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“O fim do Direito não é abolir nem restringir, mas 

preservar e ampliar a liberdade”.  (John Locke) 



 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar de forma mais clara a competência 
constitucional dos entes da federação para atuar no enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, levando-se em consideração as decisões proferidas pelo Poder Judiciário 
desde o início do cenário de pandemia, destacando-se a competência atribuída à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para, na área da saúde 
pública, realizarem ações que atenuem os impactos do novo coronavírus no Brasil. 
Almeja-se, para tanto, que sejam observadas as decisões proferidas, 
especificamente, pelo Supremo Tribunal Federal acerca da competência dos entes 
federativos, bem como analisar as previsões no ordenamento jurídico constitucional 
que demonstram a conformidade do posicionamento adotado pela Suprema Corte 
com as regras positivadas. O trabalho a ser desenvolvido terá natureza descritiva, 
realizando-se uma análise do que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 
bem como das medidas tomadas pelos entes, somadas às decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal no atual cenário da pandemia da Covid-19, verificando-se 
se estão em total consonância com a Constituição Federal.  
 
Palavras-chave: Competência. Entes Federados. Pandemia. Supremo Tribunal 
Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This essay aims to examine the constitutional attributions of the branches of the 
Brazilian State regarding the tackling of the Covid-19 pandemic, analyzing the 
decisions made on the subject by the Judiciary Branch since the declaration of the 
pandemic status, focusing on the attributions made to the Federal, State, 
Municipalities, and Federal District Spheres so they could perform acts that mitigate 
the impact of the new coronavirus on the Brazilian Public Health Services. For such, 
the aim of the essay is to analyze the judicial decisions, specially by the Supremo 
Tribunal Federal regarding the duties and attributions of the federation, as well as 
analyzing the laws and legal directives that support the decisions made by the supreme 
court. The essay will have a descriptive nature, using as method the analysis of the 
laws regarding the subject on the Brazilian legal framework, as well as the decisions 
made by the Legislative and Executive Branches, as well as the legal decisions made 
by the Supremo Tribunal Federal on the current Covid-19 pandemic scenario, 
examining if they are in accordance with the Brazilian Constitution. 
 
Keywords: Attributions, Federative Spheres, Pandemic, Supremo Tribunal Federal.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a 

pandemia da Covid-19, doença que é causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). 

Diante dessa realidade, passaram-se a ser adotadas pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios brasileiros diversas medidas de combate à doença. Ocorre que, 

com a adoção de normas contrapostas pelos entes da federação, visando o 

enfrentamento da pandemia, surgiram inúmeras controvérsias constitucionais, 

debatendo-se a competência normativa de cada ente, criando-se, consequentemente, 

certa insegurança social. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a competência legislativa dos entes 

federados pode ser privativa da União, cujo rol está previsto no art. 22, CF/881 e 

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, prevista no art. 24, CF/882. 

Quanto ao aspecto administrativo, à luz da sistemática constitucional, a competência 

pode ser exclusiva do ente federado ou comum entre eles.  

Importante frisar que a Constituição da República Federativa do Brasil garante 

a competência concorrente na área da saúde pública para que a União, os Estados e 

o Distrito Federal legislem sobre a defesa da saúde, permitindo-se, portanto, concluir 

que os respectivos entes possuem o condão de adotar medidas para a mitigação dos 

impactos da Covid-19. Nesse sentido, estabelece o art. 24, XII, CF/88, que “compete 

à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XII - 

previdência social, proteção e defesa da saúde”. 

A União, nos termos do § 1º do art. 24 da CF/88, limitar-se-á a editar tão 

somente normas gerais no âmbito da competência legislativa concorrente. Faz-se 

mister destacar que, conforme previsto no § 2º do mencionado artigo da Magna Carta, 

a competência atribuída à União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

Além disso, de acordo com previsão do art. 23, II, CF/883, in verbis:  

 

                                                
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 mar. 2021. 
2 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 mar. 2021. 
3 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 mar. 2021. 
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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; 

 

A partir de análise do dispositivo supracitado, resta claro que a todos os entes 

federativos é permitido deliberar sobre políticas públicas que tratam sobre a saúde 

pública. O parágrafo único do art. 23 da CF/88 impõe que os entes federados devem 

buscar o equilíbrio do desenvolvimento, bem como o bem-estar em âmbito nacional. 

Sendo assim, entende-se que dentre as políticas a serem adotadas pelos entes estão 

inclusas as medidas de enfrentamento do novo coronavírus.  

Em que pese o texto constitucional dispor claramente acerca da competência 

dos entes federados para tratar sobre a saúde pública, diversos debates e dúvidas em 

relação a competência surgem no atual cenário brasileiro. Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade foram levadas até a Suprema Corte brasileira para que fosse 

decidido sobre a competência normativa sobre normas de contenção da propagação 

do novo coronavírus. 

Merece especial destaque o julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.3414, 

que obteve grande repercussão no país. Na referida ADI o Supremo Tribunal Federal 

explicitou com clareza o entendimento de que é assegurado ao Presidente de 

República dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas que, de igual 

forma, cada esfera de governo tem garantida a sua atribuição, conforme disposto no 

art. 198, I, CF/885, podendo adotar diferentes medidas para enfrentamento da 

situação de emergência vivenciada na saúde pública brasileira. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, levando-se como pilar o Direito 

Constitucional brasileiro, as competências comum e concorrente dos entes da 

federação para legislarem acerca de medidas a serem adotadas para o enfrentamento 

à pandemia da Covid-19, observando-se as recentes decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal sobre a temática. 

De acordo com análise dos debates recentes no judiciário brasileiro acerca do 

cenário pandêmico em que se encontra o Brasil, verifica-se que a competência 

normativa dos entes da federação, no que tange às medidas de combate ao novo 

                                                
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6341. Relator Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf. Acesso em: 24 mar. 2021. 
5 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 mar. 2021. 
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coronavírus, tem sido motivo de dúvidas frequentes. Sendo assim, tem-se como 

hipótese que, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da 

temática têm sido em plena consonância com o que está previsto no texto 

constitucional, explicitando-se com clareza as competências comum e concorrente 

dos entes para estabelecerem as medidas cabíveis de enfrentamento à pandemia.   

No atual cenário brasileiro de enfrentamento à pandemia da Covid-19, surgem 

diversas dúvidas e discussões sobre a competência dos entes da federação para 

adotarem medidas de combate ao vírus. Levando em conta o que está previsto na 

Constituição Federal, cabe aos entes da federação legislarem sobre medidas de 

combate à pandemia? Os limites estabelecidos constitucionalmente acerca da 

competência legislativa estão sendo respeitados pelos entes? As ações levadas ao 

Supremo Tribunal Federal estão sendo julgadas de acordo com o ordenamento 

jurídico brasileiro?  

 Com o intuito de fornecer maior esclarecimento acerca da temática abordada, 

o presente trabalho utilizará o método de pesquisa descritiva, com registro e descrição 

dos fatos a serem tratados. Este trabalho monográfico irá utilizar de uma coleta de 

dados, com análise do que prevê o ordenamento jurídico brasileiro, das discussões 

que estão sendo cerradas no cenário pandêmico sobre o tema, bem como das 

recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, levando como pilar a 

Constituição Federal. 

 No que se refere à abordagem, a presente pesquisa pode ser dita qualitativa, 

pois a mesma buscará a compreensão sobre o assunto, através da coleta de dados e 

estudos de materiais, bem como análise de jurisprudências e doutrinas acerca da 

matéria.  

 Dividir-se-á o trabalho monográfico em 3 (três) capítulos, visando possibilitar 

uma maior compreensão sobre o tema a ser abordado.  

 O primeiro capítulo irá tratar sobre a competência que possui os entes 

federados, quais sejam: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Levar-

se-á em consideração o rol previsto na Constituição Federal, apontando com clareza 

a repartição constitucional de competência. Ademais, será apontada a competência 

dos entes para formular e executar políticas públicas de saúde. Nessa primeira etapa 

do desenvolvimento, além do estudo do direito positivado, será realizado um estudo 
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doutrinário mais aprofundado, possibilitando maior conhecimento sobre as 

competências dos entes. 

 No segundo capítulo da pesquisa, serão explicitadas algumas medidas 

adotadas pelos entes da federação para o enfrentamento da situação caótica em que 

país se encontra, decorrente da Covid-19. Será dado ênfase às medidas divergentes 

adotadas pelos entes, que geraram grande repercussão e insegurança nacional.  

 Já o terceiro capítulo será destinado a analisar as questões levadas até a 

Suprema Corte brasileira. Além disso, serão analisados os posicionamentos dos 

ministros do STF nos casos concretos, que levaram em consideração o direito 

positivado (apresentado no primeiro capítulo do trabalho).  

 Portanto, busca-se com a respectiva pesquisa uma análise sobre a 

competência normativa dos entes da federação para atuarem frente ao combate a 

disseminação do novo coronavírus no país, levando-se em conta as previsões na 

Constituição Federal e demonstrando se o posicionamento do STF nas ações que são 

levadas até esse grau da jurisdição está em harmonia com o direito brasileiro.   

As diversidades de tomadas de decisões das autoridades (múltiplos cenários 

federativos) provocam insegurança jurídica e social. Em que pese a Constituição 

Federal ser clara ao tratar sobre as competências comum e concorrente dos entes 

federados sobre saúde, diversas dúvidas tem surgido no atual cenário pandêmico. 

