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APRESENTAÇÃO

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada 
sobre vários casos de pneumonia na China. Tratava-se de um novo 
tipo de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres hu-
manos. Logo no início de 2020, as autoridades chinesas confirmaram 
que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. 

Ainda em 2020, a OMS declarou que o surto do novo corona-
vírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância In-
ternacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização, con-
forme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Deu-se início, 
então, à caminhada pela aprimoração, coordenação, cooperação e a 
solidariedade global para interromper a propagação do vírus.

Em março de 2020, em razão da sua distribuição geográfica, a 
COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, reconhe-
ceu-se, assim, que no momento existem surtos de COVID-19 em vá-
rios países e regiões do mundo.

Assim, a pandemia tem causado milhões de morte no mundo, 
além de crises sociais, econômicas, políticas, jurídicas, dentre outras. 
No Brasil, milhares de brasileiros tiveram suas vidas afetadas pela Co-
vid-19, o direito de liberdade de ir e vir teve que ser flexibilizado, inú-
meras pessoas perderam a sua vida, sua família, sua fonte de renda, 
enfim, tudo.

Não tardou, e as demandas decorrentes do cenário pandêmi-
co bateram às portas do Poder Judiciário, que passou a ter um papel 
mais ativo para solucionar os novos conflitos que se instauravam. 

Dessa forma, o presente livro tem por finalidade sistematizar, 
compilar e analisar, notadamente, as recentes decisões do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no contexto da pan-
demia do Covid-19.

Foram separados os principais entendimentos dos Tribunais 
Superiores no que tange ao direito fundamental à saúde e a Covid-19, 
além de abordar a legislação correlata. Trata-se, assim, de um livro 
sistematizado e objetivo, para aqueles que querem se reiterar da ju-
risprudência pátria, assim como para aqueles que estudam para con-
cursos públicos.
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CAPÍTULO 01

INTRODUÇÃO AOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

A doutrina afirma que a expressão direitos fundamentais sur-
giu na França durante o movimento político e cultural que originou a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 
Apesar da inexistência de um consenso acerca da diferença em rela-
ção aos direitos humanos, a distinção mais usual na doutrina brasileira 
é no sentido de que ambos, com o objetivo de proteger e promover a 
dignidade da pessoa humana, abrangem direitos relacionados à liber-
dade e à igualdade, mas positivados em planos distintos.1

Logo, enquanto os direitos humanos se encontram consagra-
dos nos tratados e convenções internacionais (plano internacional), 
os direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados e po-
sitivados na Constituição de cada país (plano interno), podendo o seu 
conteúdo e conformação variar de acordo com cada Estado.

Por outro lado, quanto à localização topográfica, a CF/88, em 
seu título II, classifica o gênero direitos e garantias fundamentais em 
importantes grupos, a saber: direitos e deveres individuais e coleti-
vos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; parti-
dos políticos.

Cumpre frisar que o caráter normativo e vinculante dos dispo-
sitivos consagradores de direitos fundamentais nem sempre foi reco-
nhecido, outrora sendo considerados “simples promessas” ou “meras 
declarações solenes” revestidas apenas de valor moral. Na atualida-
de, superada a fase inicial de carência e de dependência da interme-
diação do legislador, os direitos fundamentais são definitivamente re-
conhecidos como autênticas normas constitucionais (princípios e/ou 
regras) de caráter vinculante para todos os poderes públicos, inclusi-
ve, o legislador.1 

O art. 5º, caput, da CF/88 estabelece que todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

1  LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020.
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termos dos seus 78 (setenta e oito) incisos e parágrafos.  Assim, de 
acordo com o entendimento doutrinário, trata-se de um rol meramente 
exemplificativo, na medida em que os direitos e garantias expressos 
na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos prin-
cípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Re-
pública Federativa do Brasil seja parte (§ 2º).

Nos termos do art. 5º, § 1º, as normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Na lição de Silva2, 
ter aplicação imediata significa que as normas constitucionais são do-
tadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta inci-
dência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas re-
gulam. Dessa forma, tradicionalmente, entendeu-se que, em regra, as 
normas definidoras de direitos e garantias individuais têm aplicabilida-
de imediata. Todavia, aquelas definidoras de direitos sociais, culturais 
e econômicos nem sempre terão referida aplicabilidade, por depende-
rem de providências posteriores que lhes garantam eficácia e possibi-
litem sua aplicação, são de eficácia limitada e aplicabilidade indireta. 

Então, o sentido dessa regra inscrita no art. 5º, § 1º, segundo 
Silva2, em primeiro lugar, significa que elas são aplicáveis até onde 
possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu aten-
dimento. Em segundo lugar, significa que o Poder Judiciário, sendo 
invocado a propósito de uma situação concreta nelas garantida, não 
pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclama-
do, segundo as instituições existentes.

Entretanto, a doutrina mais recente e a jurisprudência interna-
cional, a exemplo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, têm 
entendido que tanto os direitos de primeira dimensão, quanto os direi-
tos de segunda dimensão possuem aplicabilidade imediata e direta, 
não sendo mais admissível valer-se do caráter progressivo dos direi-
tos sociais para justificar a inércia ou mora dos Estados-Partes.

Nesse sentido, diante de omissão de medida para tornar efe-
tiva norma constitucional, a CF/88 trouxe duas importantes novida-
des, quais sejam, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO), disciplinada pela Lei n. 12.063/2009 e o Mandado de injunção 
(art. 5º, LXXI, regulamentado pela Lei n. 13.300/2016).

2 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7.ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2007.
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Em relação a esses dois remédios para combater a “síndrome 
de inefetividade” das normas constitucionais de eficácia limitada, o Su-
premo Tribunal Federal tende a consolidar o entendimento de que, em 
se tratando de “Poder” omisso na elaboração de medida para tornar 
efetiva a norma constitucional, a ADO restringir-se-ia a um mero ape-
lo, constituindo-o em mora, enquanto o MI, por seu turno, seria o im-
portante instrumento de concretização dos direitos fundamentais, dan-
do-se, assim, exato sentido ao art. 5º, § 1º, que fala em aplicação ime-
diata.3

Devemos destacar, contudo, em relação à efetividade da ADO, 
que o STF vem adotando medidas mais enérgicas no sentido de con-
cretizar, na mesma linha do MI, o direito fundamental, além, é claro, 
constituir em mora o Poder omisso. Ou seja, supre a omissão, até que 
o Poder omisso normatize, evitando-se, assim, o vácuo legislativo. 3

3 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020.
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CAPÍTULO 02

O DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL À SAÚDE NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL E NA CONVENÇÃO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

A saúde é um direito fundamental que encontra previsão no Capí-
tulo II (“Dos direitos sociais”) do Título II (“Dos direitos e garantias funda-
mentais”) e no Título VIII, (“ordem social”), da CRFB/88. Trata-se de um 
“direito de todos e dever do Estado” (art. 196, caput, da CRFB/88), sendo, 
portanto, um direito público subjetivo com aplicabilidade imediata. 

O art. 6º da CRFB/88 é um desdobramento da perspectiva de 
um Estado Social de Direito, tendo como documentos marcantes, a 
Constituição mexicana de 1917; a Constituição Weimar, na Alemanha, 
de 1919 e a Constituição Federal de 1934, no Brasil.

O art. 196 da CRFB/88 anuncia o direito à saúde como um di-
reito de todos e dever do Estado que deve ser garantido mediante a 
implementação de políticas públicas de caráter prestacional, com na-
tureza promocional, preventiva e curativa, seguindo algumas orienta-
ções vinculativas, quais sejam:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem 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.

Por sua vez, o art. 197, da CRFB/88 estabelece que as políti-
cas sociais e econômicas de saúde, materializadas por meio de ações 
e serviços estatais, são de relevância pública. 

Nesse sentido, Carvalho e Santos1, afirmam que a “saúde como 
um estado de bem-estar prioritário, fora do qual o indivíduo não tem 
condições de gozar outras oportunidades proporcionadas pelo Esta-
do, como educação, antecipando-se, assim, à qualificação de relevân-
cia que a legislação infraconstitucional deverá outorgar a outros servi-
ços públicos e privados (...).” 

Já o art. 198, da CRFB/88 determina que as ações e serviços 
públicos concretizadores do direito à saúde, devem integrar uma rede 
1 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde: comentários à Lei 

Orgânica da Saúde: Leis nº 8.080/90 e 8.142/90. 4.ed. Campinas: Unicamp, 2007.
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que componha um sistema único, organizado de maneira regionalizada 
e hierarquizada, trata-se do SUS – Sistema Único de Saúde. 

Na sequência, o art. 200, da CRFB/88 trouxe as competências 
atribuídas ao SUS, observe:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e subs-
tâncias de interesse para a saúde e participar da produ-
ção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemioló-
gica, bem como as de saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área 
de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico;
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvi-
mento científico e tecnológico e a inovação;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele com-
preendido o do trabalho.

Ademais, o art. 199 da Constituição aduz que a assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada. Tal dispositivo se refere à saúde su-
plementar – que deverá ser exercida como função de complementari-
dade ao Sistema Único de Saúde. 

Também é importante destacar que a União desempenha um 
importante papel no combate à pandemia. Aqui vale lembrar que o art. 
21, XVIII, da CRFB/88 defere-lhe a atribuição de “planejar e promover 
a defesa contra as calamidades públicas, especialmente as secas e 
inundações”. Lido em conjunto com o art. 198 da CRFB/88 — o qual 
dispõe que o Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado de manei-
ra hierarquizada —, percebe-se que a ela compete assumir coordena-
ção das atividades desse setor.
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Por outro lado, no âmbito infraconstitucional, destacam-se as 
Leis Ordinárias 8.080/19902e 8.142/19903, assim como a Lei Comple-
mentar 141/2012. A Lei nº 8.080/19905 – Lei Orgânica da Saúde (LOS) 
– trata das premissas para a prevenção, promoção recuperação e pro-
teção da saúde a serem aplicadas nas ações e serviços públicos sani-
tários, bem como dispõe sobre a estrutura do SUS.  De outra banda, a 
Lei nº 8.142/19906 trata sobre a participação popular no SUS e as trans-
ferências entre os entes federativos dos recursos a serem empregados 
nas ações e serviços de saúde. Já a LC nº 141/20124, determina os índi-
ces mínimos a serem investidos em saúde por cada ente da federação.

 De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 5, o Ministério da Saú-
de, é competente para coordenar, em âmbito nacional, as ações de vi-
gilância epidemiológica e sanitária.

Ademais, no cenário de pandemia mundial, ganha destaque a 
Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 20205, que estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
e dá outras providências.

Aludido diploma teve a sua constitucionalidade questionada no 
âmbito do STF, que asseverou:

São materialmente compatíveis com a Constituição 
Federal (CF) os dispositivos contidos na Lei Comple-
mentar 173/2020, que estabelece o Programa Fede-
rativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

2   Lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corresponden-
tes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8080.
htm>. Acesso em: 30 maio. 2022. 

3   Lei Nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acesso em: 30 maio. 2022.

4   Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012. Regulamenta o § 3o do art. 198 da 
Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; 
revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho 
de 1993; e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
lcp/lcp141.htm>. Acesso em: 30 maio. 2022.

5   Lei Complementar nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020. Estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm > Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
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O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia 
dos estados, Distrito Federal e municípios, pois a nor-
ma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à 
renúncia de uma pretensão deduzida em juízo. Por ser 
uma norma de caráter facultativo, e estando resguarda-
da a autonomia dos entes menores, compete a cada ges-
tor verificar a oportunidade e conveniência, dentro do seu 
poder discricionário, de abrir mão de ação judicial. Não 
sendo interessante para o ente, basta não renunciar à 
ação judicial e prosseguir com a demanda.
Além disso, por caracterizar norma de caráter facultativo 
— faculdade processual —, o art. 2º, § 6º, da LC 173/2020, 
ao prever o instituto da renúncia de direito material em âm-
bito de disputa judicial entre a União e os demais entes, 
não viola o princípio do devido processo legal.
Já o art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020 apenas re-
forçou a necessidade de uma gestão fiscal transparen-
te e planejada, impedindo que atos que atentem contra 
a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o pró-
ximo gestor, principalmente quando em jogo despesas 
com pessoal. A norma não representa afronta ao pacto 
federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à 
prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.
Quanto à alteração do art. 65 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), o art. 7º da LC 173/2020 possibilitou 
uma flexibilização temporária das amarras fiscais impos-
tas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade 
pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Na práti-
ca, observou-se, com a pandemia do coronavírus, que o 
art. 65 da LRF, em sua redação original, se mostrou in-
suficiente para o devido enfrentamento da crise de saúde 
pública e fiscal decorrentes da Covid-19, sendo necessá-
rias, portanto, outras medidas para superar os problemas 
decorrentes da calamidade pública.
Com relação ao art. 8º da LC 173/2020, observa-se que 
o dispositivo estabeleceu diversas proibições temporárias 
direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria li-
gadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. 
Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de con-
tenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impe-
dir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vege-
tativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamen-
to de esforços para políticas públicas de enfrentamento da 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.
Ademais, as providências estabelecidas nos arts. 7º e 
8º da LC 173/2020 não versam sobre regime jurídico de 
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servidores públicos. Os dispositivos cuidam de normas 
de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os en-
tes federados empreguem esforços orçamentários para 
o enfrentamento da pandemia, e impedir o aumento de 
despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que 
se mostra compatível com o art. 169 da CF. Nesses ter-
mos, não houve uma redução do valor da remuneração 
dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, 
temporariamente, o aumento de despesas com pesso-
al para possibilitar que os entes federados enfrentem as 
crises decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando 
sempre a manutenção do equilíbrio fiscal
Por fim, as normas dispostas no § 6º do art. 2º e no § 7º 
do art. 5º da LC 173/2020 não traduzem nenhuma insta-
bilidade para o sistema federativo, e sequer dizem res-
peito a conflitos de âmbito federativo, não sendo aplicá-
vel, ao caso, portanto, o disposto no art. 102, I, f, da CF. 
STF. Plenário. ADI 6442/DF, ADI 6447/DF, ADI 6450/DF e 
ADI 6525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
13/3/2021 (Info 1009).

