registrado no país, até o presente momento, foram confirmados 
109.6985 casos de COVID-19, tendo a ocupação de 71,6% a ocupação de leitos 
de UTI no Estado, muito embora o governo estadual não informa que a taxa 
de ocupação é exclusivamente decorrente de COVID-19.

Farias (2020, p.4) destaca os principais objetivos para ter esses decretos 
estaduais:

5 Disponível em https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-tem-109-mil-casos-e-76-mil-
mortes-por-coronavirus/ Acesso 01 de jun. 2020
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O objetivo desses decretos é interromper a transmissão do vírus para que o 
sistema de saúde não seja sobrecarregado. Muitos serão infectados, infeliz-
mente, mas se a procura pelo sistema de saúde for mais espaçada no tempo, 
haverá mais e melhores condições de atendimento. Descumprir o isolamento 
aumenta a transmissão de maneira muito rápida e, por consequência, aumenta 
e muito a procura por socorro, podendo faltar leitos e respiradores para os 
doentes, caracterizando o colapso do sistema de saúde.

Para Werneck e Carvalho (2020, p.3) a falta de dados confiáveis, impede 
que haja uma política pública alinhada entre os governos federal, estaduais, 
municipais e a forma que a doença vai afetar a população vulnerável:

No Brasil, o panorama é incerto e as estimativas válidas e confiáveis do núme-
ro de casos e óbitos por COVID-19 esbarram na ausência de dados confiáveis, 
seja dos casos ou da implantação efetiva das medidas de supressão, frente às 
recomendações contraditórias das autoridades em cada nível de governo. [...] 
Pouco se sabe sobre como a epidemia se propagará e afetará as comunidades 
de baixa renda, um panorama completamente novo, considerando os países 
mais afetados até agora.

Todavia, cabe ressaltar o preâmbulo da Constituição de 1988, onde a 
Carta Magna destaca a importância da liberdade nos valores relevantes deste 
Estado Democrático de Direito:

[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconcei-
tos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e interna-
cional, com a solução pacífica das controvérsias [...] (grifo nosso)

Bem como, preconiza o inciso XV - é livre a locomoção no território 
nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;” do art.5º da CF/1988.

Ocorre que tais medidas como da quarentena, impede o funciona-
mento das empresas, afetando a livre iniciativa e de trabalhadores infor-
mais que dependem do trabalho para garantir a sua subsistência e de sua 
família. Muito embora, os principais argumentos a favor da quarentena 
são da supremacia do interesse público sobre o privado, da proteção do 
direito à vida, da proteção e o direito à saúde. E conforme a decisão da 
ADPF 672, são medidas para “achatar a curva” de crescimento do conta-
gio da doença.

Entretanto, Rita e Ferreira Junior (2020, p.465) entendem que essas medi-
das afetam as empresas e consequentemente o trabalhador:
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Assim, o fato inteiramente inédito nessa crise é que, na ausência de políticas 
públicas típicas de tempos de guerra, as empresas deixarão de produzir e as 
pessoas perderão seus empregos simplesmente para não ter suas vidas ceifadas 
pela Covid-19.

Principalmente ao trabalhador, vez que no país como o Brasil temos mais 
de 12,8 milhões de desempregados, conforme os dados do IBGE6, os dados 
não englobam as pessoas que trabalham na informalidade para garantir sua 
sobrevivência. Já se encontravam em situação de vulnerabilidade econômica 
em decorrência da crise econômica que o país se encontrava.

Ou seja, são trabalhadores que trabalhavam na informalidade ou em 
trabalhos precários que ficaram sem renda por causa da pandemia e prin-
cipalmente, após os decretos estaduais que determinavam a quarentena da 
população.

Bonfim (2010, p.19) entende que a necessidade da sociedade de ter um 
trabalho é para garantir a sua subsistência e de sua família, acaba se sujeitando 
estes trabalhos precários, bem como, se expõe a contaminação do COVID-19 
por necessidade de sobrevivência, gerando um paradoxo no Estado brasileiro:

A partir daí um grande paradoxo se instala: de um lado uma população carente 
e de outro, uma Constituição que lhe garante direitos básicos, essenciais à uma 
vida digna. A solução estaria, então, na execução destes direitos, efetivando-se 
o Estado Social preconizado pela Constituição. No Estado Democrático de 
Direito a lei passa a ser, privilegiadamente, um instrumento de ação concreta 
do Estado, tendo como método assecuratório de sua efetividade a promoção 
de determinadas ações pretendidas pela ordem jurídica.