Sendo assim, o presente trabalho monográfico, busca fornecer maior esclarecimento 

sobre o tema apontado, considerando os recentes debates travados no judiciário 

brasileiro acerca do assunto em face da pandemia enfrentada. 
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1. DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO 

FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA TRATAR SOBRE SAÚDE PÚBLICA 

 

1.1  Federalismo como forma de Estado 

 

A Constituição Federal de 1988 adota como forma de Estado brasileiro a 

Federação. Para melhor compreensão acerca da repartição de competências 

constitucionais atribuídas aos entes da federação brasileira para tratar sobre matéria 

de saúde, é imprescindível, inicialmente, tratar acerca da forma federativa do Estado 

nacional, bem como seus desdobramentos, além das repartições de competências 

previstas na Magna Carta.  

O pacto federativo pode ser conceituado como um conjunto de regras, previstas 

constitucionalmente, que garantem determinada autonomia aos entes da federação, 

para tratarem sobre assuntos, delimitando o campo de atuação e estabelecendo as 

prerrogativas a cada ente.  

De acordo com José Afonso da Silva,  

 
A autonomia federativa assenta-se em dois elementos básicos: a) na 
existência de órgãos governamentais próprios; (...) b) na posse de 
competências exclusivas, um mínimo, ao menos, que não seja ridiculamente 
reduzido.6 

 
A estrutura do Estado brasileiro pode ser vista, segundo o autor Manoel 

Gonçalves Filho7, como um tríplice, pois há 3 ordens, quais sejam, a da União, cujo 

poder é central, a dos Estados, que são ordens regionais, e as dos Municípios 

(poderes locais).  Esse tríplice resta evidente com a leitura do art. 1º da Constituição 

Federal de 1988, o qual dispõe que a República Federativa do Brasil é formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Ademais, prevê o 

caput do art. 18, CF/88, que “a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.”.  

É possível verificar, dessa forma, que a Constituição Cidadã destacou a 

organização do Estado brasileiro, buscando a democracia através da 

                                                
6 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros Editores. 
23ª edição. 2004. p. 100. 
7 FILHO. Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 38ª 
edição. 2012. p. 360. 
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descentralização do poder. Faz-se mister salientar que o art. 60, § 4º, I, da CF/88, 

proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma 

federativa de Estado8. 

Diante do exposto, compreende-se que a forma do Estado brasileiro é a 

Federação e que os entes componentes da Federação são: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Além disso, conforme previsto no inciso I, art. 1º da CF/88, a 

soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conjunto formado 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, conforme já 

elucidado, e, nos termos do inciso II do art. 3º da CF/88, um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento 

nacional. Diante do exposto, resta claro o caráter cooperativo do federalismo 

brasileiro. 

 

1.2  Repartição de competências constitucionais 

 

O texto constitucional delimita competências para cada ente federado, 

enumerando os poderes conferidos à União (arts. 21 e 22), aos Estados (art. 25, §1º) 

e aos Municípios (art. 30). De acordo com entendimento doutrinário, a repartição de 

competências dos entes federados adotado no Brasil pode ser realizada por duas 

formas, quais sejam: repartição vertical e repartição horizontal. 

Conforme preleciona Pedro Lenza: 

 
No modelo vertical, por sua vez, a mesma matéria é partilhada entre os 
diferentes entes federativos, havendo, contudo, certa relação de 
subordinação no que tange à atuação deles. Em se tratando de competência 
legislativa, geralmente a União fica com normas gerais e princípios, enquanto 
os Estados, completando-as, legislam para atender às suas peculiaridades, 
tratando de matérias de interesse regional. Os Municípios, por sua vez, 
legislam sobre interesse local.9 

 

Por outro lado, no modelo horizontal não há qualquer concorrência entre os 

entes da federação, pois cada um exerce a atribuição prevista na Constituição. Sendo 

assim, neste modelo de repartição de competência, o qual é predominante no Brasil, 

não há relação hierárquica entre os entes, pois exercem a atribuição com autonomia 

                                                
8 Preceitua o art. 60, §4º, I, CF/88: § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: I - a forma federativa de Estado; 
9 LENZA, Pedro. Direito constitucional. São Paulo: Saraiva (Coleção esquematizado). 25ª edição. 
2021. p. 748. 
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plena, sem atuar conjunta ou concorrentemente com outro ente para tratar acerca da 

mesma matéria.  

Insta salientar que ambas as formas de repartição de competência (vertical e 

horizontal) podem coexistir em um mesmo ordenamento jurídico, como ocorre na 

Constituição Federal de 1988, desde que as matérias tratadas não sejam as mesmas, 

pois assim haveriam conflitos. Entretanto, conforme supracitado, o modelo horizontal 

é predominante no direito constitucional brasileiro, conforme possível notar com a 

leitura dos arts. 21, 22, 23, 25 e 30 da CF/88, por exemplo. 

De acordo com o entendimento da doutrina, como por exemplo, José Afonso 

da Silva10, o ordenamento constitucional brasileiro tem como norte, quanto a 

repartição de competências, o princípio da predominância dos interesses, o qual 

dispõe que cada ente terá suas competências atribuídas de acordo com a natureza 

do interesse preponderante.  

A União tem interesse nacional, representando a República Federativa do 

Brasil, enquanto os Estados-membros possuem os interesses regionais 

predominantes. Já os Municípios têm como predominância o interesse local e , no que 

tange ao Distrito Federal, este acumula matérias de interesse regional e de interesse 

local, conforme dispõe o art. 32, §1º, da CF/88.11 

 O princípio da predominância dos interesses resta evidente na Constituição 

Federal a partir da análise de alguns de seus dispositivos, como, por exemplo, o §1º 

do art. 24, CF/88, in verbis: 

 
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais. 

 

                                                
10 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros Editores. 
23ª edição. 2004. 
11 Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. §1º Ao Distrito Federal são 
atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. §2º A eleição do 
Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais 
coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração. § 3º Aos 
Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27. § 4º Lei federal disporá 
sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar 
e do corpo de bombeiros militar. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 10 jul. 2021). 
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Ademais, em relação a competência municipal para legislar, prevê o art. 30, I e 

II, CF/8812 que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 

bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, restando clara 

a presença do princípio da predominância dos interesses. 

As repartições de competências previstas constitucionalmente podem se tratar 

de competências materiais, as quais também são chamadas de competências 

administrativas, e de competências legislativas, ou seja, para legislar. 

A competência material pode ser exclusiva da União (indelegável, ou seja, é 

vedada a disponibilização da matéria para outro ente federado) ou comum aos entes 

da federação (também chamada de concorrente, cumulativa, administrativa ou 

paralela). 

A competência material exclusiva da União está prevista no art. 21 da CF/88, 

exemplificativamente, pois, conforme nota-se com a leitura do art. 177 da CF/88, 

outras atribuições são conferidas tão somente a União.  

Já a competência material comum a todos os entes da federação está disposta 

no art. 23 da CF/88 e, conforme previsto no parágrafo único deste artigo, as leis 

complementares irão fixar normas para a cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, intencionando o equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar nacional.  

Acerca da competência material comum, leciona Lenza que: 

 
O objetivo é claro: como se trata de competência comum a todos, ou seja, 
concorrente no sentido de todos os entes federativos poderem atuar, o 
objetivo de referidas leis complementares é evitar não só conflitos como 
também a dispersão de recursos, procurando estabelecer mecanismos de 
otimização dos esforços.13 

 
Sobre a competência legislativa, importante salientar que se trata da 

competência conferida aos entes para legislar sobre determinados assuntos, isto é, 

elaborar normas jurídicas.  

Essa competência legislativa é dividida em competência privativa da União, 

prevista no art. 22, CF/88, e competência concorrente da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, art. 24, CF/88.  

                                                
12 Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a 
legislação federal e a estadual no que couber; 
13 LENZA, Pedro. Direito constitucional. São Paulo: Saraiva (Coleção esquematizado). 25ª edição. 
2021. p. 698. 
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Acerca da competência legislativa no Brasil, Dalmo de Abreu Dallari dispõe:  

 

O que importa ressaltar neste momento é que tanto a União quanto as 
unidades federadas têm poder legislativo, o que significa que podem fazer 
leis, criando, modificando ou extinguindo obrigações, indo além do mero 
poder regulamentar. Obviamente, esse poder, exercido concomitantemente 
e, muitas vezes, no mesmo espaço físico e destinando-se às mesmas 
pessoas, exige que sejam fixadas as regras básicas para esse exercício 
concomitante, a fim de evitar conflitos que poderiam gerar dificuldades e 
prejuízos não só para os destinatários das normas, mas para o 
funcionamento harmônico do sistema federativo e para a obtenção dos 
resultados políticos e sociais que se pretende atingir com a adoção do 
federalismo.14 

 

Há, ainda, a atribuição, pelo legislador constituinte, da competência 

suplementar, disposta no art. 24, §2º, CF/88, prevendo que "a competência da União 

para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados", e da competência remanescente (art. 25, §1º, CF/88).15 

Diferentemente do que ocorre na competência material exclusiva da União, cuja 

característica marcante é a impossibilidade de delegação, no que tange a 

competência legislativa o art. 22, CF/88, prevê a possibilidade de ser delegada a 

competência privativa da União para legislar, desde que estejam preenchidos os 

requisitos previstos no parágrafo único do art. 22, in verbis: lei complementar poderá 

autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas 

neste artigo.  

Por fim, importante ressaltar que há participação dos Municípios na 

competência legislativa concorrente, considerando que é conferido aos Municípios a 

prerrogativa para suplementar o disposto em legislações federal e estadual quando 

estiver presente o interesse local (art. 30, I, CF/88). 

 

1.3  Repartição de competências na saúde pública 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Constituição Federal de 1988 inseriu 

expressamente a saúde pública como um direito social fundamental, dispondo que se 

trata de um direito de todos, bem como prevendo ser dever do Estado garantir, 

                                                
14 DALLARI, Dalmo de Abreu. Ministério Público do Paraná. Normas gerais sobre saúde: cabimento 
e limitações. Disponível em: https://saude.mppr.mp.br/pagina-359.html. Acesso em: 14 set. 2021. 
15 A Constituição Federal preceitua, no seu art. 25, §1º, que os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição e que são reservadas 
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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mediante a implantação de políticas públicas, o acesso universal e igualitário a esse 

direito assegurado. Nesse sentido, o art. 6º dispõe: 

 
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. 