Com base nesse entendimento, o Plenário julgou improceden-
tes os pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade 
e declarou a constitucionalidade dos arts. 2º, § 6º, 5º, §7º, 7º e 8º da 
Lei Complementar 173/2020.

No mesmo sentido, ficou decidido em sede de repercussão ge-
ral que “é constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, 
editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19)”6.

Já no pertine ao ordenamento internacional, convém ressaltar 
que a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conheci-
da como “Pacto de São José da Costa Rica”, adotada pelo Brasil com 
status supralegal, prevê o comprometimento dos Estados em desen-
volver os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, senão vejamos:

Artigo 26. Os Estados-Partes comprometem-se a adotar 
providência, tanto no âmbito interno como mediante co-
operação internacional, especialmente econômica e téc-
nica, a fim de conseguir progressivamente a plena efeti-
vidade dos direitos que decorrem das normas econômi-
cas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, cons-

6   STF. Plenário. RE 1.311.742/SP (repercussão geral- Tema 1.137), Rel. Ministro Presiden-
te, julgado em 15/04/2021.
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tantes da Carta da Organização dos Estados America-
nos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medi-
da dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por ou-
tros meios apropriados.

Sendo assim, é dever dos Estados encaminhar à Comissão In-
teramericana de Direitos Humanos, relatórios quanto aos direitos de-
correntes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência 
e cultura, observe:

Artigo 42. Os Estados-Partes devem remeter à Comis-
são [CIDH] cópia dos relatórios e estudos que, em seus 
respectivos campos, submetem anualmente às Comis-
sões Executivas do Conselho Interamericano Econômico 
e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ci-
ência e Cultura, a fim de que aquela vele por que se pro-
movem os direitos decorrentes das normas econômicas, 
sociais e sobre educação, ciência e cultura constantes da 
Carta da Organização dos Estados Americanos, reforma-
da pelo Protocolo de Buenos Aires.

Diante do exposto, depreende que, tanto no âmbito nacional 
quanto âmbito internacional, o Estado tem o dever de efetivação dos 
direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais e garantias das 
instituições públicas e privadas. Estamos diante da necessidade de 
atuação positiva do Estado, passando-se a falar em um Estado que 
tem o dever de realizar os direitos, o que se traduz na ideia de Esta-
do prestacionista.
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CAPÍTULO 03

O DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO 
PRESTACIONAL DE SEGUNDA DIMENSÃO

É de conhecimento notório que os direitos fundamentais não 
surgiram simultaneamente, mas em períodos distintos, conforme a de-
manda de cada época. A consagração progressiva e sequencial nos 
textos constitucionais deu origem às chamadas gerações de direitos 
fundamentais.

A doutrina clássica dos direitos fundamentais afirma que es-
tes podem ser classificados em direitos de primeira, segunda e tercei-
ra geração/dimensão. A doutrina moderna elenca, ainda, direitos de 
quarta e quinta dimensão. 

Sobre esse tema, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho1:

(...) a doutrina dos direitos fundamentais revelou uma 
grande capacidade de incorporar desafios. Sua primeira 
geração enfrentou o problema do arbítrio governamen-
tal, com as liberdades públicas, a segunda, o dos extre-
mos desníveis sociais, com os direitos econômicos e so-
ciais, a terceira, hoje, luta contra a deterioração da quali-
dade da vida humana e outras mazelas, com os direitos 
de solidariedade.

De acordo com Lenza2, os direitos fundamentais podem ser 
classificados da seguinte forma:

Direitos fundamentais de 1ª dimensão: ligados ao valor li-
berdade, surgiram com as primeiras constituições escri-
tas, cujos textos consagraram os direitos civis e políticos. 
Podem ser caracterizados como frutos do pensamento li-
beral-burguês do século XVIII. Tais direitos marcam a pas-
sagem de um Estado autoritário para um Estado de Di-
reito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individu-
ais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo esta-
tal (caráter negativo). Têm por titular o indivíduo, são opo-
níveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atri-
butos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu 
traço mais característico; enfim, são direitos de resistên-

1   FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 4.ed. São Pau-
lo: Saraiva, 2000.

2   LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
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cia ou de oposição perante o Estado. Direitos fundamen-
tais de segunda dimensão: ligados à igualdade (material, 
substancial e não apenas formal), compreendem os direi-
tos sociais, econômicos e culturais. O fato histórico que 
inspira e impulsiona os direitos humanos de 2ª dimensão 
é a Revolução Industrial europeia, a partir do século XIX. 
Em decorrência das péssimas situações e condições de 
trabalho, eclodem movimentos como o cartista, na Ingla-
terra, e a Comuna de Paris (1848), na busca de reivindi-
cações trabalhistas e normas de assistência social. O iní-
cio do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra 
e pela fixação de direitos sociais. Direitos fundamentais de 
terceira dimensão: ligados à fraternidade (ou solidarieda-
de), é atribuído à constatação da necessidade de atenuar 
as diferenças entre as nações desenvolvidas e subdesen-
volvidas, por meio da colaboração de países ricos com os 
países pobres. (...) Os direitos de terceira dimensão são 
transindividuais destinados à proteção do gênero humano. 

No tocante aos direitos de 4ª e 5ª dimensões, há divergência 
doutrinária a respeito da existência ou não destas classificações. De 
acordo com os ensinamentos de Bobbio (1992, p. 6), os direitos funda-
mentais de 4ª geração seriam direitos relacionados à engenharia ge-
nética e a conservação da espécie humana. Em contrapartida, Bonavi-
des3 entende que são direitos de 4ª dimensão aqueles corresponden-
tes à informação, ao pluralismo político e à democracia, enquanto se-
riam de 5ª dimensão aqueles relacionados ao direito à paz.

Assim, os direitos sociais podem ser classificados como direi-
tos de segunda dimensão/geração, apresentam-se como prestações 
positivas a serem implementadas pelo Estado (Social de Direito) e ten-
dem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social 
na busca de melhores e adequadas condições de vida, estando, ain-
da, consagrados como fundamentos da República Federativa do Bra-
sil (art. 1º, IV, da CF/88).

De acordo com Lenza4,os direitos a prestações (ou direitos 
prestacionais) impõem um dever de agir ao Estado. Objetivam a reali-
zação de condutas ativas por parte dos poderes públicos, seja no sen-
tido de proteger certos bens jurídicos contra terceiros, seja de promo-
ver ou garantir as condições necessárias a fruição desses bens. 

3   BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
4   LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
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As prestações estatais podem ser de caráter material, consis-
tentes no oferecimento de bens ou serviços a pessoas que não podem 
adquiri-los (como alimentação, educação, saúde...) ou no oferecimen-
to universal de serviços monopolizados pelo Estado (segurança públi-
ca); ou jurídico (prestações normativas), consistentes na elaboração 
de normas voltadas à tutela de interesses individuais como, por exem-
plo, a regulamentação das relações de trabalho. Em geral, os direitos 
sociais são os mais dependentes de atuações estatais positivas5.

Isso posto, depreende-se que a implementação de tais direitos 
de promoção ou prestacionais, ocorre mediante políticas públicas con-
cretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, desti-
nadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma 
existência humana digna.

5  NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 11.ed. Salvador: Editora JusPodi-
vm, 2016.
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CAPÍTULO 04

MÍNIMO EXISTENCIAL VERSUS RESERVA DO POSSÍVEL 
E O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO

A reserva do possível é conceituada como um limite fático e ju-
rídico oponível à realização dos direitos fundamentais, sobretudo, os 
de cunho prestacional1. A estreita relação entre as circunstâncias eco-
nômico-financeiras e a efetividade dos direitos fundamentais sociais, 
cuja implementação impõe prestações materiais por parte do Estado, 
sujeita-os às condições fáticas, econômicas e financeiras vigentes. 

Assim sendo, a reserva do possível deve ser analisada sob três as-
pectos2. O primeiro aspecto diz respeito à disponibilidade fática, isto é, a li-
mitação e escassez dos recursos materiais disponíveis para o atendimen-
to das infindáveis demandas sociais condicionam, em certa medida, a rea-
lização das prestações impostas pelos direitos sociais ao volume de recur-
sos susceptível de ser mobilizado pelos poderes públicos. A onerosidade 
da implantação dos direitos sociais acaba por condicionar o seu processo 
de concretização às possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado.

O segundo aspecto versa sobre a disponibilidade jurídica, que 
corresponde à existência de autorização orçamentária para atender as 
despesas exigidas judicialmente do Poder Público. Aqui, faz-se mis-
ter analisar se há recursos materiais e humanos disponíveis, levan-
do em consideração a distribuição das receitas e competências tribu-
tárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, as quais deverão 
ser equacionadas com o sistema federativo brasileiro. 

O terceiro aspecto diz respeito à razoabilidade e proporciona-
lidade da prestação. Na perspectiva do demandante do direito social, 
devem ser analisadas a proporcionalidade da prestação e a razoabili-
dade de sua exigência. 

Ressalte-se que o Ministro Celso de Mello3 afirma que a reali-
zação prática dos direitos prestacionais depende da presença cumu-
lativa de dois elementos: i) a razoabilidade da pretensão deduzida em 
face do Poder Público e a ii) existência de disponibilidade financeira 
para tornar efetivas as prestações positivas reclamadas do Estado. 
1   LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
2   NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 11. ed. Salvador: Editora JusPodi-

vm, 2016.
3   RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno. 
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Convém destacar, ainda, que a reserva do possível é um dos 
argumentos utilizados, constantemente, pelo Poder Público para ne-
gar a aplicabilidade imediata dos direitos sociais, dentre eles o direi-
to à saúde. Todavia, a jurisprudência pátria entende que as “limitações 
orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direi-
tos fundamentais sociais por parte do Estado só poderão ser invoca-
das com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais 
diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível”4. 

Se os poderes públicos agirem de modo irrazoável ou com a 
clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais so-
ciais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de 
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injus-
tamente recusada pelo Estado.

Em outras palavras, cabe ao Estado o ônus de provar suficien-
temente - e não simplesmente alegar de maneira genérica - a impos-
sibilidade de atendimento das prestações demandadas.

Por outro lado, o mínimo existencial designa um conjunto de 
bens e utilidades básicas imprescindíveis a uma vida humana digna. 
Deduz-se a partir dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade material e do Estado Social.

No âmbito dos direitos sociais, a saúde, a educação, a assis-
tência aos desamparados (alimentação, vestuário e abrigo) e acesso 
à Justiça são entendidos como direitos integrantes do mínimo existen-
cial e que, por conseguinte, devem ter prioridade na formulação e exe-
cução das políticas públicas.

4   A exemplo do entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso no Processo nº 
0001787-85.2016.8.11.0078 MT. Relator: Des(a) Helena Maria Bezerra Ramos. 7 de junho 
de 2021.
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CAPÍTULO 05

DIREITO À SAÚDE E COVID-19 NA JURISPRUDÊNCIA 
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

O contexto da pandemia do Covid-19 trouxe múltiplos impactos 
sociais, econômicos, ambientais, culturais, políticos e, como não poderia 
deixar de ser, jurisprudenciais. Assim, tanto o Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), quanto o Supremo Tribunal Federal (STF), depararam-se com 
uma gama de processos envolvendo o direito à saúde diante da pande-
mia do Coronavírus, notadamente sobre a liberdade de locomoção, “to-
que de recolher”, vacinas, responsabilidade do Poder Público quanto ao 
repasse de verbas, disponibilização de Leitos em UTI, dentre outros.

Sendo assim, veremos a seguir algumas decisões do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que ganharam des-
taque nos últimos anos.

5.1. Covid-19: Medidas de Combate à Pandemia e Vigência da Lei 
13.979/2020

A Lei nº 13.979/20201, dispõe sobre as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Referidas 
medidas têm o objetivo de proteção da coletividade, sendo de compe-
tência do Ministro de Estado da Saúde dispor sobre a duração da situ-
ação de emergência de saúde pública. 

 O supracitado diploma legal traz alguns conceitos importan-
tes, dentre eles o conceito de quarentena e o de isolamento, observe:

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou con-
taminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mer-
cadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de 
maneira a evitar a contaminação ou a propagação do co-
ronavírus; e

1   LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm#view>. Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
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II - quarentena: restrição de atividades ou separação de 
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que 
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, ani-
mais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminação, de maneira a evitar a possível contamina-
ção ou a propagação do coronavírus. (Grifou-se)

A aludida norma elenca, ainda, as seguintes medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública:

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional de que trata esta 
Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, as seguintes medidas: (Re-
dação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individu-
al; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadá-
ver;
VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, 
portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela Lei nº 
14.035, de 2020)
a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei nº 14.035, 
de 2020)
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído 
pela Lei nº 14.035, de 2020)    
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento 
posterior de indenização justa; e
VIII – autorização excepcional e temporária para a im-
portação e distribuição de quaisquer materiais, medica-
mentos, equipamentos e insumos da área de saúde su-
jeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa consi-
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derados essenciais para auxiliar no combate à pandemia 
do coronavírus, desde que: (Redação dada pela Lei nº 
14.006, de 2020).

No julgamento da ADI 6625 MC-Ref/DF, a Suprema Corte es-
tendeu a vigência das medidas de combate à covid-19 elencadas na 
Lei 13.979/2020 e que estavam previstas para terminar em 31/12/2020.

Asseverou-se que na aludida ADI que “a prudência — ampara-
da nos princípios da prevenção e da precaução — aconselha que con-
tinuem em vigor as medidas excepcionais previstas nos artigos 3° ao 
3°-J da Lei n° 13.979/20202, dada a continuidade da situação de emer-
gência na área da saúde pública”.