Tanto é, que o número de solicitações ao Auxilio Emergencial é muito 
superior ao número de desempregados, evidenciando a verdadeira realidade 
econômica no país, boa parte dos brasileiros trabalham de forma autônoma, 
segundo os números divulgados pelo Dataprev7, foram solicitados mais 96 
milhões de CPF’s, sendo que 50,5 milhões já foram atendidos e que cumpre os 
requisitos estabelecidos pelo Governo Federal8.

Corroborado com este entendimento, Werneck e Carvalho (2020, p.3) 
enfatizam que:

6 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/28/desemprego-sobe-para-126percen-
t-em-abril-e-atinge-128-milhoes-diz-ibge.ghtml Acesso em 01 jun. 2020

7 Órgão responsável pela análise dos dados do Auxilio Emergencial
8 Disponivel em : https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/01/mais-da-metade-dos-pedi-

dos-de-auxilio-de-r-600-foram-aprovados.htm#:~:text=Governo%20aprovou%2051%20mi%20de%20
pedidos%20de%20aux%C3%ADlio%20de,600%2C%20mais%20da%20metade%20deles&text=-
Dos%2096%2C9%20milh%C3%B5es%20de,52%2C1%25%20do%20total. Acesso em 01 jun. 2020
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A epidemia de COVID-19 encontra a população brasileira em situação de ex-
trema vulnerabilidade, com altas taxas de desemprego e cortes profundos nas 
políticas sociais. Ao longo dos últimos anos, especialmente após a aprovação 
da Emenda Constitucional no 95, que impõe radical teto de gastos públicos e 
com as políticas econômicas implantadas pelo atual governo, há um crescente 
e intenso estrangulamento dos investimentos em saúde e pesquisa no Brasil. 
É justamente nesses momentos de crise que a sociedade percebe a importância 
para um país de um sistema de ciência e tecnologia forte e de um sistema úni-
co de saúde que garanta o direito universal à saúde.

Rita e Ferreira Junior (2020, p.468-469) entendem que a política econô-
mica atual e a política de austeridade fiscal impedem o investimento público 
nas áreas da saúde:

No cerne da crítica feita pelos economistas heterodoxos está a política econô-
mica liberal do governo brasileiro como a grande responsável pela estagnação 
econômica observada pós-período recessivo. Para esses economistas, a política 
de flexibilização do mercado de trabalho tem contribuído para precarizar as 
relações trabalhistas, assim como para aumentar a informalidade (uberização) 
do emprego, com, entre outras, implicações negativas para as receitas da pre-
vidência. Por sua vez, a política de austeridade fiscal, expressa no “teto dos 
gastos”, regra de ouro e meta de superávit primário, vem solapando o investi-
mento público e as transferências sociais, com cortes nas áreas de saúde e de 
educação, enquanto o sistema tributário continua fortemente regressivo.

Entretanto, a suposta ineficiência do Estado brasileiro de prover a efetiva-
ção do direito à saúde e o direito à vida, em grande parte é decorrente da cor-
rupção que temos no nosso país, pois impede que o dinheiro que é destinado 
à saúde chegue a quem realmente precisa. Consonância a este entendimento, 
Souza (2017, p. 64) destaca a necessidade de uma melhor eficiência da Admi-
nistração Pública:

Sabe-se que as políticas públicas e sociais podem deixar de ser atingidas diante 
da corrupção. Para isso, imprescindível a existência de uma gestão e da Admi-
nistração Pública com os processos participativos. Verdade seja, a corrupção 
contribui para que existam consequências que atinjam os direitos fundamen-
tais, que são salvos, em alguns casos, justamente pelas políticas públicas e pelo 
combate à corrupção.

Ou seja, essa suposta escassez de recursos não é em decorrência da falta de 
recursos ou da Emenda Constitucional nº 95 que estabelece o teto de gastos, e 
sim, da má gestão do dinheiro público e da corrupção generalizada na área, é 
um grau elevado que acaba faltando recursos para efetivar os direitos sociais e 
impede o desenvolvimento econômico do país.
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Um dos exemplos de possíveis casos de corrupção na pandemia do CO-
VID-19 é o caso do Governo do Estado do Rio de Janeiro, onde o governador 
do Estado está sendo investigado por fraude na compra de respiradores, na 
operação Placebo.9 Bem como, há suspeitas de corrupção na área da saúde 
no governo do Estado de São Paulo, que também está sendo investigado pela 
Procuradoria Geral da República (PGR)10.