 
O texto constitucional prevê, ainda, que: 

 
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. 

 

Segundo Leciona Pedro Lenza acerca do direito à saúde no Estado brasileiro: 

 
Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, 
especialmente no tocante à saúde, que ganha destaque, enquanto direito 
social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem 
abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: 
fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social.16 

 

Conforme disposto no art. 23, II, CF/88, a competência é comum entre os entes 

da federação para cuidar desse direito dos cidadãos.  

A partir dos estudos acerca de competência, bem como da análise das 

previsões da Magna Carta, é possível verificar-se que a matéria saúde é uma 

responsabilidade de todos os entes, direta e igualmente. Importante salientar outra 

previsão constitucional a seguir nesse sentido: 

 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:  
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

 

Ademais, dispõe o art. 2º da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), in verbis: 

 
Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

                                                
16 LENZA, Pedro. Direito constitucional. São Paulo: Saraiva (Coleção esquematizado). 25ª edição. 
2021. p. 1847. 
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§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade.17 

 
Tamanha a importância conferida a prestação do serviço de saúde pelos entes 

federados, que a Constituição Federal possui um capítulo específico para tratar sobre 

o tema, qual seja, o Título VIII - da Ordem Social, capítulo II, seção II – da Saúde. 

Ocorre que, em que pese o indiscutível direito de todos a saúde, garantido no 

texto constitucional em diferentes dispositivos e imposto como competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda não foi atingido o 

pleno acesso a saúde pública. Dessa forma, ainda é comum a judicialização da saúde, 

que ocorre quando os cidadãos buscam, através do Poder Judiciário, o acesso a 

determinados tratamentos, medicamentos ou procedimentos na área da saúde.  

Os Municípios, entes da federação que estão mais próximos da população, 

devem prestar diretamente os serviços de saúde pública, considerando que possuem 

mais facilidade na identificação da necessidade do serviço e para prestação do 

mesmo. Entretanto, também há a previsão de que a União e os Estados-membros 

devem cooperar, financeira e tecnicamente, para a prestação dos serviços de saúde18, 

considerando a onerosidade e a limitação dos recursos municipais. 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) é a qual regula, em todo o território 

brasileiro, as ações e os serviços de saúde, executados de maneira isolada ou 

conjunta, em caráter permanente ou eventual, seja por pessoas naturais ou por 

pessoas jurídicas, de direito público ou privado. É disposto preliminarmente na referida 

lei o Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido como SUS. Acerca desse 

sistema, prevê o art. 4º: 

 
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta 
e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de 
Saúde (SUS).19 

 
A Lei Orgânica da Saúde prevê, detalhadamente, as atribuições de cada ente 

da federação em relação ao SUS. Com a leitura e análise da referida lei, em seu art. 

                                                
17 BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 jul. 2021. 
18 A Constituição Federal preceitua, no seu art. 30, inciso VII, que compete aos Municípios prestar, com 
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população. 
19 BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 jul. 2021. 
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16, conjuntamente com os dispositivos da Constituição Federal, é possível 

compreender que é atribuída a União as funções de gestão, bem como de 

organização, sem haver qualquer previsão acerca da execução direta do serviço de 

saúde pública.  Entretanto, cabe destaque a previsão do §1º do dispositivo 

supramencionado, o qual prevê, expressamente, que: 

 
A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em 
circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, 
que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.20 

 
Em relação a competência dos Estados, é possível compreender, a partir da 

leitura do texto constitucional, conforme já exposto no subcapítulo anterior, 

conjuntamente com o art. 17 da Lei nº 8.080/90, que aos Estados compete 

descentralizar, em favor dos Municípios, os serviços, bem como as ações, acerca da 

saúde pública. Ademais, salienta-se que é necessário que os Estados-membros 

auxiliem, técnica e financeiramente, os Municípios. Faz-se mister destacar que o 

Estado possui competência supletiva para a execução do serviço de saúde pública. 

 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações 
de saúde; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único 
de Saúde (SUS); 
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde; 
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 
a) de vigilância epidemiológica; 
b) de vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; e 
d) de saúde do trabalhador; 
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio 
ambiente que tenham repercussão na saúde humana; 
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de 
saneamento básico; 
VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos 
ambientes de trabalho; 
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a 
política de insumos e equipamentos para a saúde; 
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional; 
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e 
hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização 
administrativa; 
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação 
das ações e serviços de saúde; 

                                                
20 BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 jul. 2021. 
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XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 
procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 
consumo humano; 
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras; 
XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de 
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.21 

 
No que tange a competência atribuída aos Municípios, ressaltando que ao 

Distrito Federal competem tanto as atribuições reservadas aos Estados-membros 

quanto as reservadas aos entes municipais,22 dispõe o art. 18 da Lei 8.080/90, in 

verbis:  

 
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 
gerir e executar os serviços públicos de saúde; 
II - participar do planejamento, programação e organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
articulação com sua direção estadual; 
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho; 
IV - executar serviços: 
a) de vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; 
d) de saneamento básico; e 
e) de saúde do trabalhador; 
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 
para a saúde; 
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes, para controlá-las; 
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; 
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária 
de portos, aeroportos e fronteiras; 
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios 
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como 
controlar e avaliar sua execução; 
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde 
no seu âmbito de atuação.23 

 

Diante da análise do que dispõe a Constituição Federal, bem como das leis 

infraconstitucionais (com destaque a Lei de Organização da Saúde), é possível 

                                                
21 BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 jul. 2021. 
22 "Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios." 
(BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 jul. 2021). 
23 BRASIL. Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 jul. 2021. 
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concluir que é competência de todos os entes da federação a prestação do serviço de 

saúde. A competência administrativa para tratar sobre saúde pública é comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Deve-se observar que aos 

Municípios cabe a execução direta dos serviços de saúde pública, com o apoio dos 

demais entes. Já acerca da competência legislativa, possível compreender que cabe 

à União legislar sobre normas gerais de proteção da saúde, enquanto aos Estados-

membros e ao Distrito Federal, compete complementar as normas instituídas pela 

União Federal.  
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2. O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 PELOS ENTES 

FEDERATIVOS 

 

2.1 Pandemia da Covid-19 

 

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde24 (OMS), 

pandemia é “Uma enfermidade se torna uma pandemia quando atinge níveis 

mundiais, ou seja, quando determinado agente se dissemina em diversos países ou 

continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas.”25 

Em dezembro de 2019 iniciou-se o alerta sobre casos de pneumonia na cidade 

de Wuhan, China, causados por um novo tipo de coronavírus o qual ainda não havia 

sido identificado em seres humanos.  

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do 

novo vírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPII): 

 
A ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde 
pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; 
e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e 
imediata”.26 

  
O primeiro caso de Covid-19 registrado na América Latina foi no Brasil em 26 

de fevereiro de 2020, de um homem com 61 anos de idade, residente em São 

Paulo/SP e o mesmo havia retornado de uma viagem à Itália. Ainda em fevereiro o 

número de pessoas com suspeita de infecção pelo vírus foi crescendo. Sendo assim, 

o Ministério da Saúde começou a lançar campanhas de publicidade nos meios de 

comunicação, como televisão, rádio e redes sociais, com a finalidade de orientar a 

                                                
24 “A OMS (Organização Mundial da Saúde) ou WHO (World Health Organization), é uma agência 
especializada das Nações Unidas, destinada às questões relativas à saúde. Foi fundada em 7 de abril 
de 1948. Tem como objetivo garantir o grau mais alto de Saúde para todos os seres humanos. A OMS 
tem um entendimento de Saúde como um estado completo de bem-estar psicológico, físico, mental e 
social.” (SÃO PAULO (Estado). Universidade de São Paulo. Biblioteca virtual de direitos humanos. OMS 
- Organização Mundial de Saúde. O que é a OMS? Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-
Sa%C3%BAde/o-que-e-a-oms.html. Acesso em: 13 ago. 2021). 
25 SÃO PAULO (Estado). Instituto Butantan. Entenda o que é uma pandemia e as diferenças entre 
surto, epidemia e endemia. Publicado em: 05 jul. 2021. Disponível em: 
https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-20/08/2021. Acesso em: 13 ago. 2021. 
26 OPAS/OMS - PAHO. Histórico da pandemia de COVID-19. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. Acesso em: 20 ago. 2021. 
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população brasileira a adotar medidas hábeis a combater e prevenir a propagação do 

vírus.  

Na conferência de imprensa realizada em Genebra, no dia 11 de março de 

2020, o diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, 

declarou que a OMS caracterizou o estado da contaminação causada pelo 

coronavírus à pandemia. O status da doença foi alterado pela elevada taxa de 

transmissão e de propagação do vírus, que já se encontrava em nível mundial. O 

diretor-geral da OMS afirmou na conferência que: 

 
A OMS tem tratado da disseminação [do Covid-19] em uma escala de tempo 
muito curta, e estamos muito preocupados com os níveis alarmantes de 
contaminação e, também, de falta de ação [dos governos].  
(...)  
Por essa razão, consideramos que o Covid-19 pode ser caracterizado como 
uma pandemia.27 

 

A Covid-19 trata-se de uma doença infecciosa a qual é causada pelo novo 

coronavírus: SARS-CoV-2.28 

Com a declaração pela OMS da pandemia da Covid-19, bem como com as 

orientações para prevenção da doença, os países uniram-se com o objetivo de conter 

o crescimento do número de infectados, adotando medidas de combate ao vírus. 