Citada decisão deu-se em razão do recrudescimento e pro-
gressão do coronavírus, inclusive em razão do surgimento de novas 
cepas, possivelmente mais contagiosas:

Dessa forma, é plausível considerar que a verdadeira in-
tenção dos legisladores tenha sido a de manter as medi-
das profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconiza-
das no referido diploma normativo, pelo tempo necessá-
rio à superação da fase mais crítica da pandemia, mes-
mo porque, à época de sua edição, não lhes era dado an-
tever a surpreendente persistência e letalidade da doen-
ça. STF. Plenário. ADI 6625 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, julgado em 6/3/2021 (Info 1008).

Nesse sentido, é importante destacar que a Lei nº 13.979/2020, 
teve a sua constitucionalidade questionada no STF. No caso em comen-
to, a parte autora pleiteava que fosse conferida interpretação conforme 
à CRFB/88 aos dispositivos impugnados. Pretendia, em síntese, que o 
Ministério da Saúde coordenasse as medidas de requisições adminis-
trativas, que não poderiam ser levadas a efeito pelos entes subnacio-
nais antes de estudos e do consentimento do órgão federal. Requeria a 
consignação pelo STF de que, para ter-se a constitucionalidade do pre-
ceito, seria preciso a prévia audiência do atingido pela requisição, sem-
pre acompanhada de motivação, tendo em conta o princípio da propor-
cionalidade e a inexistência de outra alternativa menos gravosa.

2   LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm#view>. Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
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No mérito, o Plenário julgou improcedente o pedido formulado 
na ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, caput, VII, e § 
7º, III, da Lei 13.979/202017, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 (Covid-19).

Convém ressaltar que a Corte fundamentou a sua decisão no 
“federalismo cooperativo” ou “federalismo de integração”, tema que 
vem ganhando destaque nos recentes julgados dos Tribunais Supe-
riores acerca da presente pandemia:

(...) registrou que o federalismo fortalece a democracia, pois 
promove a desconcentração do poder e facilita a aproxima-
ção do povo com os governantes. Ele gravita em torno do 
princípio da autonomia e da participação política. É natu-
ral que os municípios e os estados-membros sejam os pri-
meiros a serem instados a reagir numa emergência de saú-
de, sobretudo quando se trata de pandemia. Ademais, fri-
sou que o Estado federal repousa sobre dois valores im-
portantes. O primeiro refere-se à inexistência de hierarquia 
entre os seus integrantes, de modo a não permitir que se 
cogite da prevalência da União sobre os estados-membros 
ou, destes, sobre os municípios, consideradas as compe-
tências que lhe são próprias. Já o segundo, consubstancia-
do no princípio da subsidiariedade, significa, em palavras 
simples, o seguinte: tudo aquilo que o ente menor puder fa-
zer de forma mais célere, econômica e eficaz não deve ser 
empreendido pelo ente maior. ADI 6362/DF, rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, julgamento em 2.9.2020. Informativo STF. 
Brasília, 31 de agosto a 4 de setembro de 2020 - Nº 989.

De acordo com os ensinamentos de Lenza3, o federalismo de 
cooperação (ou cooperativo) desenvolveu-se a partir dos esforços em-
preendidos para minorar as dificuldades advindas da distribuição de 
competências nos Estados federais e estabelecer uma “fórmula geral” 
para melhor cooperação entre os entes federativos. Desse modo, con-
sagrado na Alemanha, este modelo passou a ser adotado nos Estados 
Unidos após a crise da bolsa de Nova York (1929). É também o mode-
lo adotado pela Constituição brasileira de 19884 (CF, art. 24, entre ou-
tros). Referido autor afirma que:
3   LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
4   BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
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A ideia de competências verticais é veiculada pelo exercí-
cio coordenado das competências, sob a tutela da União, 
com o objetivo de tornar mais eficiente o desempenho 
das tarefas públicas, por meio da colaboração entre as 
pessoas estatais. Esse modelo se deve a alteração de 
paradigma acerca da atuação do Estado. A atitude abs-
tencionista, típica do Estado Liberal, cede passagem 
para a atuação intervencionista, característica do Estado 
de Bem-Estar Social ou Estado Providência. 

Nesse novo paradigma, o Estado passa a atuar em áreas que 
até então não lhe competiam, como legislar sobre relações de traba-
lho, sobre o domínio econômico e social etc. Como consequência, e 
ante a complexidade das novas atribuições estatais, o federalismo de 
cooperação estabelece áreas de atuações comuns e concorrentes en-
tre as suas entidades, de modo a concretizá-las, ao menos idealmen-
te, de maneira satisfatória. 

Ainda conforme o autor supracitado, nesse modelo, as atribui-
ções serão exercidas de modo comum ou concorrente, estabelecen-
do-se uma verdadeira aproximação entre os entes federativos, que 
deverão atuar em conjunto. 

A doutrina adverte o risco de, a pretexto do modelo cooperati-
vo, instituir-se um federalismo de “fachada”, com fortalecimento do ór-
gão central em detrimento dos demais entes federativos e, assim, ha-
vendo sobreposição da União, a caracterização de um federalismo de 
subordinação. 

Por conseguinte, no âmbito do “federalismo cooperativo”, com-
pete concorrentemente à União, aos estados-membros e ao Distrito 
Federal legislar sobre a “proteção e defesa da saúde”, conforme asse-
gura a CRFB/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência 
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.



29

Além do mais, é competência comum a todos os entes, cuidar 
da saúde e assistência pública, conforme o texto constitucional:

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;

Ainda faz-se mister destacar que a Constituição prevê, ao lado 
do direito subjetivo público à saúde, o dever estatal de dar-lhe efetiva 
concreção, mediante “políticas sociais e econômicas que visem à re-
dução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recupe-
ração” (art. 196, da CRFB/88). Trata-se, portanto, da dimensão objeti-
va ou institucional do direito fundamental à saúde. Também vale lembrar 
que a obrigação de assegurar tal direito é de responsabilidade objetiva 
e solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim sendo, entendeu-se que a defesa da saúde compete a 
qualquer das unidades federadas, sem que dependam da autoriza-
ção de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, cumprin-
do-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de pre-
servar. A competência comum de cuidar da saúde compreende a ado-
ção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar 
vidas e restabelecer a saúde das pessoas acometidas pelo novo co-
ronavírus, incluindo-se nelas o manejo da requisição administrativa.

Nessa esteira, de acordo com o entendimento da jurisprudên-
cia pátria, as requisições levadas a efeito pelos entes subnacionais 
não podem ser limitadas ou frustradas pela falta de consentimento do 
Ministério da Saúde, sob pena de indevida invasão de competências 
que são comuns à União e aos entes federados, bem como diante do 
risco de se revelarem ineficazes ou extemporâneas.

Dado esse contexto, o STF reputou ser incabível a exigência 
de autorização do Ministério da Saúde no concernente às requisições 
administrativas decretadas pelos estados-membros, Distrito Federal e 
municípios no exercício das respectivas competências constitucionais. 

Igualmente, ainda no que concerne às medidas de combate ao 
coronavírus, na ADI 6490/PI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal re-
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conheceu que não se pode realocar as verbas do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb) para combater à pandemia da Covid-19:

É vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, 
de recursos vinculados ao FUNDEB para ações de com-
bate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Os precedentes da Corte (...) são firmes quanto à impos-
sibilidade do uso dos recursos do FUNDEB para gastos 
não relacionados à educação, pois possuem destinação 
vinculada a finalidades específicas, todas voltadas exclu-
sivamente à área educacional. (...) Com base nesse en-
tendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu da 
ação direta e, no mérito, julgou improcedente o pedido. 
STF. Plenário. ADI 6490/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, jul-
gado em 18/2/2022 (Info 1044).

De acordo com as informações do Governo Federal5, o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um Fundo especial, 
de natureza contábil e de âmbito estadual, composto por recursos pro-
venientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 
212 e 212-A da Constituição Federal:

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos 
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimen-
to do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, 
não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste 
artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no «caput» 
deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino 
federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na 
forma do art. 213.

5   BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em < https://www.fnde.gov.br/index.php/finan-
ciamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb>. Acesso em: 30 maio. 2022

https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
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§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará 
prioridade ao atendimento das necessidades do en-
sino obrigatório, no que se refere a universalização, 
garantia de padrão de qualidade e equidade, nos ter-
mos do plano nacional de educação. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
(...)
§ 7º É vedado o uso dos recursos referidos no caput 
e nos §§ 5º e 6º deste artigo para pagamento de 
aposentadorias e de pensões.      (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 108, de 2020)
(...)
§ 9º A lei disporá sobre normas de fiscalização, de 
avaliação e de controle das despesas com educação nas 
esferas estadual, distrital e municipal.      (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios destinarão parte dos recursos a que se refere 
o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção 
e ao desenvolvimento do ensino na educação básica 
e à remuneração condigna de seus profissionais, respei-
tadas as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 108, de 2020)

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades en-
tre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é as-
segurada mediante a instituição, no âmbito de cada Esta-
do e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação (Fundeb), de na-
tureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
108, de 2020)

II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo 
serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recur-
sos a que se referem os incisos I, II e III do caput do art. 
155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV 
do caput do art. 158 e as alíneas “a” e “b” do inciso I e o 
inciso II do caput do art. 159 desta Constituição; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

III - os recursos referidos no inciso II do caput deste ar-
tigo serão distribuídos entre cada Estado e seus Municí-
pios, proporcionalmente ao número de alunos das diver-
sas etapas e modalidades da educação básica presen-
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cial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de 
atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º 
do art. 211 desta Constituição, observadas as pondera-
ções referidas na alínea “a” do inciso X do caput e no § 
2º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
108, de 2020)

IV - a União complementará os recursos dos fundos a 
que se refere o inciso II do caput deste artigo;  (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

V - a complementação da União será equivalente a, no 
mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos 
a que se refere o inciso II do caput deste artigo, distribuí-
da da seguinte forma: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 108, de 2020)

a) 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por alu-
no (VAAF), nos termos do inciso III do caput deste artigo, 
não alcançar o mínimo definido nacionalmente; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

b) no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos 
percentuais em cada rede pública de ensino municipal, 
estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por 
aluno (VAAT), referido no inciso VI do caput deste artigo, 
não alcançar o mínimo definido nacionalmente; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentu-
ais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades 
de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evo-
lução de indicadores a serem definidos, de atendimento 
e melhoria da aprendizagem com redução das desigual-
dades, nos termos do sistema nacional de avaliação da 
educação básica; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 108, de 2020)
(...)
VII - os recursos de que tratam os incisos II e IV do caput 
deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos 
Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos 
de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º 
e 3º do art. 211 desta Constituição; (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 108, de 2020)
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VIII - a vinculação de recursos à manutenção e ao de-
senvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 desta 
Constituição suportará, no máximo, 30% (trinta por cen-
to) da complementação da União, considerados para os 
fins deste inciso os valores previstos no inciso V do caput 
deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
108, de 2020)

IX - o disposto no caput do art. 160 desta Constituição 
aplica-se aos recursos referidos nos incisos II e IV do 
caput deste artigo, e seu descumprimento pela autorida-
de competente importará em crime de responsabilidade; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)
(...)
(Grifou-se)

O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de finan-
ciamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional n° 
108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei 
nº 14.1136, de 25 de dezembro de 2020.

Independentemente da fonte de origem dos valores que com-
põem o Fundo, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação 
exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica 
pública, bem como na valorização dos profissionais da educação, in-
cluída sua condigna remuneração.

Os recursos oriundos do Fundeb são destinados/distribuídos 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o financiamento de 
ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, 
levando-se em consideração os respectivos âmbitos de atuação priori-
tária, conforme estabelecido no art. 211, §§2º e 3º da Constituição Fe-
deral. Nesse sentido, os Municípios utilizarão os recursos provenien-
tes do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Es-
tados no ensino fundamental e médio.

Na distribuição desses recursos será observado o número de 
matrículas nas escolas públicas e conveniadas apuradas no último 
Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep/MEC).
6  LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. Regulamenta o Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fun-
deb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14113.htm > Acesso em 30 de maio de 2022

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14113.htm
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Portanto, ainda que se reconheça a gravidade da pandemia da 
COVID-19 e os seus impactos na economia e nas finanças públicas, 
restou consolidado que nada justifica o emprego de verba constitucio-
nalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino bási-
co para fins diversos da que ela se destina.

Ainda sobre o estado de calamidade pública, no CC 177113-
AM, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “compete à Justi-
ça Federal processar e julgar ação que tem como objetivo a obtenção 
de oxigênio destinado às unidades de saúde estaduais do Amazonas 
para o tratamento da excepcional situação pandêmica da Covid-19”.

De acordo com as informações do inteiro teor do julgado supra, 
havia um conflito positivo de competência em que se alegava a existência 
de ações ajuizadas nos juízos estadual e federal com o mesmo objetivo: 
obtenção de oxigênio às unidades de saúde estaduais para o tratamento 
da excepcional situação pandêmica da Covid-19. O Estado do Amazonas 
e a União foram posteriormente incluídos como interessados.

O pedido foi fundado na alegação de que as decisões poderiam 
ser conflitantes, o que poderia ocasionar uma impossibilidade de seu 
cumprimento, e o evidente interesse da União no feito, uma vez que 
ficou constatado o envolvimento de diversos órgãos públicos federais 
no referido trâmite.

Nesse panorama, relativamente ao fornecimento de oxigênio 
para o Estado do Amazonas utilizar no combate à pandemia do CO-
VID-19, definiu-se que a competência há de se firmar a favor do juízo 
federal, em razão do interesse da União.

5.2 Covid-19: Plano Nacional de Imunização e Acesso à Vacina

No julgamento referente à ADPF 770 MC-Ref/DF7 e ACO 3451 
MC-Ref/MA8, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a temática quan-
to à possibilidade de importação de vacinas pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios.