Neste sentido a corrupção nos Estados afeta mais o combate ao Corona-
vírus, do que a livre iniciativa e os trabalhadores. Evidenciando que o cercea-
mento do direito de ir e vir, bem como, o cerceamento a atividade econômica 
não impede o aumento de número de casos no país.  

Para Souza (2017, p. 73), a corrupção impede que haja políticas públicas 
como no caso da saúde e do trabalho:

A corrupção é um dos males que mais contribuem para que não ocorra o 
desenvolvimento dos Estados, bem como interferem no aumento da desigual-
dade, diante do desvio de recursos que poderiam ser investidos em diversas 
áreas da sociedade, inclusive, consoante já expresso, para promoção de políti-
cas públicas. 

Para Werneck e Carvalho (2020, p.2), a medida de quarentena, lockdown 
tem o intuito apenas de impedir o colapso da saúde e impedir o máximo o 
aumento de casos até a chegada de alguma vacina:

Uma fase de supressão pode ser necessária quando as medidas anteriores não 
conseguem ser efetivas, seja porque sua implementação não pode ser concreti-
zada de forma adequada e imediata (p.ex.: insuficiência de testes diagnósticos 
necessários para identificar indivíduos infectantes logo no início da epidemia) 
ou porque a redução alcançada na transmissão é insuficiente para impedir o 
colapso na atenção à saúde. Na fase de supressão são implantadas medidas 
mais radicais de distanciamento social, de toda a população. Aqui o objetivo 
é adiar ao máximo a explosão do número de casos, por tempo suficiente até 
que a situação se estabilize no campo da assistência à saúde, procedimentos 
de testagem possam ser ampliados e, eventualmente, alguma nova ferramenta 
terapêutica ou preventiva eficaz (p.ex.: vacina) esteja disponível.

Desta forma, percebe-se que a quarentena com o fechamento das ativida-
des econômicas e o cerceamento da liberdade de ir e vir, tem o intuito de ape-
nas de proteger e evitar que o sistema de saúde pública entre em colapso, sendo 

9 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-witzel-incluido-em-investigacao-no-stj-so-
bre-fraude-na-compra-de-respiradores-1-24430642 Acesso em: 01 jun. 2020

10 Disponível em: https://jovempan.com.br/noticias/brasil/doria-witzel-oito-governadores-investigacao-
coronavirus.html Acesso em: 01 jun. 2020
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que no caso brasileiro, é público e notório que o SUS possui suas deficiências 
e limitações, principalmente que o território brasileiro possui proporções con-
tinentais e inúmeras desigualdades sociais.

Nesta toada, Lemos, Almeida-Filho e Firmo (2020, p.44) entende que 
deve ser respeitado as recomendações de distanciamento social e da quarente-
na, mas que maior parte da população fica reféns em optar por ficar doente 
ou morrer de fome:

É importante observar que é provável que um surto que exija distanciamento so-
cial e quarentena para controle se desenvolva de maneira muito diferente em um 
ambiente em que há uma força de trabalho com acesso a cuidados de saúde gra-
tuitos e proteção à renda do que naqueles em que muitos empregos são ocasionais 
e pessoas deve optar por ir trabalhar quando estiver doente ou morrer de fome.

As consequências da quarentena e o fechamento das atividades econômicas 
por longos períodos acabam prejudicando a economia e a livre iniciativa, que 
para garantir a sobrevivência da atividade econômica da empresa, recorre a redu-
ção dos custos operacionais, um dos custos é a manutenção do trabalhador nos 
quadros de empregados da empresa, tema que será abordado no próximo tópico.

3. A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 486 DA 
CLT NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E A 
POSSIBILIDADE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 

A pandemia do COVID-19 afetou as economias mundiais e no Brasil não 
foi diferente, isso impactou as relações de trabalho com os Decretos estaduais 
que determinaram a quarentena e a restrição das atividades econômicas.