 

2.2.  Políticas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 

 

No Brasil foi sancionada a Lei nº 13.979/2020 pelo Presidente da República, 

dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, visando a proteção da 

coletividade. 

O governo brasileiro, diante do surgimento dos casos da Covid-19 no mundo, 

mesmo antes da declaração de Emergência em Saúde Pública de Interesse 

                                                
27 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. O que é uma pandemia. Publicado em: 28 
jul. 2021. Disponível em: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1763-o-que-e-uma-pandemia. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
28 “Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em animais ou 
humanos. Em humanos, sabe-se que vários coronavírus causam infecções respiratórias que variam do 
resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a 
doença denominada coronavírus COVID-19.” (ONCOGUIA. O que é o coronavírus? Publicado em: 
31 mar. 2020. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/o-que-e/13466/1204/. Acesso em: 
25 ago. 2021). 
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Internacional declarada pela OMS, estabeleceu um Grupo de Emergência em Saúde 

pública. Com isso, objetivava desenvolver medidas de prevenção e de monitoramento 

dos casos da Covid-19 no Brasil.  

Após, foram implantadas diversas políticas as quais merecem destaque: a 

Portaria nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual foi declarada Emergência 

em Saúde Pública de Interesse Nacional.29 

Ademais, foi sancionada a Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, 

conforme já citado. A referida lei, nos termos de seu art. 1º, dispõe sobre as medidas 

que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.30 

Já no art. 2º, II, do mesmo diploma legal, foi adotado o instrumento jurídico chamado 

“quarentena”, bem como o isolamento social, duas medidas imprescindíveis para o 

enfretamento da disseminação do vírus.  

Em que pese a preocupação demonstrada pelas autoridades do governo 

brasileiro, bem como a adoção das medidas elucidadas acima, o cenário de Covid-19 

piorou imensamente. A OMS declarou a pandemia do vírus, enquanto no Brasil já 

havia registro de 34 casos. Em cinco dias o número aumentou para 200 casos e, 

diante da grande propagação do vírus, o governo iniciou grande luta no combate ao 

vírus. Ocorre que, com o aumento de números de casos confirmados no Brasil, além 

de óbitos em decorrência do vírus, os entes federativos passaram a adotar 

determinadas medidas sanitárias, as quais acabaram sendo divergentes sobre o que 

deveria ser seguido pela população. 

A fim de regulamentar a Lei nº 13.979, o Presidente da República, nos termos 

do art. 84, caput, inciso IV, da CF/88, decretou quais os serviços públicos e as 

atividades essenciais, os quais deveriam ter o exercício e funcionamento 

resguardado. No art. 3º, §1º do Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, foi indicado 

o rol taxativo que deveria ser aplicado às pessoas jurídicas tanto de direito interno, 

quanto federal, estadual, distrital e municipal, bem como os entes privados e às 

pessoas naturais: 

 

                                                
29 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388. Acesso em: 
15 ago. 2021. 
30 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em: 15 ago. 2021. 
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Serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.31 

 
Foi editado também o Decreto nº 10.292 de 25 de março de 202032, alterando 

o Decreto 10.282. Posteriormente, no dia 8 de maio de 2020, o Decreto Federal nº 

10.344 acrescentou o rol previsto no art. 3º, caput, §1º do Decreto nº 10.282/2020. 

Fez-se constar como atividades essenciais:  

 
LIV - atividades de construção civil, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; 
LV - atividades industriais, obedecidas as determinações do Ministério da 
Saúde; 
LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; e 
LVII - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde.33 

 
Ocorre que, em que pese o Governo Federal estar legislando acerca do 

assunto, os Estados-membros também editaram, a partir de março de 2020, algumas 

medidas sanitárias para enfrentar a pandemia da Covid-19. As medidas, em suma, 

impuseram o distanciamento social, a restrição de funcionamento do comércio e 

outras atividades, horário de funcionamento restrito das atividades consideradas 

indispensáveis. 34 Municípios também passaram a adotar medidas locais, como por 

exemplo, a implantação de barreiras sanitárias. 

A edição de diferentes medidas sanitárias pelo Governo Federal, pelos Estados 

e pelos Municípios gerou dúvida à população, sem saber precisamente, qual norma 

deveria seguir. Diante desse cenário, visando conter divergências entre as normas 

                                                
31 BRASIL. Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm. Acesso em: 14 ago. 
2021. 
32 BRASIL. Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2020/decreto-10292-25-marco-2020-789872-norma-
pe.html. Acesso em: 14 ago. 2021.  
33 BRASIL. Decreto nº 10.344, de 08 de maio de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10344.htm. Acesso em: 14 ago. 
2021. 
34 “As medidas anunciadas referem-se a espaços de responsabilidade do Estado, além de 
recomendações que envolvem profissionais públicos e do setor privado. Entre elas estão o anúncio do 
plano de prevenção para ações relacionadas ao coronavírus, em 31 de janeiro; a criação do Centro de 
Contingência do Coronavírus, em 26 de fevereiro; e a criação do Comitê Administrativo Extraordinário, 
que tem poder de decisão para tomar medidas emergenciais durante a pandemia.” (SÃO PAULO 
(Estado). SP Notícias. Saiba quais as medidas do Governo de SP para o combate ao coronavírus. 
Publicado em: 17 mar. 2020. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/saiba-quais-as-
medidas-do-governo-de-sp-para-o-combate-ao-coronavirus-2/. Acesso em: 13 ago. 2021). 
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adotadas pelos entes e mantendo a cooperação existente entre os mesmo para o 

enfrentamento à pandemia, o Governo Federal editou, em 20 de março de 2020, a 

Medida Provisória nº 926, convertida na Lei nº 14.035 de 11 de março de 202035, a 

qual dispõe as medidas que podem ser adotadas pelas autoridades, no âmbito de 

suas competências, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional de que trata a Lei nº 13.979/2020. 

A responsabilização pelo descumprimento das medidas impostas pode ocorrer 

nas esferas administrativa e penal. Nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 6.437 de 20 

de agosto de 1977: 

 

Art. 10. São infrações sanitárias: 
(…) 
VII – impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às 
doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados 
perigosos pelas autoridades sanitárias: 
Pena – advertência, e/ou multa;36  

 
Já no âmbito penal, faz-se mister destacar a Portaria Interministerial nº 5 de 17 

de março de 2020, a qual “dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020.” 

Nos termos do art. 3º da Portaria Interministerial nº 5, in verbis:  

 
Art. 3º. 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. 
§ 1º O servidor público que concorrer para o descumprimento das medidas 
previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020, ficará sujeito à responsabilidade 
administrativa disciplinar, nos termos da lei. 
§ 2º Se o descumprimento de que trata o caput ensejar ônus financeiro ao 
Sistema Único de Saúde - SUS, o Ministério da Saúde encaminhará o fato à 
ciência da Advocacia-Geral da União, para a adoção das medidas de 
reparação de danos materiais em face do agente infrator. 
§ 3º As medidas de reparação de danos materiais, de que trata o § 2º, dar-
se-ão sem prejuízo de eventuais demandas movidas por particulares 
afetados pela conduta do agente infrator. 37 
 

                                                
35 BRASIL. Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14035.htm. Acesso em: 15 ago. 2021. 
36 BRASIL. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm. Acesso em: 15 ago. 2021. 
37 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março 
de 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-
marco-de-2020-248410549. Acesso em: 15 ago. 2021. 
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Acontece que as diferentes normas editadas pelos governos federal, estadual 

e municipal sobre as medidas a serem adotadas pela população no combate ao 

coronavírus, juntamente com as divergências entre o Presidente da República e os 

Governadores dos Estados sobre as medidas, acabaram gerando grande dúvida 

sobre qual determinação, necessariamente, deveria ser seguida, considerando as 

normas em vigor. Algumas normas merecem destaque. 

Inicialmente, cumpre citar a suspensão de aulas na rede pública do ensino, 

bem como de eventos, em São Paulo, através do Decreto nº 64.862 de 13 de março 

de 2020.38 Ademais, foi suspenso no Estado de São Paulo o funcionamento de 

shopping centers e de academias de ginástica. Já no Decreto nº 64.881 de 22 de 

março de 202039, em São Paulo foi decretada a quarentena, com a suspensão de 

atendimentos presenciais no comércio, bem como em prestadores de serviços. 

Na mesma linha, seguiu o Estado do Rio de Janeiro, com o Decreto nº 46.970 

de 13 de março de 2020. Este, em seu art. 4º, previa expressamente, além da 

suspensão das aulas na rede pública de ensino, a suspensão das seguintes 

atividades:  

 
Art. 4º De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse 
da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do 
coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, das seguintes atividades: 
I - realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que 
previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: 
eventos desportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas 
e afins; 
II - atividades coletivas de cinema, teatro e afins; 
III - visitação às unidades prisionais, inclusive aquelas de natureza íntima; 
IV - transporte de detentos para realização de audiências de qualquer 
natureza, em cada caso, o Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária deverá apresentar justificativa ao órgão jurisdicional 
competente; 
V - visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, internados na rede 
pública ou privada de saúde; 
VI - das aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo 
Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior, sendo certo, que o Secretário de 
Estado de Educação e o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação deverão expedir em 48 (quarenta e oito horas) ato infralegal para 
regulamentar as medidas de que tratam o presente Decreto; 

                                                
38 SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Decreto nº 64.862, de 13 
de março de 2020. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/norma/193314. Acesso em: 15 ago. 2021. 
39 SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.  Decreto nº 64.881, de 22 
de março de 2020. Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64881-22.03.2020.html. Acesso 
em: 15 ago. 2021. 
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VII - o curso do prazo recursal nos processos administrativos perante a 
Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como, o acesso aos 
autos dos processos físicos. 
Parágrafo único. A visita de advogados nos presídios do Estado do Rio de 
Janeiro deverá ser ajustada pelo Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária para possibilitar o atendimento das medidas do presente 
Decreto.40 

 
Dias após, foi publicado no Estado do Rio de Janeiro o Decreto nº 46.973 de 

16 de março de 202041 (revogado pelo Decreto nº 47.006/2020) suspendendo o 

funcionamento de mais algumas atividades comerciais, além de permitir o 

funcionamento de outras atividades, porém com restrições, como por exemplo: 

 
Art. 5º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse 
da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do 
coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, das seguintes atividades: 
(...) 
I - Funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres com capacidade de lotação restringida a 30% (trinta por cento) 
da sua lotação, com normalidade de entrega e retirada de alimentos no 
próprio estabelecimento. 