Assim, a Suprema Corte entendeu que no caso de descumpri-
mento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

7  ADPF 770 MC-Ref/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 
24.2.2021

8   ACO 3451 MC-Ref/MA, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 
24.2.2021
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Covid-19 ou na hipótese de cobertura imunológica intempestiva e in-
suficiente, os Estados, Distrito Federal e Municípios, poderão dispen-
sar às respectivas populações (a) vacinas das quais disponham, pre-
viamente aprovadas pela Anvisa; e (b) no caso não expedição da au-
torização competente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, vaci-
nas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias es-
trangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos paí-
ses, bem como quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em ca-
ráter emergencial.

A seguir, vejamos um resumo do que ficou decidido9:

1) Em princípio, as vacinas a serem oferecidas contra 
a covid-19 são aquelas incluídas no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação elaborado pela União;
2) Se o plano for descumprido pela União ou se ele não 
atingir cobertura imunológica tempestiva e suficiente con-
tra a doença, os Estados, DF e Municípios poderão dis-
pensar (conceder) à população as vacinas que esses 
entes possuírem, desde que tenham sido previamente 
aprovadas pela Anvisa;
3) Se a Anvisa não expedir a autorização competente, no 
prazo de 72 horas, os Estados, DF e Municípios poderão 
importar e distribuir vacinas que já tenham sido registra-
das nos EUA (EUA), na União Europeia (EMA), no Japão 
(PMDA) ou na China (NMPA). Além disso, tais entes po-
derão também importar e distribuir quaisquer outras vaci-
nas que já tenham sido aprovadas, em caráter emergen-
cial (Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020), pela 
ANVISA. STF. Plenário. ADPF 770 MC-Ref/DF e ACO 
3451 MC-Ref/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julga-
do em 24/2/2021 (Info 1006).

De acordo com STF, a Constituição Federal outorgou a todos os 
entes federados a competência comum de cuidar da saúde, compre-
endida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessá-
rias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaça-
das ou acometidas pelo novo coronavírus (Covid-19), vejamos:

9  CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Estados, Distrito Federal e Municípios podem im-
portar vacinas?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscador-
dizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9a093d729036a5bd4736e03c5d634501>. Aces-
so em: 30/05/2022

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9a093d729036a5bd4736e03c5d634501
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9a093d729036a5bd4736e03c5d634501
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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;

No plano administrativo, esse dever é materializado por meio 
do Sistema Único de Saúde – SUS, previsto no art. 198, da CF/88:

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 esfe-
ra de governo;
II - Atendimento integral, com prioridade para as ativida-
des preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Assim, conforme a Suprema Corte, deve ser incluído:

(...) a disponibilização, por parte dos governos estaduais, 
distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles 
ofertados pela União, desde que aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, caso aqueles 
se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. 
No âmbito dessa autonomia, insere-se, inclusive, a im-
portação e distribuição, em caráter excepcional e tempo-
rário, por autoridades dos estados, Distrito Federal e mu-
nicípios, de “quaisquer materiais, medicamentos e insu-
mos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem 
registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar 
no combate à pandemia do coronavírus”, observadas as 
condições do art. 3º, VIII, a, e § 7º-A, da Lei 13.979/2020, 
alterada pela Lei 14.006/2020. Isso porque a defesa da 
saúde incumbe não apenas à União, mas também a qual-
quer das unidades federadas, seja por meio da edição 
de normas legais, respeitadas as suas competências, 
seja mediante a realização de ações administrativas, 
sem que, como regra, dependam da autorização de ou-
tros níveis governamentais para levá-las a efeito, cum-
prindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que 
têm a obrigação de preservar. STF. Plenário. ADPF 770 
MC-Ref/DF e ACO 3451 MC-Ref/MA, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 24/2/2021 (Info 1006).
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Dessa forma, não obstante constitua incumbência do Ministério 
da Saúde coordenar o Programa Nacional de Imunizações - PNI e de-
finir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunizações (Lei 
6.259/1975)10, tal atribuição não exclui a competência dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios para adaptá-los às peculiaridades lo-
cais, no típico exercício da competência comum de que dispõem para 
“cuidar da saúde e assistência pública” (CF, art. 23, II). 

Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o 
País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e efica-
zes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda 
a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pan-
demia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem res-
saltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estadu-
ais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde públi-
ca, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central.

Ademais, a própria Lei 13.979/202011, nos precitados dispositi-
vos, apresenta uma solução para a questão, ao assinalar que as “au-
toridades” — sem fazer qualquer distinção entre os diversos níveis po-
lítico-administrativos da federação — poderão lançar mão do uso de 
medicamentos e insumos na área de saúde sem registro na Anvisa.

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimida-
de, referendou medida cautelar concedida em arguição de descum-
primento de preceito fundamental ajuizada contra ações e omissões 
do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da Repúbli-
ca e do Ministério da Saúde, consubstanciadas na mora em fornecer 
à população um plano definitivo nacional de imunização e o registro e 
acesso à vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). 

No tocante à atualização do plano nacional de imunização, re-
gistre-se que em conformidade ao artigo 17, da Lei 8.080/199912, com-
pete às direções estaduais do Sistema Único de Saúde (SUS) – cor-
10   PORTARIA Nº 597, DE 08 DE ABRIL DE 2004. Institui, em todo território nacional, os calen-

dários de vacinação. Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/
prt0597_08_04_2004.html > Acesso em 30 de maio de 2022.

11   LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus responsável pelo surto de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view>. Acesso em: 30 maio. 2022.

12   Lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/
L8080.htm>. Acesso em: 30 maio. 2022.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt0597_08_04_2004.html 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt0597_08_04_2004.html 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8080.htm


38

respondentes às secretarias estaduais de saúde – coordenar e, em 
caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epide-
miológica, senão vejamos:

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete:
(...)
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
(...)

Finalmente, a Lei 13.979/202028, que dispõe sobre as medi-
das para enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019, confere às autoridades de todos os níveis governamentais, em 
enfrentamento à COVID-19 e no âmbito de suas competências, uma 
gama de medidas cabíveis, dentre elas a de “determinação de realiza-
ção compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas” (art. 3º, 
inc. III, alínea ‘d’ da referida lei):

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pú-
blica de importância internacional de que trata esta Lei, 
as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas com-
petências, entre outras, as seguintes medidas:
(...)
III - determinação de realização compulsória de:
(...)
d) vacinação e outras medidas profiláticas.

As medidas previstas no art. 3º são obrigatórias, o § 4º do art. 
3º da Lei13 prevê que:

Art. 3º (...)
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento 
das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos 
em lei.

13  LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus responsável pelo surto de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view>. Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm#view
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Nesse contexto, no bojo da ADPF 754 TPI-segunda-Ref/DF, o 
STF determinou que governo deveria detalhar a ordem de preferência 
na vacinação dentro dos grupos prioritários (quem deveria ser vacina-
do primeiro dentro do grupo prioritário), vejamos o resumo da ementa:

Em juízo delibatório, observa-se que a pretensão de que se-
jam editados e publicados critérios e subcritérios de vacina-
ção por classes e subclasses no Plano de Vacinação, assim 
como a ordem de preferência dentro de cada classe e sub-
classe, encontra arrimo nos princípios da publicidade e da 
eficiência que regem a Administração Pública (CF, art. 37, 
“caput”); no direito à informação que assiste aos cidadãos 
em geral (CF, art. 5º, XXXIII, e art. 37, § 2º, II); na obriga-
ção da União de “planejar e promover a defesa permanen-
te contra as calamidades públicas” (CF, art. 21, XVII); no de-
ver incontornável cometido ao Estado de assegurar a invio-
labilidade do direito à vida (CF, art. 5º, “caput”), traduzida por 
uma “existência digna” (CF, art. 170, “caput”), e no direito à 
saúde. Este último “garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças e ou-
tros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, 
art. 6º, “caput”, e art. 196, “caput”). ADPF 754 TPI-segunda-
-Ref/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento vir-
tual finalizado em 27.2.2021.
 

De acordo com o entendimento supra, o Poder Judiciário, em 
situações excepcionais, pode determinar que Administração Pública 
adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucional-
mente reconhecidos essenciais, como é o caso da saúde, observe:

Consta da atualização do Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra a Covid-19 (2ª edição) — 
apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) — a in-
dicação da população que será imunizada prioritariamen-
te e a estimativa de doses necessárias, sem, no entanto, 
ser detalhado adequadamente qual a ordem de cada gru-
po, dentro de um universo de milhões de pessoas.
Percebe-se facilmente que, em razão dessa lacuna, o 
Poder Judiciário passará a ser acionado cada vez mais, 
ensejando a multiplicidade de decisões judiciais, o que 
provocará insegurança jurídica.
Ademais, o perigo decorrente da ausência de discrimina-
ção categorizada dos primeiros brasileiros a serem vaci-
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nados é evidente, e compromete o dever constitucional 
da proteção da vida e da saúde. Ao que parece, faltaram 
parâmetros aptos a guiar os agentes públicos na difícil 
tarefa decisória diante da enorme demanda e da escas-
sez de imunizantes. ADPF 754 TPI-segunda-Ref/DF, re-
lator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finali-
zado em 27.2.2021.

No julgado ora em comento, a Suprema Corte pautou-se, ainda, 
no direito à informação e no princípio da publicidade da Administração 
Pública, que constituem verdadeiros pilares sobre os quais se assenta 
a participação democrática dos cidadãos no controle daqueles que ge-
renciam o patrimônio comum do povo, com destaque para a saúde co-
letiva, sobretudo em período de temor e escassez de vacinas.

Nesse sentido, o Plenário determinou ao Governo Federal a di-
vulgação, com base em critérios técnico-científicos, da ordem de pre-
ferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, den-
tro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos 
nas distintas fases de imunização contra a Covid-19.

5.3. Covid-19: Plano de Imunização Estadual e Requisição Admi-
nistrativa da União de Bens Empenhados

 No julgamento da ACO 3463 MC-Ref/SP, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que a União não pode requisitar seringas e agulhas 
que já foram contratadas pelo Estado-membro para o plano estadual 
de imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido 
empenhados.

Nesse sentido, entendeu-se que:

É incabível a requisição administrativa, pela União, de 
bens insumos contratados por unidade federativa e des-
tinados à execução do plano local de imunização, cujos 
pagamentos já foram empenhados. A requisição adminis-
trativa não pode se voltar contra bem ou serviço de ou-
tro ente federativo, de maneira a que haja indevida inter-
ferência na autonomia de um sobre outro. STF. Plenário. 
ACO 3463 MC-Ref/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 8/3/2021 (Info 1008).
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Nos termos do referido entendimento jurisprudencial, ressalva-
das as situações fundadas no estado de defesa (art. 136, § 1º, II, da 
CF/88) e estado de sítio (art. 139, VII, da CF/88), os bens integrantes do 
patrimônio público estadual e municipal acham-se excluídos do alcance 
do poder que a Lei Magna outorgou à União (CF, art. 5º, XXV), observe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, as-
segurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano;
(...)
Art. 136 (...)
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará 
o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem 
abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as 
medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
(...)
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públi-
cos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a 
União pelos danos e custos decorrentes.
(...)
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com 
fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas con-
tra as pessoas as seguintes medidas:
(...)
VII - requisição de bens.

Além disso, de acordo com referido entendimento do STF, a com-
petência da União, por meio do Ministério da Saúde, de coordenar o Pro-
grama Nacional de Imunização (PNI) e de definir as vacinas integrantes 
do calendário nacional de imunizações não exclui a competência dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios para adaptá-los às peculiari-
dades locais, no típico exercício da competência comum de que dispõem 
para cuidar da saúde e assistência pública (CF, art. 23, II), observe:
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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;

Com base nesse entendimento, o Plenário do STF, por unani-
midade, referendou medida cautelar concedida em ação cível originá-
ria para impedir que a União requisite insumos contratados pelo Esta-
do de São Paulo, cujos pagamentos já foram empenhados, destinados 
à execução do plano estadual de imunização. 

Ainda no tocante à requisição administrativa no contexto da 
pandemia Covid-19, a Suprema Corte entendeu que os entes federa-
tivos podem decretar a requisição administrativa de bens e serviços 
para enfrentar a Covid-19 sem necessidade de autorização do Minis-
tério da Saúde: 

O art. 3º, caput, VII e § 7º, III, da Lei nº 13.979/2020 (que 
prevê medidas para o enfrentamento do coronavírus) au-
toriza que os gestores locais de saúde (secretarias esta-
duais e municipais, p. ex.), mesmo sem autorização do 
Ministério da Saúde, façam a requisição de bens e ser-
viços.
O STF afirmou que esses dispositivos são constitucio-
nais.
Não se exige autorização do Ministério da Saúde para 
que os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios 
decretem a requisição administrativa prevista no art. 3º, 
caput, VII e § 7º, III, da Lei nº 13.979/2020, no exercí-
cio de suas competências constitucionais. STF. Plená-
rio. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julga-
do em 2/9/2020 (Info 989)14.

5.4 Covid-19: Importação de Vacinas por Unidade Federativa e 
Manifestação da ANVISA

No contexto da ACO 3451 TPI-Ref/DF, a jurisprudência pátria 
entendeu que “é possível que ente federado proceda à importação e 
14 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Os entes federativos podem decretar a requisição 

administrativa de bens e serviços para enfrentar a Covid-19 sem necessidade de auto-
rização do Ministério da Saúde. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://
www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2c048d74b3410237704eb7f93a-
10c9d7>. Acesso em: 30/05/2022

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2c048d74b3410237704eb7f93a10c9d7
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2c048d74b3410237704eb7f93a10c9d7
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2c048d74b3410237704eb7f93a10c9d7
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distribuição, excepcional e temporária, de vacina contra o coronavírus, 
no caso de ausência de manifestação, a esse respeito, da ANVISA no 
prazo estabelecido pela Lei 14.124/2021”.

Em março de 2021 foi publicada a Lei nº 14.124/202115, que 
dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vaci-
nas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de 
tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e pu-
blicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 
e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 
a Covid-19.