Para Ramos (2020, p.2), a pandemia trouxe grandes impactos negativos 
as relações de trabalho:

Invariavelmente e em diferentes escalas, o mundo do trabalho será profunda-
mente impactado pela pandemia, assim como as diferenças na infraestrutura 
urbana e seus níveis de segregação, desigualdade e desenvolvimento sócio-es-
pacial farão toda diferença nas consequências desse momento histórico no 
futuro das cidades. O processo ainda está em curso. A periferia do sistema 
capitalista adentra agora ao estado de urgência/calamidade. As consequências 
ainda são incertas e especulativas, mas os prognósticos, assustadores, como 
vêm sinalizando alguns documentos e estudos técnicos ao redor do mundo.

Lemos, Almeida-Filho e Firmo (2020, p.43) destacam que os especialistas da 
área da saúde afetam a economia, orientando os governantes a agirem desta forma:
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O problema é que os conselhos que esses especialistas estão dando representam 
uma ameaça imediata à economia. Isso importa. O próprio declínio econômi-
co tem um efeito adverso na saúde. A redução da atividade econômica reduz a 
circulação de dinheiro e, com ela, as receitas tributárias. Isso reduz as finanças 
disponíveis para as contramedidas da saúde pública necessárias para controlar 
a pandemia. Também atinge indivíduos e famílias, que podem ver sua renda 
despencar catastroficamente. Uma vez esgotadas suas reservas financeiras, as 
empresas fecham, com consequências para seus proprietários, funcionários e 
fornecedores.

Entretanto, os “especialistas” deixam de observar de que se não houver 
atividade econômica, não haverá arrecadação de tributos e sem tributos, o Es-
tado não possui dinheiro para políticas públicas de combate ao Coronavírus.

Portanto, é necessário um equilíbrio entre o combate ao COVID-19 e 
atividade econômica, pois ambas condutas visam garantir a vida e a dignida-
de humana das pessoas. Corroborado com este entendimento, Marmelstein 
(2014, p. 190) ressalta a importância dos direitos fundamentais sociais:

Por isso, o constituinte brasileiro foi bastante feliz ao positivar, junto com os 
demais direitos fundamentais, os chamados direitos econômicos, sociais e 
culturais, que são inegavelmente instrumentos de proteção e concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana, pois visam garantir as condições 
necessária à fruição de uma vida digna (destaque do autor)

Contudo, a manutenção da quarentena por tempo indeterminado por 
parte dos governantes, acaba afetando a manutenção da atividade econômica, 
acarretando em demissões dos trabalhadores.

Um caso que ganhou notoriedade na imprensa, foi caso da rede de chur-
rascarias Fogo de Chão, que demitiu cerca de 436 empregados no Estado do 
Rio de Janeiro e informou os ex-empregados a cobrar do governo do Estado 
as verbas rescisórias, evocando o art. 486 da CLT11.

Este artigo da CLT é conhecido como teoria do fato do príncipe, quando 
uma empresa é afetada por medidas tomadas por uma autoridade que impos-
sibilite de forma temporária ou definitiva a atividade econômica, gerando a 
demissão sem justa causa de um empregado. Trata o art. 486 da CLT: 

Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, moti-
vada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulga-
ção de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevale-
cerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável.

11 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/18/fogo-de-chao-churrascaria-
demissoes-coronavirus.htm Acesso em 01 jun. 2020
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Todavia, a evocação do fato do príncipe (art.486 da CLT) por si só, não 
constitui aplicabilidade e não há possibilidade de prosperar no Poder Judiciá-
rio, com a responsabilidade objetiva do Estado. Principalmente, que o Gover-
no Federal criou mecanismos para que fosse evitado as demissões nas empresas 
sobre um fato diverso do normal (a pandemia do COVID-19), como por 
exemplo, a flexibilização de direitos trabalhistas por meio da MP nº927, MP 
nº936 e MP nº944.

A atitude louvável, é com relação a MP nº944 que visa criar uma linha 
de credito as empresas, um Plano Emergencial de suporte a empregos, com 
intuito de se evitar demissões nas empresas.

Mesmo com a possibilidade de muitas atividades econômicas poderem 
ser adaptadas à nova realidade com base na MP 927, com a implementação da 
tecnologia no ambiente de trabalho, Ramos (2020, p.6) entende que há pos-
sibilidade de um crescimento de trabalhos precários, como o de entregadores 
por aplicativo:

O trabalho se tornou objeto de reflexão central quando se fala na pandemia 
da Covid-19. Trabalho remoto, ensino à distância, serviços de entrega em geral 
com tendência de aumento... mas a cultura do trabalho assalariado, e mesmo 
a naturalização do trabalho precário são incompatíveis com a subsistência em 
caso de interrupção de atividades, ainda que por um período relativamente 
determinado, [...]