 
O Governo Federal havia editado decretos enumerando as atividades 

consideradas essenciais e, sendo assim, impedindo que os Estados determinassem 

a paralisação dessas atividades. Após, os Estados foram editando Decretos 

Estaduais, tratando sobre orientações também a serem seguidas pela população em 

geral, situação que gerou debates no país. O Presidente Jair Bolsonaro, no terceiro 

pronunciamento realizado em cadeia nacional, no dia 24 de março de 2020, defendeu 

o fim do confinamento e a reabertura das escolas (posicionamento contrário ao que 

vinha sendo tomado pelos Governos Estaduais) e criticou a postura de alguns 

governadores por implantarem essa medida restritiva. Questionou o Presidente da 

República: 

 

O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa 
vida tem que continuar. empregos devem ser mantidos, o sustento da família 
deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas 
autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra 
arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o 
confinamento em massa. O que se passa no mundo têm mostrado que um 

                                                
40 LEGISWEB. Legislações. Legislação Estadual – Rio de Janeiro. Decreto nº 46.970, de 13 de março 
de 2020. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390689. Acesso em: 15 ago. 
2021. 
41 LEGISWEB. Legislações. Legislação Estadual – Rio de Janeiro. Decreto nº 46.973, de 16 de março 
de 2020. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391123. Acesso em: 15 ago. 
2021. 
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grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar 
escolas?42 

 

A situação ficou mais grave quando foi possível notar, através da mídia, que os 

pronunciamentos emitidos pelo Presidente da República e por parte dos 

Governadores dos Estados eram divergentes. Ademais, foi notória a divergência de 

pensamentos e orientações técnicas dadas pelo Ministro da Saúde à época, Luiz 

Henrique Mandetta, e o Presidente da República. 

Todas as divergências elucidadas cuidam-se de um conflito da federação, o 

qual resultou em grande insegurança jurídica em um cenário delicado e perigoso de 

pandemia, o qual demandava a implantação de medidas eficazes, céleres e claras à 

população. Mais que isso, era de suma importância que as normas editadas por todos 

os entes federados fossem coerentes entre si, com o fim único de combater a 

pandemia do novo coronavírus no país. Entretanto, a edição de normas e adoção de 

posturas pelas diferentes esferas de governo gerou grande conturbação nacional.  

 

2.3.  Competência legislativa no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus 

 

Conforme já apontado no primeiro capítulo da presente monografia, o direito à 

saúde é de tamanha importância no Brasil que alcançou, nos termos do art. 6º da 

CF/88, o status de direito social. Já no art. 196 da CF/88, foi estabelecido que o direito 

à saúde se trata de um dever do Estado, o qual deve prestar serviços de saúde, 

devendo garantir, através de políticas sociais e econômicas.  

O art. 24 da CF/88 afirma que a legislação será concorrente quando se tratar 

de assuntos referentes a proteção e a defesa da saúde, isso é, no âmbito da legislação 

concorrente a União irá estabelecer normas gerais e os demais entes, Estados e/ou 

Municípios, irão estabelecer normas suplementares.  

Desde março de 2020, o Brasil e o mundo vêm enfrentando a pandemia da 

Covid-19, matéria de competência concorrente dos entes federados. Ocorre que, 

apesar da finalidade dos entes federados brasileiros ser combater o coronavírus, 

diversas matérias são tratadas nas normas editadas, como a saúde, o transporte, a 

liberdade de locomoção, horário de funcionamento comercial etc.  

                                                
42 SOARES, Ingrid. Bolsonaro pede reabertura de escolas e critica governadores. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/24/interna_politica,836430/bolsonar
o-pede-reabertura-de-escolas-e-critica-governadores.shtml. Acesso em: 16 ago. 2021. 
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A priori, faz-se mister delimitar qual temática está sendo tratada em 

determinada norma editada. Após verificada a matéria, deve-se levar em 

consideração o princípio da predominância do interesse, de acordo com o qual a 

matéria cujo interesse predominante é nacional deve ser atribuída a União, enquanto 

quando o interesse for predominantemente estadual, ao Estado e, por fim, interesse 

local, aos Municípios.  

Quando a temática é o combate a pandemia do novo coronavírus, é cediço que 

se trata da matéria saúde pública. Nos termos do art. 23, II, CF/88, a competência 

para prestar o serviço público de saúde é comum entre a União, os Estados e os 

Municípios. Já no que tange ao plano legislativo, a competência entre os entes da 

federação é concorrente, conforme previsto no art. 24, XII, CF/88, bem como no art. 

30, I e II, CF/88. A cooperação entre a União, os Estados e os Municípios é 

imprescindível tanto na tomada de medidas administrativas, quanto legislativas.  

A forma em que os entes da federação devem desempenhar a competência 

legislativa e administrativa que lhes é conferida pela Constituição da República, para 

tratar sobre saúde, está regulamentada no art. 24 da CF/88. De acordo com o 

dispositivo constitucional, à União cabe editar normas gerais, aos Estados e aos 

Municípios cabe editar normas suplementares, que especifiquem e desenvolvam de 

forma mais esmiuçada.  

Há, ainda, hipóteses em que os Estados podem legislar plenamente sobre 

matéria de saúde. Essa situação ocorrerá quando a União não editar normas gerais 

sobre o assunto e está prevista no art. 24, § 3º da CF/88.  

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  
(...) 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 
da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 
Acerca do combate a Covid-19, a União estabeleceu normas gerais desde o 

início da pandemia: Lei nº 13.979/20. Apesar disso houve grande aumento dos 

registros de casos de infectados nos Estados brasileiros, o que levou que os Governos 

Estaduais se posicionassem sobre medidas a serem tomadas. Dessa forma, foram 

editados decretos estaduais alterando o isolamento vertical, adotado pelo Governo 
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Federal, para o isolamento horizontal, determinando a paralisação de diversas 

atividades de estabelecimentos comerciais.  

Acerca do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus pelos entes da 

federação, Rodrigo Maia Rocha dispõe:  

 

Diante de um inimigo invisível e impiedoso que ignora fronteiras territoriais, 
posicionamentos políticos ou convicções ideológicas, torna-se literalmente 
uma questão de vida ou morte o desafio dos atores políticos de todas as 
esferas de governo em concretizar a promessa constitucional de um pacto 
federativo sólido o suficiente para assegurar a proteção à saúde e à vida do 
povo brasileiro neste que provavelmente seja o momento mais difícil de toda 
a sua história.43 

 

Além do aspecto relacionado à saúde pública, a pandemia também deve ser 

analisada pelo aspecto da defesa civil. Conforme dispõe o Decreto nº 7.257 de 4 de 

agosto de 2010 em seu art. 1º: “o Poder Executivo federal apoiará, de forma 

complementar, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, provocados por desastres.”44. A 

pandemia nada mais é que um desastre biológico e, dessa forma, é imprescindível a 

atuação da Defesa Civil no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. A 

indispensabilidade da Defesa Civil nas ações preventivas e protetivas contra a 

pandemia foi destacada por Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Estado do 

Paraná, que afirmou:  

 
O Paraná tem a melhor Defesa Civil do País. É uma corporação pró-ativa e 
que tem papel de assistência direta aos municípios e aos paranaenses que 
mais precisam de ajuda em qualquer situação. A pandemia desafiou o 
Governo e respondemos à altura, distribuindo doações, equipamentos e 
cestas básicas, utilizando a estrutura estadual das forças de segurança para 
alcançar todos os cantos do Estado.45 

 

                                                
43 ROCHA, Rodrigo Maia. Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. A Federação em seu labirinto: 
entre a cooperação e a colisão nos tempos da pandemia. Publicado em: 26 abr. 2020. Disponível 
em: https://www.pge.ma.gov.br/2020/04/26/a-federacao-em-seu-labirinto-entre-a-cooperacao-e-a-
colisao-nos-tempos-da-pandemia/. Acesso em: 14 set. 2021. 
44 BRASIL. Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7257.htm. Acesso em: 16 ago. 
2021. 
45 PARANÁ. Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Governador destaca atuação da Defesa Civil 
e da Casa Militar na pandemia. Disponível em: http://www.defesacivil.pr.gov.br/Noticia/Governador-
destaca-atuacao-da-Defesa-Civil-e-da-Casa-Militar-na-pandemia. Acesso em: 16 ago. 2021. 
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No âmbito da Defesa Civil também foram editadas normas. Merece destaque a 

Lei nº 13.979, a qual tem como maior objetivo a proteção da coletividade, já tratada 

no decorrer do presente texto monográfico.  

A Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012, a qual institui a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), prevê, em seu art. 2º, que “é dever da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à 

redução dos riscos de desastre”. Além disso, dispõe o art. 4º, I, da referida lei que a 

“atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 

redução de desastres e apoio às comunidades atingidas” é uma das diretrizes da 

PNDPDEC46. Sendo assim, compreende-se que as ações de defesa civil cabem à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 15 jul. 2021. 
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3. OS JULGAMENTOS ACERCA DA COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS 

NO CENÁRIO PANDÊMICO 

 

No presente capítulo será realizada uma análise das decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal acerca da divisão de competências entre os entes 

federados no cenário da pandemia de Covid-19 na ADPF 672, na ADI 6.341 e na ADI 

6.343. 