O § 4º do art. 16 da Lei nº 14.124/202116, que diz o seguinte:

Art. 16. A Anvisa, conforme estabelecido em ato regula-
mentar próprio, oferecerá parecer sobre a autorização 
excepcional e temporária para a importação e a distribui-
ção e a autorização para uso emergencial de quaisquer 
vacinas e medicamentos contra a covid-19, com estudos 
clínicos de fase 3 concluídos ou com os resultados provi-
sórios de um ou mais estudos clínicos, além de materiais, 
equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vi-
gilância sanitária, que não possuam o registro sanitário 
definitivo na Anvisa e considerados essenciais para auxi-
liar no combate à covid-19, desde que registrados ou au-
torizados para uso emergencial por, no mínimo, uma das 
seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autoriza-
dos à distribuição em seus respectivos países:
I - Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Uni-
dos da América;
II - European Medicines Agency (EMA), da União Euro-
peia;
III - Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
(PMDA), do Japão;

15 LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas 
à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tec-
nologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamen-
tos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a Covid-19. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm>. Acesso em: 30 maio. 2022.

16   LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas 
à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tec-
nologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamen-
tos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a Covid-19. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm>. Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
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IV - National Medical Products Administration (NMPA), da 
República Popular da China;
V - Medicines and Healthcare Products Regulatory Agen-
cy (MHRA), do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte;
VI - Ministry of Health of the Russian Federation, da Fed-
eração da Rússia;
VII - Central Drugs Standard Control Organization (CDS-
CO), da República da Índia;
VIII - Korea Disease Control and Prevention Agency 
(KDCA), da República da Coreia;
IX - Health Canada (HC), do Canadá;
X - Therapeutic Goods Administration (TGA), da Comuni-
dade da Austrália;
XI - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), da República Argentina;
XII - outras autoridades sanitárias estrangeiras com reco-
nhecimento internacional e certificadas, com nível de ma-
turidade IV, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
ou pelo International Council for Harmonisation of Techni-
cal Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - 
Conselho Internacional para Harmonização de Requisi-
tos Técnicos para Registro de Medicamentos de Uso Hu-
mano (ICH) e pelo Pharmaceutical Inspection Co-ope-
ration Scheme - Esquema de Cooperação em Inspeção 
Farmacêutica (PIC/S).
§ 1º Compete à Anvisa a avaliação das solicitações de 
autorização de que trata o caput deste artigo e das solici-
tações de autorização para o uso emergencial e temporá-
rio de vacinas contra a covid-19, no prazo de até 7 (sete) 
dias úteis para a decisão final, dispensada a autorização 
de qualquer outro órgão da administração pública direta 
ou indireta para os produtos que especifica.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, a Anvi-
sa poderá requerer, fundamentadamente, a realização de 
diligências para complementação e esclarecimentos so-
bre os dados de qualidade, de eficácia e de segurança de 
vacinas contra a covid-19.
§ 3º O relatório técnico da avaliação das vacinas contra a 
covid-19, emitido ou publicado pelas autoridades sanitárias 
internacionais, deverá ser capaz de comprovar que a vaci-
na atende aos padrões de qualidade, de eficácia e de se-
gurança estabelecidos pela OMS ou pelo ICH e pelo PIC/S.
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§ 4º Na ausência do relatório técnico de avaliação de 
uma autoridade sanitária internacional, conforme as con-
dições previstas no § 3º deste artigo, o prazo de decisão 
da Anvisa será de até 30 (trinta) dias.

De acordo com a apreciação do STF, depois que ultrapassado o 
prazo legal de 30 (trinta) dias, sem que a Anvisa tenha se manifestado, o 
Estado fica autorizado a importar e a distribuir o referido imunizante à popu-
lação local, sob sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas 
as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas.

Na linha da jurisprudência da Corte, os entes regionais e locais:

(...) não podem ser alijados do combate à Covid-19, nota-
damente porque estão investidos do poder-dever de em-
preender as medidas necessárias para o enfrentamen-
to da emergência sanitária resultante do alastramento in-
contido da doença. Isso porque a Constituição outorgou 
a todos os entes federados a competência comum de 
cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quais-
quer medidas que se mostrem necessárias para salvar 
vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas 
ou acometidas pela nova moléstia. STF. Plenário. Exige-
-se, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa 
dos agentes públicos de todos os níveis governamentais, 
diante do elevadíssimo número de novas mortes e infec-
ções diárias, as quais têm crescido exponencialmente, 
bem como da falta de vagas em Unidades de Terapia In-
tensiva, da insuficiência de leitos hospitalares, do desa-
bastecimento de oxigênio, da carência de sedativos, re-
laxantes musculares, antivirais e antibióticos, dentre ou-
tros fármacos, sobretudo para atender os pacientes mais 
graves, o que está a indicar um iminente colapso da rede 
de saúde pública e privada, com consequências sanitá-
rias inimagináveis (...). ACO 3451 TPI-Ref/DF, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

Com base nesse entendimento, o Plenário estabeleceu prazo 
para que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporá-
ria da vacina Sputnik V. Ultrapassado o prazo legal, sem a competen-
te manifestação da Anvisa, ficará o estado do Maranhão autorizado a 
importar e a distribuir o referido imunizante à população local, sob sua 
exclusiva responsabilidade, e desde que observadas as cautelas e re-
comendações do fabricante e das autoridades médicas. 
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Outro julgado que convém ressaltar neste ponto, versa sobre 
a pandemia Covid-19 e distribuição de vacinas e planejamento sani-
tário. Desse modo, no bojo da ACO 3518 MC-Ref/DF, o STF ratificou 
que “a súbita modificação da sistemática de distribuição dos imunizan-
tes contra Covid-19 pela União — com abrupta redução do número de 
doses — evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sa-
nitário estabelecido pelos entes federados”17.

A previsibilidade e a continuidade da entrega das doses de va-
cinas contra a Covid-19 são fundamentais para a adequada execu-
ção das políticas de imunização empreendidas pelos entes federados, 
as quais contemplam a divulgação antecipada dos calendários de va-
cinação, sempre acompanhada com grande expectativa pela popula-
ção local.

Nesse contexto, mudanças abruptas de orientação interferem 
nesse planejamento e acarretam uma indesejável descontinuidade 
das políticas públicas de saúde desses entes, podendo ocasionar um 
lamentável aumento no número de óbitos e de internações hospitala-
res de doentes infectados pelo novo coronavírus, aprofundando, com 
isso, o temor e o desalento das pessoas que se encontram na fila de 
espera da vacinação.

5.5 COVID-19 e Vacinação Compulsória

Ao julgar a ADI 6586/DF18 e ADI 6587/DF19, o Supremo Tribu-
nal Federal entendeu que o Poder Público pode determinar a vacina-
ção compulsória contra a Covid-19 e estabeleceu que vacinação com-
pulsória não se confunde com vacinação forçada.

Dessa forma, a seguinte tese foi fixada:

“(A) A vacinação compulsória não significa vacinação for-
çada, por exigir sempre o consentimento do usuário, po-
dendo, contudo, ser implementada por meio de medi-
das indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a 
restrição ao exercício de certas atividades ou à frequ-
ência de determinados lugares, desde que previstas em 
lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidên-

17   STF. Plenário. ACO 3518 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14/9/2021 
(Info 1029).

18   ADI 6586/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16 e 17.12.2020
19   ADI 6587/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16 e 17.12.2020
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cias científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) ve-
nham acompanhadas de ampla informação sobre a eficá-
cia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) 
respeitem a dignidade humana e os direitos fundamen-
tais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabi-
lidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas dis-
tribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, 
com as limitações acima expostas, podem ser implemen-
tadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de 
competência”. INFORMATIVO DO STF. Brasília, 14 a 18 
de dezembro de 2020 Nº 1003/2021. Data de divulgação: 
29 de janeiro de 2021. ADI 6586/DF, relator Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 16 e 17.12.2020. ADI 6587/
DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16 
e 17.12.2020.
 

Nos termos do entendimento do Supremo, a obrigatoriedade 
da vacinação a que se refere à legislação sanitária brasileira não pode 
contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em de-
corrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integri-
dade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucio-
nal toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no senti-
do de implementar a vacinação sem o expresso consentimento infor-
mado das pessoas.

Cabe destacar que a compulsoriedade da vacinação, cujo mar-
co legal foi institucionalizado pela Lei 6.259/197520, regulamentada 
pelo Decreto 78.231/1976, não contempla a imunização forçada, por-
quanto é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstan-
ciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas ati-
vidades ou à frequência de certos locais (Portaria 597/2004 do Minis-
tério da Saúde, arts. 4º e 5º), vejamos a redação da portaria predita:

Art. 4º O cumprimento da obrigatoriedade das vacina-
ções será comprovado por meio de atestado de vacina-
ção a ser emitido pelos serviços públicos de saúde ou 
por médicos em exercício de atividades privadas, devi-
damente credenciadas pela autoridade de saúde compe-
tente 

20   LEI N. 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975. Dispõe sobre a organização das ações de Vi-
gilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas re-
lativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm> Acesso em maio de 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm>
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm>
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(...) 
Art. 5º Deverá ser concedido prazo de 60 (sessenta) dias 
para apresentação do atestado de vacinação, nos ca-
sos em que ocorrer a inexistência deste ou quando forem 
apresentados de forma desatualizada. 
§ 1º Para efeito de pagamento de salário-família será 
exigida do segurado a apresentação dos atestados de 
vacinação obrigatórias estabelecidas nos Anexos I, II e 
III desta Portaria. 
§ 2º Para efeito de matrícula em creches, pré-escola, 
ensino fundamental, ensino médio e universidade o 
comprovante de vacinação deverá ser obrigatório, 
atualizado de acordo com o calendário e faixa etária 
estabelecidos nos Anexos I, II e III desta Portaria. 
§ 3º Para efeito de Alistamento Militar será obrigatória 
apresentação de comprovante de vacinação atualizado. 
§ 4º Para efeito de recebimento de benefícios sociais 
concedidos pelo Governo, deverá ser apresentado 
comprovante de vacinação, atualizado de acordo com o 
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I, II e 
III desta Portaria. 
§ 5º Para efeito de contratação trabalhista, as instituições 
públicas e privadas deverão exigir a apresentação do 
comprovante de vacinação, atualizado de acordo com o 
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I, II e 
III desta Portaria.

Na ocasião, entendeu-se que no caso do enfrentamento à pan-
demia causada pela COVID-19, a previsão de vacinação obrigatória, 
excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde 
que as medidas a que se sujeitam os refratários observem os critérios 
que constam da própria Lei 13.979/2020 (art. 3º, § 2º, I, II e III), a sa-
ber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratui-
to e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais das pessoas”, vejamos:

Art. 3º (...) § 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas 
pelas medidas previstas neste artigo: 
I - o direito de serem informadas permanentemente so-
bre o seu estado de saúde e a assistência à família con-
forme regulamento; II – o direito de receberem tratamen-
to gratuito; 
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III – o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e 
às liberdades fundamentais das pessoas, conforme pre-
coniza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacio-
nal, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020.

E, assim como ocorre com os atos administrativos em geral, 
essas medidas indiretas precisam respeitar os princípios da razoabili-
dade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade fí-
sica e moral dos recalcitrantes.

Ademais, de acordo com o julgado predito, a vacinação univer-
sal e gratuita pode ser implementada por meio de medidas indiretas, 
as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de cer-
tas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que 
previstas em lei, ou dela decorrentes. Essas medidas devem (i) ter 
como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 
(ii) vir acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, seguran-
ça e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitar a dignidade hu-
mana e os direitos fundamentais das pessoas; e (iv) atender aos crité-
rios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ob-
servadas as respectivas esferas de competência, poderão estabele-
cer medidas indiretas para implementação da vacinação compulsó-
ria. A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa 
Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendá-
rio nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêu-
ticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo corona-
vírus, em âmbito regional ou local, no típico exercício da competência 
comum para “cuidar da saúde e assistência pública” (CF, art. 23, II).

Como vimos, a defesa da saúde compete a qualquer das uni-
dades federadas, seja por meio da edição de normas legais, seja me-
diante a realização de ações administrativas, sem que, como regra, 
dependam da autorização de outros níveis governamentais para le-
vá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público 
que têm o dever de preservar.

No julgamento em comento, a Corte Brasileira fez menção, 
mais uma vez, ao chamado federalismo cooperativo:
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O federalismo cooperativo, longe de ser mera peça re-
tórica, exige que os entes federativos se apoiem mutua-
mente, deixando de lado eventuais divergências ideoló-
gicas ou partidárias dos respectivos governantes, sobre-
tudo diante da grave crise sanitária e econômica decor-
rente da pandemia desencadeada pelo novo coronaví-
rus. Bem por isso, os entes regionais e locais não podem 
ser alijados do combate à Covid-19, notadamente por-
que estão investidos do poder-dever de empreender as 
medidas necessárias para o enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública decorrente do alastramento incon-
tido da doença. ADI 6586/DF, relator Min. Ricardo Lewa-
ndowski, julgamento em 16 e 17.12.2020. ADI 6587/DF, 
relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16 e 
17.12.2020.

Ainda no que pertine à obrigatoriedade de vacinação, a Supre-
ma Corte reiterou a necessidade de observância das suas decisões na 
ADPF 754 16ª TPI-Ref/DF21. 

Nessa situação, as notas técnicas do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), foram objeto de análise 
por disseminarem informações matizadas pela dubiedade e ambiva-
lência, no concernente à compulsoriedade da imunização, assim, en-
tendeu-se que podem desinformar a população, desestimulando a va-
cinação contra a Covid-19.

À vista disso, considerou-se a ambiguidade com que foram re-
digidas no tocante à obrigatoriedade da vacinação, as notas técnicas 
podem ferir, dentre outros, os preceitos fundamentais que asseguram 
o direito à vida e à saúde, além de afrontarem entendimento conso-
lidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADIs 
6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP.