Sendo que a proteção da saúde para evitar o contagio por COVID-19 é 
necessária para manter a qualidade do trabalho, conforme entendem Izuta, 
Kondo e Toledo (2019, p.190):

A saúde do trabalho é matéria de saúde pública, como um direito fundamen-
tal positivado pelo mandamento constitucional e não apenas uma matéria de 
direito do trabalho, necessitando de políticas públicas para não ocorra um 
retrocesso social. Tendo em vista, que a proteção à saúde e ao trabalho, são um 
direito social que possui a sua regulamentação tanto a nível nacional, como 
a nível internacional, conforme já elencado durante a obra, contudo, apesar 
de ter tido bastante evolução na proteção da saúde do trabalhador, é evidente 
que não consegue impedir que o trabalhador tenha doenças decorrentes da sua 
atividade laborativa [...]

Ademais, em caso de demissão sem justa causa, a empresa não pode ter-
ceirizar a responsabilidade no pagamento das verbas rescisórias em caso de 
demissão de um trabalhador, vez que o risco da atividade econômica é do em-
pregador, conforme preconiza o art.2º da CLT “Art. 2º - Considera-se empre-
gador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.”.
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Sendo que o parágrafo único do art.1º da MP nº927 estabelece critérios 
peculiares em tempos da pandemia do COVID-19:

Parágrafo único.  O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 
2020,  e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos 
do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

O art. 501 da CLT destaca para que haja força maior, há necessidade da 
atividade empresarial seja afetado econômica e financeira e a imprevidência do 
empregador para a ocorrência do fato.

No caso de demissão dos empregados em época da pandemia e que for 
devidamente comprovado a força maior da empresa que ocasionou a demis-
são, poderá ser aplicado o art. 502 da CLT:

 
Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da 
empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é asse-
gurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte:
I - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478;
II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de 
rescisão sem justa causa;
III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o art. 479 
desta Lei, reduzida igualmente à metade.

Ou seja, a indenização das verbas rescisórias em caso de rescisão sem 
justa causa para os trabalhadores de contrato indeterminado será reduzida 
pela metade.

Contudo, como a pandemia do coronavírus é uma situação atípica para 
os agentes públicos e as empresas, fazendo com que as demissões neste perío-
do, sejam passiveis de judicialização.

Corroborando com este entendimento, Barboza (2005, p.171-172) enten-
de a importância do Poder Judiciário nesses casos:

Ora, o Judiciário, desse modo, exerce papel importante na proteção da de-
mocracia, vez que é ele o fórum adequado para garantia dos direitos das 
minorias, minorias essas que se tornam maioria numa sociedade plural e de-
sigual como a brasileira. Ressalta-se que, sem a efetivação dos direitos sociais, 
os excluídos e as minorias nunca alcançarão uma igualdade real, ou uma 
liberdade igual, e, portanto, continuarão alheios ao processo democrático, 
pois não basta a garantia dos direitos políticos e de liberdade de expressão, 
é preciso, também, a garantia do direito à educação, para que se tenha o 
direito a formar a própria opinião. 
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Poli (2013, p.224) reafirma o papel fundamental da atuação dos juízes 
avaliando as repercussões sociais:

O Estado Democrático de Direito não aceita mais a postura desidiosa 
e passiva do Judiciário. O juiz deve concretizar o significado das decla-
rações constitucionais e, nesse sentido, não pode executar uma função 
apenas jurídica, técnica e secundária, mas, ao contrário, há de comprome-
ter-se a desempenhar um papel ativo. É chamado a contribuir para a efe-
tivação dos princípios constitucionais buscando dar-lhes densidade real e 
concreta. O magistrado, atento às demandas no mundo contemporâneo, 
deve, ao julgar o caso, não apenas aplicar o comando da lei, mas avaliar 
as repercussões sociais, políticas, econômicas, ambientais e outras que a 
decisão irá surtir. 

Desta maneira, denota-se que o Poder Judiciário deverá se posicionar 
mais claramente sobre a possibilidade da aplicação do art.486 da CLT no caso 
da pandemia do COVID-19 e das demissões sem justa causa das empresas, pois 
haverá empresas que utilizarão este argumento de defesa para fundamentar a 
necessidade de demissão do trabalhador, bem como, o Judiciário deverá se 
posicionar sobre a constitucionalidade ou se há algum retrocesso social com 
aplicação do art. 502 da CLT, em que o trabalhador receberia a verba rescisória 
pela metade, no caso da pandemia do COVID-19.