 

3.1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672/DF47 

 

Diante dos conflitos existentes entre a União, os Estados-membros, o Distrito 

Federal e os Municípios para tratar sobre as medidas restritivas de combate à 

pandemia do novo coronavírus e, levando-se em consideração a postura adotada pelo 

Governo Federal,  o qual não adotava postura mais severa de isolamento social e 

restrição do funcionamento das atividades no território nacional, o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, CFOAB, propôs a ADPF nº 672, em face das 

ações e omissões do Poder Executivo Federal. Na ADPF, proposta em 01 de abril de 

2020, havia pedido de medida cautelar. 

Na ação, o CFOAB requereu que o Governo Federal atuasse de acordo com 

os protocolos de saúde da Organização Mundial de Saúde, os quais eram embasados 

cientificamente. Ademais, requereu que a adoção de medidas sanitárias de combate 

à pandemia fosse desburocratizada, bem como tratou acerca do auxílio 

socioeconômico. Dessa forma, o CFOAB levou a debate assuntos como a gestão de 

políticas públicas emergenciais tanto na área da saúde quanto na área da economia. 

O CFOAB afirmou, na referida ADPF, que:  

 
[...] governo nem sempre tem feito uso adequado das prerrogativas que 
detém para enfrentar a emergência de saúde pública, atuando 
constantemente de forma insuficiente e precária”, mas, ao contrário, praticado 
“ações irresponsáveis e contrárias aos protocolos de saúde aprovados pela 
comunidade científica e aplicados pelos Chefes de Estado em todo mundo. 

 
De acordo com relato do requerente, a Organização Mundial de Saúde, a partir 

de estudos científicos, bem como de análises das experiências vivenciadas em outros 

                                                
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2021/03/peca-
221-adpf-672_220320214915.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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países que encontravam-se em estágio avançado de disseminação do vírus, orientou 

que a medida eficaz a ser adotada seria a do distanciamento social, principalmente 

nas condições em que o Brasil se encontrava a época do ajuizamento da ADPF, com 

larga escala de contaminação do coronavírus, conforme a Portaria 454, de 20 de 

março de 2020 do Ministério da Saúde.48  

O CFOAB afirmou que a atuação do Presidente da República, Jair Bolsonaro, 

estava em clara divergência com as diretrizes recomendadas pela OMS, bem como 

do Ministério da Saúde do Brasil. Apontou que o Presidente do país estava agravando 

a crise enfrentada no Brasil e frisou, ainda, que a economia nacional precisava de 

uma atuação mais ativa do Governo Federal, considerando que a atuação do mesmo 

mostrava-se insuficiente para garantir a manutenção da produção, dos empregos e 

das rendas de diferentes setores econômicos.  

De acordo com argumentação do requerente, houve violação de preceitos 

fundamentais por parte do Presidente da República: o direito à saúde, garantido no 

art. 6º, caput, CF/88, assim como no art. 196 da CF/88; o direito à vida, previsto no 

art. 5º, caput, CF/88; o princípio federativo (art. 1º, caput, CF/88) e a independência e 

a harmonia entre os Poderes, disposto no art. 2º, CF/88.49 

Já o Presidente da República argumentou, através de informações fornecidas 

pela Advocacia-Geral da União (AGU) que o Governo Federal vinha adotando todas 

as providências que eram possíveis para combater o novo coronavírus no Brasil. A 

AGU aduziu, ainda, que não houve identificação, pelo requerente, de forma clara e 

precisa, de quais atos concretos do Poder Executivo Federal estavam sendo 

impugnados pela ADPF 672 (sendo assim, ausente estava a exigência prevista no art. 

                                                
48 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 454, de 20 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587. Acesso em: 
24 ago. 2021. 
49 A Constituição Federal preceitua, em seu art. 6º, caput, que “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.” Já o art. 
196 prevê 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.” O art. 5º, caput, CF/55, 
por sua vez, dispõe: “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 [...]”. No art. 1º, 
caput, CFF/88, o qual trata sobre princípios fundamentais, está previsto que “a República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito [...]”. O art. 2º dispõe que “são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 ago. 2021). 
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3º, II, da Lei nº 9.882/99).50 Alegou a inadequação da via processual eleita, 

considerando que a ADPF não se prestava ao controle preventivo dos atos do Poder 

Público Federal. Ademais, aduziu que não estava presente o requisito da 

subsidiariedade, indispensável para ADPF, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 

9.882/99.51 

No dia 08 de abril de 2020 foi proferida decisão monocrática do Ministro 

Alexandre de Moraes (STF), concedendo parcialmente a medida cautelar requerida. 

Foi determinado, em tal decisão, que o art. 23, II e IX, art. 24, XII, art. 30, II e art. 198, 

todos da CF/88, fossem efetivamente observados na aplicação da Lei nº 13.979/2052 

e dispositivos conexos. Além disso, foi reconhecido e assegurado o efetivo exercício 

da competência concorrente entre os Estados e o Distrito Federal, bem como da 

competência suplementar dos Municípios, assegurados na Constituição Federal de 

1988, para que cada ente pudesse atuar no enfrentamento à pandemia de Covid-19, 

com adoção de medidas restritivas permitidas.  

Em sua decisão, Alexandre de Moraes destacou, ainda, que a atuação dos 

entes federativos não impossibilita a superveniência de algum ato federal com sentido 

oposto, sem prejudicar a competência geral conferida à União para dispor sobre 

medidas a serem adotadas em âmbito nacional, caso necessário. 

A decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, 

foi referendada. A decisão foi unânime e o Plenário da Suprema Corte julgou 

parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

672.  

Em seu voto, o Ministro-Relator Alexandre de Moraes destacou, inicialmente: 

 
A respeito das questões preliminares suscitadas pela Advocacia-Geral da 
União, com relação ao cabimento da ADPF, em vista do objeto impugnado e 
do requisito da subsidiariedade, anoto que é juridicamente possível a 
utilização do presente mecanismo de Jurisdição Constitucional para a 
apreciação da questão constitucional deduzida pelo Conselho Federal da 

                                                
50 “Art. 3º A petição inicial deverá conter: II - a indicação do ato questionado;” (BRASIL. Lei nº 9.882, 
de 3 de dezembro de 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm. Acesso 
em: 25 ago. 2021). 
51 “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição 
de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for 
inepta.§1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver 
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. (BRASIL. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm. Acesso em: 25 ago. 2021).” 
52 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735. Acesso em: 25 
ago. 2021. 
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OAB. A legislação prevê que caberá, preventivamente, arguição de 
descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL com o objetivo de se evitarem condutas do poder público que 
estejam ou possam colocar em risco os preceitos fundamentais da República, 
entre eles, a proteção à saúde e o respeito ao federalismo e suas regras de 
distribuição de competências, consagrados como cláusula pétrea da 
Constituição Federal.53 

 
Acerca da grandeza da pandemia de Covid-19 enfrentada pelo país e pelo 

mundo, o Ministro Alexandre de Moraes destacou: 

 
Esta CORTE proferiu vários pronunciamentos em sede de Jurisdição 
Constitucional, nos quais se reconheceu a magnitude dos efeitos da 
pandemia e a necessidade extrema de coordenação entre todos os níveis de 
governo na destinação prioritária de recursos e esforços para a saúde 
pública, no sentido de minimizar seus reflexos nefastos.54 

 
Sobre o federalismo cooperativo brasileiro e as disposições constitucionais 

sobre repartição de competência, o Ministro Alexandre de Moraes destacou: 

 
A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno do princípio da 
autonomia das entidades federativas, que pressupõe repartição de 
competências legislativas, administrativas e tributárias. Em relação à saúde 
e assistência pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento 
alimentar, a Constituição Federal consagra, nos termos dos incisos II e IX do 
artigo 23, a existência de competência administrativa comum entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê 
competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar 
sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos 
termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local, devendo, 
ainda, ser considerada a descentralização político-administrativa do Sistema 
de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente 
descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos 
financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às 
atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 
8.080/1990).  
Na verdade, a competência material para o desenvolvimento de ações 
governamentais de saúde pública fornece um dos mais elaborados exemplos 
de repartição vertical de competências e de federalismo cooperativo no texto 
da Constituição Federal de 1988.55 

 

                                                
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2021/03/peca-
221-adpf-672_220320214915.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2021/03/peca-
221-adpf-672_220320214915.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2021/03/peca-
221-adpf-672_220320214915.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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Conforme possível analisar com a leitura dos trechos supracitados do voto do 

Relator, é presente, no texto constitucional brasileiro, a cooperação entre os entes 

federativos e a harmonia entre eles também deve ser respeitada em matéria de saúde 

pública, especialmente no caso de normas de segurança sanitária e epidemiológica, 

como na hipótese em questão. Concluiu, o então Relator, que: 

 
[...] não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as 
decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de 
suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito 
de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a 
imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão 
de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à 
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes 
para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a 
recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos 
técnicocientíficos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial 
College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of 
COVID19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; 
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 
mortality and healthcare demand, vários autores).56 

 
Diante de todo o exposto no decorrer no seu voto, o Relator Ministro Alexandre 

de Moraes votou pela confirmação da medida cautelar e julgou parcialmente 

procedente a ADPF 672, conforme já explicitado.  