Nesses termos, determinou-se que o Ministério da Saúde (MS) 
e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 
devem fazer constar de suas respectivas notas técnicas:

(1) a interpretação conferida pelo STF ao art. 3°, III, d, 
da Lei 13.979/2020, no sentido de que: (i) “a vacinação 
compulsória não significa vacinação forçada, por exigir 
sempre o consentimento do usuário, podendo, contu-
do, ser implementada por meio de medidas indiretas, as 
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exer-

21   STF. Plenário. ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09/09/2015.
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cício de certas atividades ou à frequência de determina-
dos lugares, desde que previstas em lei, ou dela decor-
rentes”, esclarecendo, ainda, que (ii) “tais medidas, com 
as limitações expostas, podem ser implementadas tanto 
pela União como pelos estados, Distrito Federal e muni-
cípios, respeitadas as respectivas esferas de competên-
cia”, dando ampla publicidade à retificação ora imposta. 
STF. Plenário. ADPF 754 16ª TPI-Ref/DF, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, julgado em 18/3/2022 (Info 1047).

À vista disso, foi disposto no aludido precedente que “é vedado 
ao governo federal a utilização do canal de denúncias “Disque 100” do 
MMFDH para recebimento de queixas relacionadas à vacinação con-
tra a Covid-19, bem como para o recebimento de queixas relacionadas 
a restrições de direitos consideradas legítimas pelo STF”22.

Portanto, tal canal é um serviço de disseminação de informa-
ções sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações 
de direitos humanos. Assim, a sua utilização, fora de suas finalidades 
institucionais, configura desvirtuamento do canal.

Dando continuidade, outro tema que ganhou destaque no con-
texto pandêmico relaciona-se à necessidade de apresentação do pas-
saporte vacinal. Trata-se de um documento que comprove a vacina-
ção contra a Covid-19 para que as pessoas possam circular e perma-
necer em locais públicos e privados.

Na ocasião, alegou-se, via habeas corpus, que a medida traz 
restrições à liberdade de locomoção, incorrendo em grave violação 
dos direitos fundamentais, contendo elementos flagrantemente in-
constitucionais, no que a ilegalidade e inconstitucionalidade da referi-
da norma seriam evidentes.

Contudo, não foi esse o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) no RDC HC 700.487-RS23. Nesse ponto, 
cabe lembrar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que 
a impetração de habeas corpus se mostra evidentemente descabida, 
na linha do que prescreve a Súmula n. 266 do STF (“não cabe man-
dado de segurança contra lei em tese”), seguindo-se o entendimento 
jurisprudencial de que o habeas corpus não constitui via própria para 
o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral. A 
22   Precedentes: ADI 6.586; ADI 6.587 e ARE 1.267.879.
23   RDC no HC 700.487-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, jul-

gado em 22/02/2022.
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despeito de a Súmula 266 do STF falar em mandado de segurança, 
ela vale também para habeas corpus.

Confira a seguir a ementa do julgado em comento:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRA-
VO REGIMENTAL. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. 
VIA INADEQUADA PARA CONTROLE ABSTRATO DE 
ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 266/STF.
I - Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado con-
tra o Decreto n. 56.120/2021, do Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a necessidade 
de apresentação de documento que comprove a vacina-
ção contra a Covid-19 para que as pessoas possam cir-
cular e permanecer em locais públicos e privados.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o 
pedido de reconsideração pode ser recebido como agra-
vo regimental, ante o princípio da fungibilidade recursal, 
desde que apresentado no prazo legal, como ocorreu no 
caso dos autos.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é fir-
me no sentido de que a impetração se mostra evidente-
mente descabida, na linha do que prescreve a Súmula 
n. 266/STF, seguindo-se o entendimento jurisprudencial 
de que o habeas corpus não constitui via própria para o 
controle abstrato da validade de leis e atos normativos 
em geral.
IV - A impetração se volta contra decreto do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, o qual contém ado-
ção de medidas acerca da apresentação do comprovan-
te de vacinação contra a Covid-19, mas que, no entan-
to, não foi acostado aos autos. (AgRg no HC n. 572.269/
RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 
em 25/8/2020, DJe 9/9/2020 e RHC n. 104.626/SP, re-
lator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 
6/8/2019, DJe 13/8/2019.)
V - Em casos análogos, os seguintes precedentes des-
ta Corte: HC n. 696.608/SP, relator Ministro Og Fer-
nandes, DJe 30/9/2021; HC n. corpus 699.569/PE, re-
latora Ministra Regina Helena Costa, DJe 13/10/2021; 
HC n. 698.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 
13/10/2021; HC n. 697.999/SP, relator Ministro Benedito 
Gonçalves, DJe 7/10/2021. 
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VI - Pedido de reconsideração recebido como agravo re-
gimental. Agravo regimental improvido. STJ. 2ª Turma. 
RDC no HC 700487-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, jul-
gado em 22/02/2022 (Info 726). (Grifou-se)

Em sentido semelhante é a Jurisprudência em Teses do STJ – 
Ed. 178, ao assegurar que “não é cabível habeas corpus para impug-
nar ato normativo que fixa medidas restritivas para prevenir a dissemi-
nação da covid-19, por não constituir via própria para o controle abs-
trato da validade de leis e atos normativos em geral”.

Assim, o habeas corpus não constitui via própria para o controle 
abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, não se traduz 
em meio adequado para o reconhecimento da ilegalidade de ato 
normativo em tese, sob pena de desvirtuamento de sua essência.

5.6 Vacinação Compulsória de Crianças e Adolescentes e Liber-
dade de Consciência e Crença dos pais

No ARE 1267879/SP (Tema 1103 RG), o Supremo Tribunal Fe-
deral entendeu pela ilegitimidade da recusa dos pais à vacinação com-
pulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. Vejamos a 
tese fixada:

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por 
meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância 
sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de 
Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória de-
terminada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da 
União, estado, Distrito Federal ou município, com base 
em consenso médico-científico. Em tais casos, não se ca-
racteriza violação à liberdade de consciência e de convic-
ção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco 
ao poder familiar”. INFORMATIVO DO STF. Brasília, 14 
a 18 de dezembro de 2020 Nº 1003/2021. Data de divul-
gação: 29 de janeiro de 2021. ARE 1267879/SP, relator 
Min. Roberto Barroso, julgamento em 16 e 17.12.2020.
 

De acordo com o referido entendimento, o direito à liberdade de 
consciência e de crença é objeto de especial proteção pelo texto cons-
titucional (CF, art. 5º, VI e VIII)24:
24  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes: (...) 
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cul-
to e a suas liturgias; 
(...) 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alterna-
tiva, fixada em lei;

Assim, há um destaque ao pluralismo como um dos valores es-
senciais do Estado Brasileiro (CF, art. 1º, V)46:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 
(...) 
V – o pluralismo político.

Todavia, para o Supremo, em certas hipóteses, a liberdade de 
crença e de convicção filosófica precisa ser ponderada com outros di-
reitos, entre os quais a vida e a saúde. Nesse sentido, a obrigatorie-
dade de tomar vacinas testadas, aprovadas e registradas pelas autori-
dades competentes é uma dessas situações. No caso em que estive-
rem em jogo direitos fundamentais de terceiros ou de toda a coletivida-
de, a decisão do indivíduo de se submeter ou não a uma medida sani-
tária não produz efeitos apenas sobre a sua esfera jurídica, mas tam-
bém sobre a de outras pessoas, que não necessariamente comparti-
lham das mesmas ideias, vejamos:

A obrigatoriedade da vacinação está prevista em al-
guns diplomas legais vigentes de longa data, como a Lei 
6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações), a Lei 
6.437/1977 (relativa às infrações à legislação sanitária fe-
deral) e a Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Ado-
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lescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucio-
nal. Mais recentemente, a Lei 13.979/2020 (referente às 
medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), 
de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na 
mesma linha. INFORMATIVO DO STF. Brasília, 14 a 18 
de dezembro de 2020 Nº 1003/2021. Data de divulgação: 
29 de janeiro de 2021. ARE 1267879/SP, relator Min. Ro-
berto Barroso, julgamento em 16 e 17.12.2020.

Ademais, elencou-se diversos fundamentos justificam a legi-
timidade do caráter compulsório de vacinas quando existentes con-
senso científico e registro nos órgãos de vigilância sanitária, entre os 
quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pes-
soas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitá-
rio); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, 
não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente di-
reitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder 
familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, colo-
quem em risco a saúde dos filhos (melhor interesse da criança).

Por fim, vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei nº 8.069/90)25, no título referente aos direitos e garantias 
fundamentais, notadamente, o direito à vida e à saúde, aduz que “a 
criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, me-
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nas-
cimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dig-
nas de existência” (art. 7º). 

Nesses termos, o art. 14, §1º, do Estatuto assinala o caráter 
obrigatório da vacinação de crianças:

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá progra-
mas de assistência médica e odontológica para a preven-
ção das enfermidades que ordinariamente afetam a po-
pulação infantil, e campanhas de educação sanitária para 
pais, educadores e alunos.
§1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. (Grifou-
se)

25   LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8069compilado.htm> Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm
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Nesse sentido, em um julgado correlato (ADPF 756 TPI-oitava-
-Ref/DF), restou consignado que a “decisão de promover a imuniza-
ção contra a Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos, observa-
das as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, inse-
re-se na competência dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios”.

Os entes federados possuem competência concorrente para 
adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao 
combate à pandemia. Esse entendimento encontra-se fundamentado 
no art. 13, § 3º, da Lei nº 14.124/202126, que dispõe sobre as medidas 
excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à con-
tratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e 
comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos 
destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, segundo o qual:

Art. 13 (...)
§ 3º Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal fi-
cam autorizados a adquirir, a distribuir e a aplicar as 
vacinas contra a covid-19 registradas, autorizadas para 
uso emergencial ou autorizadas excepcionalmente para 
importação, nos termos do art. 16 desta Lei, caso a União 
não realize as aquisições e a distribuição tempestiva de 
doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos 
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19.

Logo, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 13.979/2020, a deci-
são sobre a inclusão ou a exclusão de adolescentes entre as pessoas 
a serem vacinadas deve levar em consideração as evidências científi-
cas e as análises estratégicas em saúde.

Cumpre notar, ainda, o que aduz o § 5º, do art. 13 da Lei nº 
14.124/202127, no que tange à inclusão como grupo prioritário no Pla-
26  LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas 

à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tec-
nologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamen-
tos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a Covid-19. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm > Acesso em: 30 maio. 2022.

27  LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas 
à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tec-
nologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos 
destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
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no Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 
das crianças e os adolescentes com deficiência permanente, com co-
morbidade ou privados de liberdade, conforme se obtenha registro ou 
autorização de uso emergencial de vacinas no Brasil para pessoas 
com menos de 18 (dezoito) anos de idade.

5.7 Covid-19: Medidas de Contenção à Transmissão do Novo Co-
ronavírus e Proibição Temporária de Atividades Religiosas em 
Ambiente Presencial

No bojo da ADPF 811/SP, o Supremo Tribunal Federal reiterou 
que “é compatível com a Constituição Federal a imposição de restri-
ções à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas pre-
senciais de caráter coletivo como medida de contenção do avanço da 
pandemia da Covid-19”, observe:

A liberdade de crença e de culto, usualmente caracteri-
zada apenas pela fórmula genérica “liberdade religiosa”, 
constitui uma das primeiras garantias individuais alberga-
das pelas declarações de direitos do século XVIII que al-
cançaram a condição de direito humano e fundamental.
A liberdade de realização de cultos coletivos, no entan-
to, não é absoluta. A Constituição Federal (CF), ao esta-
belecer inequívoca reserva de lei ao exercício dos cultos 
religiosos, permite a restrição ao direito à liberdade reli-
giosa em sua “dimensão externa”, que compreende a li-
berdade de crença, a liberdade de aderir a alguma reli-
gião e a liberdade de exercício do culto respectivo. A lei 
deve proteger os templos e não deve interferir nas litur-
gias, a não ser que assim o imponha algum valor consti-
tucional concorrente de maior peso. STF. Plenário. ADPF 
811/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/4/2021 
(Info 1012).

Dessa forma, nos termos da jurisprudência em tela, do ponto 
de vista da constitucionalidade formal, a imposição de restrições à re-
alização de cultos religiosos por meio de decretos municipais e esta-
duais está em conformidade com decisões recentes do STF sobre a 

Vacinação contra a Covid-19. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/lei/L14124.htm > Acesso em: 30 maio. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
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temática, tendo em vista que todos os entes federados possuem com-
petência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfren-
tamento da emergência de saúde pública. 

Nesse sentido, o STF reafirmou o dever que todos os entes 
políticos têm na promoção da saúde pública e, coerente ao federalis-
mo cooperativo adotado na CF, assentou a competência dos estados 
e dos municípios, ao lado da União, na adoção de medidas sanitárias 
direcionadas ao enfrentamento da pandemia.

Do ponto de vista da constitucionalidade material, asseverou-
-se que a medida sanitária em análise se mostra adequada, necessá-
ria e proporcional, bem como em consonância com as diretrizes cien-
tíficas propostas pela Organização Mundial da Saúde, vejamos:

Ademais, é possível afirmar que há um razoável consen-
so na comunidade científica no sentido de que os ris-
cos de contaminação decorrentes de atividades religio-
sas coletivas são superiores aos riscos de outras ativida-
des econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambien-
tes fechados. Essa noção geral — sobre o elevado risco 
de contaminação das atividades religiosas coletivas pre-
senciais — foi complementada por um exame de fatos 
e prognses subjacente à edição do decreto estadual im-
pugnado. As medidas restritivas, dessa forma, foram re-
sultantes de análises técnicas relativas ao risco ambien-
tal de contágio pela Covid-19 conforme o setor econômi-
co e social, bem como de acordo com a necessidade de 
preservar a capacidade de atendimento da rede de ser-
viço de saúde pública. STF. Plenário. ADPF 811/SP, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/4/2021 (Info 1012).

Com base nesse entendimento, o Plenário julgou improceden-
te o pedido formulado na referida ação.