Muito embora, entende-se que há uma certa responsabilidade do Estado 
por interromper a atividade econômica das empresas em decorrência de sua 
ineficiência em proteger e garantir direitos fundamentais sobre a saúde e a 
vida, por não possuir leitos de UTI suficientes para toda a população. Ou 
seja, o Estado terceiriza a responsabilidade e ineficiência de garantir direitos 
fundamentais previstos na CF/88 para a população, com as medidas restritivas 
de circulação e da atividade econômica.

Portanto, as empresas são responsáveis pela relação contratual de tra-
balho, não podendo furtar-se do ônus do pagamento das verbas rescisórias 
em casos de pandemia do COVID-19, tampouco, transferir o pagamento das 
verbas trabalhistas para o Estado, pois o Estado criou mecanismos para evitar 
demissões, com a implementação de vários mecanismos de flexibilização de 
direitos trabalhistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste ensaio, foram analisados importantes temas ligados a pandemia do 
COVID-19, sobre a quarentena e se há uma certa responsabilidade do Estado 
por interromper a atividade econômica das empresas diante da ineficiência em 
proteger e garantir direitos fundamentais sobre a saúde e a vida.
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O tema central da presente pesquisa, está relacionada aos impactos cau-
sados pela quarentena nas relações de trabalho e a possibilidade de se utilizar 
o fato do príncipe, para justificar as demissões sem justa causa nas empresas, 
em tempos de pandemia. 

Ocorre que, o Brasil é notadamente um país de proporções continentais 
e desigual. É público e notório sobre a situação do sistema público de saúde, 
o SUS, é um sistema que possui deficiências e que não atende integralmente as 
necessidades da população brasileira, no caso da pandemia do COVID-19, esta 
ineficiência do Estado em prover saúde ficou ainda mais evidente. Sendo que 
há inúmeros relatos de corrupção no país, inclusive durante a pandemia, que 
impede que a verba pública chegue a população.

Necessitando que os governantes tomem medidas restritivas de circulação 
e de atividade econômica, para tentar impedir o aumento de casos de corona-
vírus, como a utilização da quarentena.

Todavia, o uso exagerado e prolongado da quarentena, afetou a economia 
do país, bem como, o funcionamento das empresas, acarretando em desempre-
gos dos trabalhadores sob argumento de proteger vidas. Só que durante a pre-
sente pesquisa, denota-se que este argumento é parcialmente válido, pois o verda-
deiro uso da quarentena é para evitar que o sistema de saúde entre em colapso.

Diante dessa situação, alguns empresários estão demitindo os trabalha-
dores por não estarem suportando a manutenção da empresa durante este 
período de pandemia e, um dos argumentos para o não pagamento das verbas 
rescisórias é a utilização do art. 486 da CLT.

Apesar de entender que existe uma certa responsabilidade do Estado pela 
quarentena em decorrência de sua ineficiência por não possuir leitos de UTI 
suficientes para toda a população. Ou seja, o Estado toma uma medida drás-
tica que afeta o particular diante do reconhecimento de que não possui con-
dições em garantir o que está previsto na CF/88, acarretando em desempregos 
dos trabalhadores e até a manutenção da máquina estatal, pois sem atividade 
econômica, não há geração de tributos e sem arrecadação de tributos, não há 
dinheiro para políticas públicas de combate ao COVID-19.
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Este é um livro destinado aos juristas, pesquisadores e estudiosos do Direito que desejam com-
preender de que modo ocorreu ou, de que forma deveria ser a aplicação do arcabouço jurídico 
brasileiro em situações jamais vivenciadas, e que desafiem a estrita literalidade da lei, como 
a pandemia da COVID-19.  Nesse sentido, a produção de conhecimento científico a respeito 
dos desdobramentos jurídicos da doença, surge como resposta inadiável para descobrir novos 
rumos frente aos desafios contemporâneos. Deste modo, a presente obra reúne artigos elabo-
rados por diversos especialistas do direito civil, penal, condominial, constitucional, ambiental, 
trabalhista, previdenciário, dentre outros, contribuindo para os estudos e, além disso, inspiran-
do soluções legítimas tão esperadas no âmbito jurídico.