Acerca da ADPF em análise, insta salientar: 

 
As questões enfrentadas na ADPF 672 não comportam respostas simples e 
nem recomendam conclusões apressadas. A complexidade dos critérios 
constitucionais de repartição de competências entre os entes federados 
suscita inúmeras dúvidas mesmo em tempo de normalidade. A questão que 
se coloca não é tanto “encontrar” a distribuição de competências já 
claramente estabelecida na Constituição, mas sim “construir” critérios de 
distribuição que se mostrem razoáveis e guardem suficiente fidelidade às 
disposições constitucionais. Ao invés de “ponderação de valores” como 
“saúde” e “economia” (de resto, uma oposição unilateral, que não é fiel à 
complexidade do problema), a questão central é definir quem detém 
autoridade política para decidir.57 

 
3.2. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341/DF58 

                                                
56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2021/03/peca-
221-adpf-672_220320214915.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
57 OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de.; SOARES, Guilherme. ConJur. Federalismo emergencial em 
construção: sobre decisão na ADPF 672. Publicado em: 13 abr. 2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-13/opiniao-federalismo-emergencial-construcao. Acesso em: 25 
ago. 2021. 
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. Acesso em: 25 ago. 
2021. 
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Foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341 com pedido de 

medida cautelar no Supremo Tribunal Federal, no dia 23 de março de 2020, pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), contra a Medida Provisória nº 926/2020,59 a 

qual fora decretada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro.  

O objetivo do requerente com o ajuizamento da ação era ver declarada a 

incompatibilidade parcial da Constituição Federal de 1988 com a Medida Provisória nº 

926/2020, especialmente à alteração realizada no art. 3º, caput e incisos I, II e VI, §8º, 

9º, 10º e 11, da Lei federal nº 13.979/2020. Os dispositivos impugnados dispunham,  

in verbis: 

 
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:  
I – isolamento;  
II – quarentena  
[…]  
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, 
portos ou aeroportos de:  
a) entrada e saída do País;  
b) locomoção interestadual e intermunicipal;  
[…]  
§8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar 
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 
§9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços 
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.  
§10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando 
afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive 
as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em 
ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o 
Poder concedente ou autorizador.  
§11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos 
termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam 
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 60 

 

O requerente (PDT) aduziu, em síntese, que a Medida Provisória nº 926/2020, 

ao redistribuir os poderes de polícia sanitária, interviu na cooperação existente entre 

os entes federativos e atribuiu à União as prerrogativas de isolamento social, 

quarentena, restrição de locomoção, funcionamentos dos serviços públicos e das 

atividades essenciais. De acordo com o requerente, há inconstitucionalidade formal, 

                                                
59 BRASIL. Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm. Acesso em: 25 ago. 2021. 
60 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735. Acesso em: 25 
ago. 2021. 
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considerando que uma medida provisória estava tratando sobre matéria que é 

reservada a lei complementar, contrariando o que prevê o art. 62, §1º da CF/8861. 

Além disso, alegou que a matéria de saúde é de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe o art. 23, II, CF/88 e 

relatou estar configurado, na hipótese, o abuso de poder (na modalidade excesso).  

O PDT argumentou, ainda, a invalidade do Decreto nº 10.282/202062 (que 

regulamentou a Lei nº 13.979/2020, definindo as atividades essenciais e os serviços 

públicos) por arrastamento e destacou que restava presente a violação da autonomia 

dos entes federativos e esclareceu que a posição correta a ser adotada seria a de 

afastamento da exclusividade que estava sendo conferida à União para tratar sobre 

saúde, para dirigir o SUS e para colocar em práticas medidas sanitárias e 

epidemiológicas de combate à pandemia. 

Conforme relatório do Relator, Ministro Marco Aurélio, o requerente: 

 
Requer, no campo precário e efêmero, mediante ato individual a ser 
referendado pelo Colegiado, a declaração de nulidade, considerado vício 
formal e material, dos dispositivos atacados. Busca, ainda em sede de liminar, 
seja assentada a invalidade, por arrastamento, do Decreto nº 10.282/2020. 
Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.63 

 
A liminar, que já havia sido deferida pelo Relator, Ministro Marco Aurélio, em 

24 de março de 2020, foi referendada pelo Plenário na primeira sessão realizada por 

meio de videoconferência da história do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em 

15 de abril de 2020.  

Na decisão proferida pelo STF não foi reconhecida a inconstitucionalidade da 

norma que havia sido suscitada. Entretanto, foi utilizada a técnica de interpretação 

conforme a Constituição Federal, explicitando, assim, a competência comum da 

                                                
61 “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.          (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001). § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre 
matéria:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) [...] III - reservada a lei complementar;         
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 ago. 2021). 
62 BRASIL. Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm. Acesso em: 27 ago. 
2021. 
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. Acesso em: 27 ago. 
2021. 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a adoção de medidas 

de polícia, visando o enfrentamento à pandemia da Covid-19.  

De acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do 

Ministro Dias Toffoli: 

 
[...] na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por 
maioria de votos, em referendar a medida cautelar deferida pelo Ministro 
Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição 
ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979/2020, 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 [...]. 

 
Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes destacou a importância do 

federalismo brasileiro: 

 
Federalismo, assim como a separação de Poderes e a Declaração de Direito 
Fundamentais são os três alicerces que têm a mesma finalidade: limitação de 
poder. O Federalismo tem exatamente essa finalidade, limitar o poder de um 
único ente. E nasceu - e aprendi essas lições em 1986, nas Arcadas da 
Universidade de São Paulo, com professor Ricardo Lewandowski, 
especialista em Federalismo - exatamente para limitar o poder, para repartir 
o poder entre as comunidades locais e a comunidade central; entre o poder 
central - representado, no Brasil, pela União - e as comunidades locais; os 
Estados - e sui generis realmente é o Brasil nesse tópico, bem lembrado pelo 
Ministro Marco Aurélio - e também os Municípios, que são consagrados 
constitucionalmente como entes federativos no Brasil.64 

 
No que tange às competências que são atribuídas aos entes federativos, o 

Ministro Alexandre de Moraes destacou: 

 
Na previsão do art. 23, saúde pública é matéria de competência comum de 
todos os entes federativos; e não está só no art. 23. No art. 194, a 
Constituição também assim estabelece. Agora, obviamente que a 
competência comum administrativa não significa que todos podem fazer tudo. 
Isso gera bagunça, isso gera anarquia.  

 
O Ministro Alexandre de Moraes esclareceu, ainda, do que se trata a 

competência comum administrativa dos entes federativos. De acordo com o Ministro: 

 
O que significa a competência comum administrativa? Significa que, a partir 
do princípio da predominância do interesse, a União deve editar normas, 
políticas públicas para a saúde pública de interesse nacional; os Estados, 
interesse regional; e os Municípios, visando, como o próprio art. 30, I, 
estabelece, o seu interesse local. 

                                                
64 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro 
Alexandre de Moraes. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. Acesso em: 27 ago. 
2021. 
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Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes deixou claro o chamado 

Federalismo cooperativo, estabelecido pela Constituição Federal de 1988 ao dividir as 

competências a partir da cooperação entre os entes, levando-se em conta os 

interesses e o princípio da predominância do interesse. A temática já havia sido 

salientada na liminar concedida pelo Ministro na ADPF 672, a qual já fora analisada 

no presente trabalho monográfico. Alexandre de Moraes deixou claro o seu 

posicionamento de que, em meio ao cenário caótico em que vive a população 

brasileira em tempos de pandemia, é imprescindível a cooperação e a união entre os 

entes federativos, dos três Poderes e que a judicialização dos debates entre os entes 

é o que menos colabora com o enfrentamento à pandemia. O Ministro salientou, ainda, 

que:  

 

[...] entendo que a Lei nº 13.979, com as alterações realizadas, deve ser 
interpretada: no sentido de estabelecer determinações gerais sem ingressar 
- como não poderia realmente fazê-lo - na competência concorrente e na 
competência suplementar dos Estados e Municípios respectivamente. Ela 
estabelece algumas normas que entendo diretamente aplicáveis só à União, 
e vou citar quais são, e prevê uma coordenação que deve ser realizada pela 
União - aí sim uma coordenação. Coordenação não é imposição. 
Coordenação é respeito à autonomia. Coordenação é liderança, é trazer 
todos os Estados, as diversas regiões, até para que uma região possa auxiliar 
outra. As regiões que começaram antes com o problema já têm uma expertise 
que pode ser utilizada nas demais. E essa coordenação obviamente compete 
à União.65 

 
O Ministro Edson Fachin destacou: 

 
É preciso, assim, ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como 
decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância 
epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. Como 
se depreende dessa Lei, o exercício da competência da União em nenhum 
momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na 
realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional 
é a de municipalizar esses serviços. Tudo isso está a indicar ser possível o 
exercício pela União da competência legislativa sem lhe exigir o quórum 
qualificado da legislação complementar.66 

 

                                                
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro 
Alexandre de Moraes. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. Acesso em: 27 ago. 
2021. 
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro 
Edson Fachin. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. Acesso em: 27 ago. 
2021. 
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O Ministro Luiz Fux, por sua vez, salientou: 

 
[...] as Medidas Provisórias 926 e 927 não violam a reserva de lei 
complementar, porquanto a lei, na forma do que estabeleceu o Relator, 
configura norma geral em matéria de proteção e defesa da saúde. Daí a 
inexistência de qualquer vício de constitucionalidade formal, como destacou 
agora a Ministra Rosa Weber. A Lei 13.971, com a redação alterada pelas 
medidas provisórias, configura uma norma geral em matéria de proteção e 
defesa da saúde, na forma do art. 24, § 1º, da Constituição, devendo ser 
observada pelos entes federativos como forma de coesão social e harmonia 
federativa, diante de um regime cooperativo.67 