5.8 Covid-19: Leitos de UTI e Custeio e Financiamento pela União

No julgamento em conjunto de cinco ações cíveis originárias, 
quais sejam, ACO 3473 MC-Ref/DF; ACO 3474 TP-Ref/SP; ACO 3475 
TP-Ref/DF; ACO 3478 MC-Ref/PI e ACO 3483 TP-Ref/DF, o Supre-
mo entendeu que “em condições de recrudescimento da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), não é constitucionalmente aceitável 
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qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde, como a que re-
sulta em decréscimo no número de leitos de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) habilitados (custeados) pela União”.

Nesse cenário, alegou-se que a União não estava se posicio-
nando sobre requerimento de habilitação de novos leitos de UTI e de 
que os leitos financiados com recursos federais, destinados exclusi-
vamente ao tratamento de pacientes com Covid-19, têm sido desabi-
litados. 

Nos termos da Suprema Corte:

A propósito da tramitação de crédito orçamentário extra-
ordinário para fazer frente às vulnerabilidades, as vidas 
em jogo não podem ficar na dependência da burocracia 
estatal ou das idiossincrasias políticas. Estão em xeque 
cláusulas vitais de saúde coletiva. Além disso, a solução 
de conflitos sobre o exercício da competência deve pau-
tar-se pela melhor realização do direito à saúde. Identifi-
cada omissão estatal ou gerenciamento errático, como 
aparentemente se apresenta, é viável a interferência judi-
cial para a concretização do direito social à saúde, cujas 
ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo 
acesso igualitário e universal. STF. Plenário. ACO 3473 
MC-Ref/DF, ACO 3474 TP-Ref/SP, ACO 3475 TP-Ref/DF, 
ACO 3478 MC-Ref/PI e ACO 3483 TP-Ref/DF, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 7/4/2021 (Info 1012).

Isto posto, o STF afirmou que deve ser exigido do governo fe-
deral que suas ações sejam respaldadas por critérios técnicos e cien-
tíficos, e que sejam implantadas as políticas públicas a partir de atos 
administrativos lógicos e coerentes. Não sendo lógico, coerente ou 
cientificamente defensável a diminuição do número de leitos de UTI 
custodiados pela União em momento de pandemia, justamente quan-
do constatado incremento das mortes e das internações hospitalares, 
sob pena de violação do princípio da proibição do retrocesso.

Sobre o citado princípio vale a pena recordar as lições de Luís 
Roberto Barroso28:

(...) por este princípio, que não é expresso, mas decor-
re do sistema jurídico- constitucional, entende-se que se 

28   BARROSO, Luís Roberto. Dignidade da pessoa humana no direito constitucional con-
temporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3.ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014.
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uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, 
instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimô-
nio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamen-
te suprimido.

Nesse contexto, Ingo Sarlet (2008, p. 22) acrescenta as contri-
buições de José Afonso da Silva29, ao assinalar que:

(...) o que se percebe é que a noção de proibição de re-
trocesso tem sido por muito reconduzida à noção que 
José Afonso da Silva apresenta como sendo de um di-
reito subjetivo negativo, no sentido de que é possível im-
pugnar judicialmente toda e qualquer medida que se en-
contre em conflito com o teor da Constituição (inclusive 
com os objetos estabelecidos nas normas de cunho pro-
gramático), bem como rechaçar medidas legislativas que 
venham, pura e simplesmente, subtrair superveniente-
mente a uma norma constitucional o grau de concretiza-
ção anterior que lhe foi outorgado pelo legislador.

Em julgamento conjunto, o Plenário referendou tutelas de ur-
gência concedidas nas cinco ações cíveis originárias, propostas por 
estados-membros da Federação, para: 

(i) determinar à União Federal que analise, imediatamen-
te, os pedidos de habilitação de novos leitos de UTI for-
mulados pelos estados-membros requerentes junto ao 
Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que resta-
beleça, imediatamente, de forma proporcional às outras 
unidades federativas, os leitos de UTI destinados ao tra-
tamento da Covid-19 nos estados requerentes que esta-
vam habilitados (custeados) pelo Ministério da Saúde até 
dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Fede-
ral que preste suporte técnico e financeiro para a expan-
são da rede de UTI’s nos entes estaduais requerentes, 
de forma proporcional às outras unidades federativas, em 
caso de evolução da pandemia.
STF. Plenário. ACO 3473 MC-Ref/DF, ACO 3474 TP-
-Ref/SP, ACO 3475 TP-Ref/DF, ACO 3478 MC-Ref/PI e 
ACO 3483 TP-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
7/4/2021 (Info 1012).

29   SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7.ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2007.
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Assim sendo, o Supremo assinalou que a União deve prestar 
suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI’s 
nos estados durante o período de emergência sanitária.

Nos termos do art. 21, XVIII, da Constituição Federal, “compe-
te à União planejar e promover a defesa permanente contra as cala-
midades públicas” e, em tema de saúde coletiva, impõe-se ao Gover-
no federal atuar como ente central no planejamento e coordenação de 
ações integradas, em especial de segurança sanitária e epidemioló-
gica no enfrentamento à pandemia da COVID-19, inclusive no tocan-
te ao financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais de 
saúde pública.

Esse dever da União de repassar aos entes subnacionais sua 
quota federal de abertura e manutenção dos leitos de UTI-Covid, en-
quanto programa excepcional próprio, decorre precisamente da posi-
ção central que deve exercer durante estado de emergência sanitária, 
o qual não se confunde com o repasse de verbas federais para ações 
universais de saúde nos estados e municípios.

5.9 COVID-19 e Comunidades Tradicionais Indígenas e Quilom-
bolas

Primeiramente, no que tange às comunidades quilombolas, 
cumpre notar que o Decreto n. 6.040/07, que instituiu a Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradi-
cionais. Referido decreto traz alguns conceitos importantes e, no seu 
art. 3º, traz o conceito de Povo e comunidade tradicional, vejamos:

Art. 3º. Para os fins deste Decreto e do seu Anexo com-
preende-se por:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos cultu-
ralmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como con-
dição para sua reprodução cultural, social, religiosa, an-
cestral e econômica, utilizando conhecimentos, inova-
ções e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
(...)
(Grifou-se)
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De outra banda, é importante conhecer o Decreto nº4.887/200330, 
que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanes-
centes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do ADCT:

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas terras é reconheci-
da a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 
os títulos respectivos.

De acordo com o decreto supracitado, consideram-se remanes-
centes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto os:

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades 
dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos ét-
nico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com tra-
jetória histórica própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra re-
lacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

Já as terras dos quilombolas são as áreas ocupadas pelos re-
manescentes das comunidades dos quilombos e utilizadas por este 
grupo social para a sua reprodução física, social, econômica e cultu-
ral, de acordo com o decreto predito.

Ademais, de acordo com a CRFB/88:31

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das mani-
festações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifes-
tações das culturas populares, indígenas e afro-brasilei-
ras, e das de outros grupos participantes do processo ci-
vilizatório nacional.
(...) 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individu-
almente ou em conjunto, portadores de referência à iden-
tidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

30   BRASIL. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Diário Oficial da República Fede-
rativa do Brasil, Brasília, DF, 20 de novembro de 2003. BRASIL.

31   Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presiden-
te da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
cao.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
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I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, pai-
sagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológi-
co e científico.

Nessa seara, no julgamento da ADPF 742/DF32, a Suprema 
Corte determinou que é dever do Poder Público elaborar e implemen-
tar plano para o enfrentamento da pandemia COVID-19 nas comuni-
dades quilombolas. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:

 
Os remanescentes de quilombos constituem grupo tradi-
cional constituído a partir da resistência e luta pela liber-
dade, considerado o período de escravidão. Situam-se, 
majoritariamente, em zona rural, dedicando-se a ativida-
des atinentes a agropecuária e extrativismo. A Constitui-
ção Federal (CF) preceitua que é dever do Estado prote-
ger e promover o patrimônio cultural material e imaterial, 
inclusive modos de criar, fazer e viver, sítios, artefatos e 
expressões (CF, arts. 215, § 1º, e 216, I a V) (1).
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar a Ação 
Popular 3.388 (2), na qual questionada a definição dos 
limites da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, procla-
mou o espírito fraternal e solidário dos citados preceitos, 
voltados à compensação de desvantagens historicamen-
te acumuladas e à efetivação de integração comunitária.
Ante o quadro de violação generalizada de direitos 
fundamentais dos quilombolas em virtude da pande-
mia da Covid-19, a agravar o estado de vulnerabilida-
de e a marginalização histórica, é imprescindível ela-
borar e executar plano governamental nacional com a 
participação de representantes da Coordenação Nacio-
nal de Articulação das Comunidades Negras Rurais Qui-
lombolas – Conaq, por meio do qual formulados objeti-
vos, metas, ações programáticas, cronograma de imple-
mentação e metodologias de avaliação, contemplando-

32   INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pes-
quisas e Gestão da Informação, n. 1006/2021. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/textos/
verTexto.asp?servico=informativoSTF. Data de divulgação: 1º de março de 2021. ADPF 742/
DF, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgamento virtual fi-
nalizado em 24.2.2021. 

http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
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-se, ao menos, providências visando a ampliação das 
estratégias de prevenção e do acesso aos meios de 
testagem e aos serviços públicos de saúde, controle 
de entrada nos territórios por terceiros, considerado 
isolamento social comunitário e distribuição de ali-
mentos e material de higiene e desinfecção (...). STF. 
Plenário. ADPF 742/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, reda-
tor do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2021 
(Info 1006).

Outrossim, entendeu-se que, no intuito de garantir efetividade 
ao direito fundamental à informação (CF, arts. 5º, XXXIII, 37, § 3º, II, 
e 216, § 2º), também se faz necessário o restabelecimento dos sí-
tios eletrônicos nos quais divulgadas as políticas públicas, programas, 
ações e pesquisas direcionadas à população quilombola no contexto 
da pandemia.

Ainda de acordo com o julgado em tela, o direito material de-
manda a salvaguarda de comunidades quilombolas do risco sanitá-
rio exacerbado pela execução de medidas constritivas em seus terri-
tórios e a preservação de sua condição de acesso igualitário à justiça, 
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 
5º, XXXV, LIV e LV), sem comprometer à especial necessidade de iso-
lamento social decorrente da sua grave condição de vulnerabilidade, 
reconhecida em lei.

In casu, entendeu-se pela aplicação do princípio da precaução 
(CF, art. 225), que exige do Poder Público um atuar na direção da miti-
gação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida 
e da saúde, observe a redação do referido dispositivo legal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pú-
blico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

No caso em comento, o STF afirmou que, apesar de os povos 
quilombolas terem sido incluídos na fase prioritária do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação elaborado pelo governo federal, 
essa inclusão formal não é suficiente se desacompanhada de planeja-
mento conducente à eficácia da medida.
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No plano de vacinação, o governo limitou-se a fazer indicação 
genérica, deixando de prever protocolos sanitários voltados à efetivi-
dade da medida e de articular ações programáticas a fim de evitar des-
compasso nas unidades da Federação.

Assim, é preciso viabilizar a concretização dos preceitos funda-
mentais atinentes à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde.

Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, determinou à 
União, que: 

(...) (i) formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de 
enfrentamento da pandemia Covid-19 no que concerne 
à população quilombola, versando providências e proto-
colos sanitários voltados a assegurar a eficácia da vaci-
nação na fase prioritária, com a participação de repre-
sentantes da Coordenação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq; (ii) 
constitua, em até 72 horas, grupo de trabalho interdisci-
plinar e paritário, com a finalidade de debater, aprovar e 
monitorar a execução do Plano, dele participando inte-
grantes, pelo menos, do Ministério da Saúde, Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Fundação 
Cultural Palmares, Defensoria Pública da União, Ministé-
rio Público Federal, Conselho Nacional de Direitos Hu-
manos, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e repre-
sentantes das comunidades quilombolas a serem indica-
das pela Coordenação Nacional de Articulação das Co-
munidades Negras Rurais Quilombolas; (iii) providencie, 
no máximo em 72 horas, a inclusão, no registro dos ca-
sos de Covid-19, do quesito raça/cor/etnia, asseguradas 
a notificação compulsória dos confirmados e ampla e pe-
riódica publicidade; (iv) restabeleça, no prazo de 72 ho-
ras, o conteúdo das plataformas públicas de acesso à in-
formação (...) abstendo-se de proceder à exclusão de da-
dos públicos relativos à população. ADPF 742/DF, relator 
Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fa-
chin, julgamento virtual finalizado em 24.2.2021.

Ante o exposto, o Tribunal também deu deferimento para o pe-
dido de suspensão dos processos judiciais, notadamente ações pos-
sessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anula-
tórias de processos administrativos de titulação, bem como os recur-
sos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das 
comunidades quilombola até o término da pandemia.
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Por outro lado, no que tange às terras indígenas, a CRFB/88 
assegura que “são reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários so-
bre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de-
marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (art. 231, da 
CRFB/88).

Nesse sentido, o legislador constituinte afirma que as terras tra-
dicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, 
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessá-
rios a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultu-
ral, segundo seus usos, costumes e tradições.

Ainda sobre essa temática, a Carta Magna garante que:

Art. 231. (...)
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis 
e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, «ad referendum» do Congresso Nacional, 
em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco 
sua população, ou no interesse da soberania do País, 
após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em 
qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 
risco.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 
ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante 
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interesse público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção 
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, 
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa fé.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 
174, § 3º e § 4º.

 Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações 
são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 
de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Pú-
blico em todos os atos do processo.

Diante do exposto, sabe-se que as terras tradicionalmente ocu-
padas pelos índios são consideradas como bens da União, nos termos 
do art. 20, XI, da CRFB/88. Dessa forma, sobre o tema “invasão de 
Terras Indígenas: intervenção da União e Covid-19 - ADPF 709 TPI-
-Ref/DF”, restou consignado que é cabível o deferimento de tutela pro-
visória incidental em arguição de descumprimento de preceito funda-
mental (ADPF) para adoção de todas as providências indispensáveis 
para assegurar a vida, a saúde e a segurança de povos indígenas ví-
timas de ilícitos e problemas de saúde decorrentes da presença de in-
vasores de suas terras, em situação agravada pelo curso da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).