 
O Ministro-Relator Marco Aurélio, em seu voto, ratificou seu entendimento de 

que não há, na norma em debate, qualquer transgressão à preceito fundamental da 

Constituição Federal de 1988. De acordo com o Ministro, a Medida Provisória 

926/2020 não afasta as ações a serem tomadas pelos Estados-membros, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios. Os entes federativos possuem competência concorrente 

para legislar sobre saúde, nos termos do art. 23, II, CF/88 e, de acordo com seu 

entendimento, a norma atacada trata tão somente sobre as atribuições das 

autoridades em relação às providências a serem tomadas no enfrentamento à 

pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o relator: 

 
Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência 
nacional, há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da 
República – 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 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.68 

 

Sobre a ADI 6.341, Ingo Wolfgang Sarlet esclarece que: 

 
A despeito de sua enorme repercussão política e de ser anunciada como 
representando uma vitória inédita dos Estados-membros contra o centralismo 
da União Federal, o próprio ministro Marco Aurélio já havia referido que a 
decisão nada trouxe de novo, visto que a CF de 1988 já era clara em definir 
que o tema da saúde, em termos administrativos, administrativamente, é da 
competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios e, 

                                                
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro Luiz 
Fux. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. 
Acesso em: 27 ago. 2021. 
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.341. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro 
Marco Aurélio. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183. Acesso em: 27 ago. 
2021. 
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no plano legislativo, é de competência concorrente, sendo pacífico o 
entendimento de que a União é responsável pela edição das normas gerais 
e os entes descentralizados responsáveis pela edição de normas específicas 
voltadas ao atendimento das peculiaridades locais, sempre respeitadas as 
normas gerais da União.69 

 
3.3. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.343/DF70 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.343/DF foi proposta pelo Partido 

Sustentabilidade, em que houve pedido de medida liminar, em face de dispositivos da 

Lei nº 13.979 de 202071, que foi alterada pelas Medidas Provisórias nº 926/202072 de 

nº 927/202073. 

Os dispositivos atacados pela ADI 6.343 foram, in verbis: 

 
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;  
[...]  
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, 
portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 
[...]  
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 926, de 2020)  
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas 
com base em evidências científicas e em análises sobre as informações 
estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao 
mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.  
[...]  
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança 
Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do 
caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº 927, de 2020)  
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:  
[...]  
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da 
Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo. 

 

                                                
69 SARLET, Ingo Wolfgang. ConJur. O STF e os direitos fundamentais na crise da Covid-19 — uma 
retrospectiva (1). Publicado em: 15 jan. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jan-
15/direitos-fundamentais-stf-direitos-fundamentais-covid-19. Acesso em: 28 ago. 2021. 
70 BRASIL. SUPREMO TIBUNAL FEDERAL. ADI 6.343. Relator Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/voto-toffoli-estados-aval-transportes.pdf. Acesso em: 28 ago. 2021. 
71 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em: 31 ago. 2021. 
72 BRASIL. Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm. Acesso em: 30 ago. 2021. 
73 BRASIL. Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv927.htm. Acesso em: 30 ago. 2021. 
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De acordo com a alegação do requerente, os dispositivos atacados 

caracterizavam ofensa à autonomia federativa por subtrair a competência reservada 

aos Estados e ao Distrito Federal no que tange à exploração de transporte 

intermunicipal. Ademais, sustentou a tese de que houve ofensa à autonomia 

federativa por subtrair a competência comum conferida aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para tratar sobre saúde, bem como legislar acerca da 

proteção e defesa a saúde (competências previstas nos arts. 23, II e 24, XII, ambos 

da CF/88).74 

 O Ministro Edson Fachin votou pelo deferimento parcial da medida cautelar a 

qual fora requerida, conferindo interpretação conforme o art. 3º, II, §7º da Lei nº 

13.979/2020 para afastar a interpretação de qualquer exigência que impeça o respeito 

ao disposto no art. 198, I, CF/88, o qual dispõe, in verbis:  

 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:  
I -  descentralização, com direção única em cada esfera de governo;75 

 
Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli, Presidente do STF, elucidou: 

 
Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar 
na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta 
Suprema Corte, que deixou assentado que o Presidente da República poderá 
dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, 
reconhecendo e preservando, no entanto, a atribuição de cada esfera de 
governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 

 
Ao tratar sobre a competência acerca de saúde, o Ministro Toffoli esclareceu: 

 
No tocante à saúde, o art. 23, II, da CF estabelece a competência comum 
(material) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
permitindo aos entes atuar de forma concreta no âmbito administrativo.  
O art. 24, caput e XVII, da CF prevê a competência concorrente à União, aos 
estados e ao Distrito Federal para legislar sobre defesa da saúde.  
No mesmo art. 24 da Constituição, elencam-se as regras sobre a divisão das 
atribuições entre os entes federados [...]. 

                                                
74 Em seu art. 24, XII a Constituição Federal de 1988 prevê que: “compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção e defesa da 
saúde;” A Constituição Federal de 1988 preceitua, em seu art. 23, II, que “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;” (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 ago. 2021). 
75 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 ago. 2021. 
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Em sessão que ocorreu no dia 6 de maio de 2020, a liminar foi concedida 

parcialmente por 7 votos dos Ministros, sendo eles: Dias Toffoli, Celso de Mello, 

Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar 

Mendes. O Relator, Ministro Marco Aurélio, por sua vez, restou vencido, já que havia 

votado pelo indeferimento da medida cautelar requerida. 

Conforme o entendimento dos Ministros, a União, os Estados e os Municípios 

possuem a competência para definir quais as ações a serem tomadas no 

enfrentamento a pandemia de Covid-19, incluindo-se o assunto que se refere a 

restrição de transporte. Deve ser observado, entretanto, os limites impostos a cada 

ente federativo pela Constituição Federal de 1988.  

 
O colegiado suspendeu o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de 
excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância 
ao ente federal; mas conferiu interpretação conforme aos dispositivos no 
sentido de que as medidas previstas devem ser precedidas de recomendação 
técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos 
produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade 
federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência 
constitucional de cada ente federativo.76 

 
De acordo com a maioria, a União detém a competência de decretar as medidas 

quando houver interesse de âmbito nacional. Todavia, a adoção de medidas que 

tratam de locomoção e transporte por outro ente da federação deve ter como basilar 

recomendação técnica que seja fundamentada pelos órgãos de vigilância sanitária. 

O Ministro Toffoli destacou ainda, em seu voto, que o entendimento acerca da 

competência conferida aos Estados e aos Municípios para tratar sobre medidas de 

combate ao novo coronavírus já havia sido explicitado no julgamento da ADI 6.341 em 

decisão unânime.  

 

 

 

 

 

 

                                                
76 CARNEIRO, Luiz Orlando; POMPEU, Ana. Jota. STF autoriza medidas de interdição de transporte 
intermunicipal sem aval da União. Publicado em: 06 ago. 2020. Disponível em: 
https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-autoriza-medidas-de-interdicao-de-transporte-intermunicipal-
sem-aval-da-uniao-06052020. Acesso em: 28 ago. 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho monográfico buscou esclarecer, com base na Constituição 

Federal de 1988, as competências conferidas aos entes federativos para que atuem 

no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil, discorrendo sobre as 

previsões constitucionais que tratam sobre repartição de competências, diante do 

cenário brasileiro de pandemia da Covid-19 e, por fim, o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal diante de pleitos acerca da competência constitucional atribuída aos 

entes da federação para atuarem no enfrentamento à pandemia. 

Inicialmente, foram abordadas as características principais do federalismo 

como forma de Estado, para que assim fosse possível compreender o funcionamento 

do Estado brasileiro. Além disso, fez-se mister pontuar as diferentes modalidades de 

competência no Estado brasileiro e analisar os artigos dispostos na Constituição 

Federal de 1988 que definem as distribuições de competências, as quais são 

concedidas a cada ente da federação, especialmente para tratar sobre matéria de 

saúde. Para compreender as contribuições conferidas a cada ente da federação no 

que tange à saúde, também se fez imprescindível analisar a Lei Orgânica da Saúde 

(Lei nº 8.080/90). 

Após a análise da competência constitucional conferida à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios para tratar sobre saúde pública, houve de se 

pontuar o início e o desenvolvimento da pandemia da Covid-19, a adoção de medidas 

de combate a disseminação do vírus e, especialmente, a competência atribuída a 

cada ente federado para legislar sobre a temática. A Constituição Federal de 1988 

prevê, em seu art. 24, XII, que a competência para legislar sobre proteção e defesa 

da saúde e que, conforme dispõe o §1º do referido artigo, que a União irá estabelecer 

normas gerais e os demais entes da federação irão estabelecer normas 

suplementares.  

Em que pese o texto constitucional prever expressamente acerca das temáticas 

as quais podem ser legisladas por cada ente da federação, a pandemia foi motivo de 

algumas divergências entre os entes da federação no que tange as medidas que 

deveriam prevalecer. Os chefes do Poder Executivo da União, dos Estados-membros 

e dos Municípios tiveram algumas divergências, considerando que as normas emitidas 

pelos diferentes entes da federação apresentavam eventuais conflitos. Diante da 



50 
 

 
 

problemática, o Poder Judiciário foi acionado e alguns conflitos foram levados a 

Suprema Corte, dentre os quais obtiveram destaque no presente trabalho 

monográfico: a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672/DF, a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341/DF e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 6.343/DF.  

O Supremo Tribunal Federal aplicou, em suas decisões, o princípio da 

predominância dos interesses, reconhecendo o importante papel que é conferido aos 

Estados-membros e aos Municípios, e decidiu com base no texto constitucional. O 

entendimento consolidado é de que a União tem o condão de adotar providências para 

combater a pandemia de Covid-19, entretanto, respeitando a autonomia que é 

conferida aos demais entes da federação.  
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