No caso concreto, ficou determinada a incidência dos princí-
pios da precaução e da prevenção, isso porque, no caso concreto, res-
tou demonstrados indícios de conflitos violentos e ameaças por inva-
sores das Terras Indígenas (TIs) Yanomami e Munduruku, os quais, ali 
presentes para praticar atividades ilegais de mineração e extração de 
madeira, promovem desmatamento e contribuem com problemas de 
saúde dessas comunidades que, já debilitadas por quadros de desnu-
trição e anemia, são contaminadas pelo mercúrio usado no garimpo, 
e, no curso da pandemia, ficam, ainda, sujeitas ao contágio pelo Co-
vid-19 e por outras doenças levadas pelos invasores.

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade:

Ratificou cautelar deferida em ação de descumprimen-
to de preceito fundamental, para determinar à União a 
adoção imediata de todas as medidas necessárias à 
proteção da vida, da saúde e da segurança das popu-
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lações indígenas que habitam as TIs Yanomami e Mun-
duruku, diante da ameaça de ataques violentos e da pre-
sença de invasores, devendo destacar todo o efetivo ne-
cessário a esse propósito e permanecer no local enquan-
to presente o risco. Quanto à sistemática da interven-
ção da União nessas terras determinou-se, ainda, que: 
“(i) está vedada à União a atribuição de qualquer publici-
dade às suas ações, devendo abster-se de divulgar da-
tas e outros elementos, que, ainda que genéricos, pos-
sam comprometer o sigilo da operação, de modo asse-
gurar sua efetividade; (ii) eventuais providências que de-
mandem a atuação deste Juízo quanto a tais ações de-
verão ser processadas nos autos sigilosos em que trami-
ta o Plano Sete Terras Indígenas; (iii) a União deverá en-
trar em contato com o representante da PGR, conforme 
orientado nos aludidos autos, para acompanhamento da 
operação, assegurada a cadeia de custódia da informa-
ção; (iv) a União deverá apresentar relatório sobre a situ-
ação das aludidas TIs e sobre a operação realizada, tal 
como ali determinado; (v) de forma a evitar a reiteração 
do ilícito, está desde logo autorizado pelo Juízo que as 
medidas de intervenção sejam acompanhadas da des-
truição ou inutilização dos produtos, subprodutos e ins-
trumentos da infração, inclusive dos equipamentos nela 
utilizados, pelos fiscais ambientais, no local do flagran-
te, sem necessidade de autorização de autoridade ad-
ministrativa hierarquicamente superior, providência cau-
telar amparada pelos arts. 25 e 72, V, da Lei 9.605/1998 
e pelos arts. 101, I, e 111 do Decreto 6.514/2008. Nesse 
sentido, a Polícia Federal deverá dar ciência desta deci-
são aos servidores que participarem da operação para 
que destruam os equipamentos.” STF. Plenário. ADPF 
709 TPI-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 
18/6/2021 (Info 1022).

Em resumo, STF determinou, como tutela provisória incidental na 
ADPF, que a União adote providências para assegurar a vida, a saúde e 
a segurança de povos indígenas, notadamente, no contexto pandêmico. 

5.10 Covid-19 e Estabelecimentos Prisionais

É dever do Estado, em sentido amplo, e de seus agentes, o 
respeito efetivo à integridade física da pessoa sujeita à custódia do 
Poder Público, conforme preleciona o art. 5º, XLIX, da CRFB/88.
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O direito à assistência à saúde decorre do princípio da humani-
dade, exigindo-se do Estado-juiz, na execução da pena, a observân-
cia do preso como sujeito de direitos. Sendo assim, transmuda-se in-
constitucional e ilegal medidas tendentes a transbordar os efeitos da 
pena, como a negação ao direito à saúde, por ferir a dignidade da pes-
soa humana, nos termos do art. 1º, III, da CRFB/88.

Por sua vez, o próprio Código Penal, estabelece que “o preso 
conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, im-
pondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e 
moral” (art. 38, do CP). No mesmo sentido, a Lei de Execuções Penais 
(Lei nº 7.210/84), assegura que “ao condenado e ao internado serão 
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” 
e que “não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religio-
sa ou política” (art. 3º e parágrafo único, da LEP).

Assim sendo, tais normas estabelecem os limites da pena e a 
intranscedência da pena, restringindo a atuação do poder punitivo do 
Estado. Dessa forma, fica vedado que o apenado perca qualquer ou-
tro direito decorrente da prisão, que não a sua liberdade, mantendo-
-se incólumes os direitos previstos no art. 41 da LEP, dentre os quais 
a assistência à saúde.

Com efeito, o art. 40, da Lei de Execuções Penais, exige de to-
das as autoridades, o respeito à integridade física e moral dos conde-
nados e dos presos provisórios, sendo que o direito à saúde vem rea-
firmado no art. 41, VII, do mesmo diploma legal.

Ressalta-se que a pena de prisão, apesar de degradante e 
cruel nos cárceres, não retira a condição de pessoa humana, sendo 
dever do Estado garantir o direito à saúde das pessoas privadas de li-
berdade.

Quanto ao tocante à vacinação, impõe-se a distribuição equita-
tiva das vacinas e a vedação à discriminação das pessoas reclusas no 
acesso a serviços médicos. A omissão do Estado em não viabilizar a 
vacinação das pessoas supracitadas, viola, a determinação presente 
nas Regras de Mandela de “não discriminação no acesso aos serviços 
de saúde disponíveis à comunidade”;  os princípios do Respeito Iguali-
tário e da Equidade Nacional presentes no Modelo de Valores do Gru-
po Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da Organi-
zação Mundial da Saúde (SAGE-OMS) para alocação e priorização de 
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vacinação contra a COVID-19; e  a Resolução n. 01/2021 da Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no que diz 
respeito ao imperativo de distribuição justa, equitativa e sem discrimi-
nação de vacinas contra a CoVid-19.

Nesse contexto, no HC 188820 MC-Ref/DF, referente ao habe-
as corpus coletivo e medidas para evitar a propagação da Covid-19 
em estabelecimentos prisionais asseverou-se que diante da persistên-
cia do quadro pandêmico de emergência sanitária decorrente da Co-
vid-19 admite-se, analisadas as peculiaridades dos processos indivi-
duais pelos respectivos juízos de execução penal, e desde que pre-
sentes os requisitos subjetivos, a adoção de medidas tendentes a evi-
tar a infecção e a propagação da Covid-19 em estabelecimentos pri-
sionais, dentre as quais a progressão antecipada da pena.

Na ocasião, o STF entendeu que tal tema deveria ser analisado 
sob a ótica não apenas do direito à saúde em si, mas também em ra-
zão da questão de saúde pública geral, confira um trecho da decisão:

 
As medidas para evitar a infecção e a propagação da Co-
vid-19 em estabelecimentos prisionais, contudo, não de-
vem ser enxergadas apenas sob a ótica do direito à saú-
de do detento em si. Trata-se, igualmente, de uma ques-
tão de saúde pública em geral. Isso porque a contamina-
ção generalizada da doença no ambiente carcerário im-
plica repercussões extramuros.
Não se pode olvidar que há terceiros envolvidos nessa 
dinâmica: servidores do sistema penitenciário, terceiriza-
dos, visitantes, advogados.
Além disso, vale consignar que o próprio detento, a de-
pender da situação em que se encontra a execução pe-
nal, goza de contato com a sociedade em geral, em ra-
zão, por exemplo, do trabalho e do estudo externos e das 
saídas temporárias.
A par do enfrentamento da Covid-19 nos espaços de 
confinamento como uma questão de saúde pública, cum-
pre anotar que o sistema penitenciário nacional lida com 
a difícil realidade da superlotação. STF. 2ª Turma. HC 
188820 MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
24/2/2021 (Info 1006).
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Outrossim, é notório que o sistema penitenciário nacional se 
encontra em superlotação, vivencia-se, assim, um “Estado de Coisas 
Inconstitucional”, traduzido num quadro de violação sistemática e ge-
neralizada dos direitos humanos e fundamentais dos presos, decor-
rente de falhas estruturais e de políticas públicas, conforme entendi-
mento dos Tribunais Superiores33. 

De acordo com Cavalcante 34:

Em presídios com a ocupação acima da capacidade para 
as instalações físicas e com condições de higiene pre-
cária, o combate ao novo coronavírus torna-se mais difi-
cultoso. Não somente pela adversidade de se implemen-
tar o distanciamento físico entre os custodiados, como 
também pela difícil observância da necessária higieniza-
ção pessoal dos detentos e dos espaços de confinamen-
to para se evitar a contaminação pelo vírus. O perigo à 
saúde do preso é ainda maior quando se cuida de pessoa 
incluída no grupo de risco para a Covid. A incidência de 
casos de Covid-19 na população privada de liberdade e 
entre os servidores do sistema penitenciário é, significati-
vamente, superior ao constatado na população em geral. 

No HC 188820 MC-Ref/DF, a Defensoria Pública da União im-
petrou habeas corpus coletivo em favor de todas as pessoas presas 
em locais acima da sua capacidade, as quais sejam integrantes de 
grupos de risco para a Covid-19 e não tenham praticado crimes com 
violência ou grave ameaça. Com base nesse entendimento, a Segun-
da Turma referendou medida liminar, concedida, em parte, pelo rela-
tor, ministro Edson Fachin.

5.11 Plano de Saúde, Carência Contratual e Covid-19

Durante a pandemia foram editadas algumas leis que proibiram 
os planos de saúde de recusarem atendimento às pessoas suspeitas 
de Covid-19 mesmo que ainda se esteja dentro do período de carên-
cia contratual, a exemplo da Lei do Estado da Paraíba nº 11.746/2020.
33   STF. Plenário. ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09/09/2015
34   CAVALCANTE, Márcio André Lopes. STF deferiu medida liminar em habeas corpus co-

letivo impetrado pela DPU para determinar que os juízes e Tribunais do país cumpram 
a Recomendação 62/2020 do CNJ e adotem uma série de medidas para evitar a propa-
gação da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Buscador Dizer o Direito, Manaus. 
Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/76fabdc-
82dd649afd7efa2d6894e568d>. Acesso em: 31/05/2022
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Contudo, em sede da ADI 6493/PB35, o Supremo declarou que 
é inconstitucional legislação estadual que impeça as operadoras de 
planos de saúde de recusarem o atendimento ou a prestação de al-
guns serviços, no âmbito de seu território, aos usuários diagnostica-
dos ou suspeitos de estarem com Covid-19, em razão de período de 
carência contratual vigente. De acordo como entendimento do Tribu-
nal supra, tal lei é inconstitucional por usurpar competência privativa 
da União para legislar sobre Direito Civil, Comercial e política de segu-
ros, conforme A CRFB/8836:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
(...)
VII - Política de crédito, câmbio, seguros e transferência 
de valores.

Reiterou-se, portanto, que não se trata de lei que trata de pro-
teção ao consumidor (matéria de competência concorrente). Alegou-
-se, ainda, que a imposição de períodos de carência pelas operado-
ras de planos de saúde é tema que já foi disciplinado pela Lei federal 
9.656/1998, no exercício de competência privativa da União, de modo 
que não cabe ao legislativo estadual inovar na matéria.

Ademais, há interferência diretamente nas relações contratuais 
firmadas entre as operadoras e os usuários contratantes, ocasionando 
impacto financeiro. Em consequência, influencia na eficácia do serviço 
prestado pelas operadoras, que se veem obrigadas a alterar substan-
cialmente a atuação apenas naquela unidade federativa.

Ainda no contexto dos planos de saúde, também entendeu a 
Suprema Corte que, por usurpar a competência da União para legislar 
privativamente sobre direito civil e política de seguros, é formalmente 
inconstitucional lei estadual que estabelece a possibilidade de o Poder 
Executivo proibir a suspensão ou o cancelamento de planos de saú-
de por falta de pagamento durante a situação de emergência do novo 
coronavírus (ADI 6441/RJ). Reiterou-se, portanto, que não se trata de 

35   STF. Plenário. ADI 6441/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/5/2021 (Info 1017).
36   BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
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lei que trata de proteção ao consumidor (matéria de competência con-
corrente), vejamos:

O cuidado jurídico inaugurado pela Lei 8.811/2020 do es-
tado do Rio de Janeiro ultrapassa o escopo de proteção 
ao consumidor em situação de vulnerabilidade, autori-
zando, de modo geral e indiscriminado, o sobrestamento 
do dever de adimplemento de obrigação contratual. Além 
disso, a norma impugnada adentra campo jurídico de ins-
titutos de direitos civil sobre tempo e modo de pagamen-
to. Impõe às operadoras de planos de saúde o recebi-
mento do pagamento parcelado de débitos anteriores a 
março de 2020 e regulamenta juros e multas ao vedar 
a cobrança desses encargos sobre dívidas consolidadas 
no período de aplicação das medidas restritivas na pan-
demia. STF. Plenário. ADI 6441/RJ, Rel. Min. Cármen Lú-
cia, julgado em 14/5/2021 (Info 1017).

Agrega-se a isso o fato de a Constituição Federal atribuir à 
União a disciplina sobre seguros e a fiscalização das operações rela-
cionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saú-
de, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos 
de seguro, notadamente por conta do componente atuarial.

5.12 Covid-19: Acesso à Informação e Dados Referentes à Pan-
demia

Durante a crise mundial do coronavírus, foram questionados no 
STF alguns atos do Poder Executivo Federal que teriam restringido a 
publicidade dos dados relacionados à Covid-19.

No julgamento conjunto de três ações do controle concentrado 
de constitucionalidade, quais sejam, ADPF 690/DF; ADPF 691/DF e 
ADPF 692/DF, ficou decidido pelo Supremo é necessária a manuten-
ção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pan-
demia da Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de 
importantes dados epidemiológicos, imprescindíveis para a análise da 
série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza ofen-
sa a preceitos fundamentais da Constituição Federal, quais sejam, o 
acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência 
da Administração Pública e o direito à saúde.



74

Sabe-se que saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma 
das principais finalidades do Estado é a efetividade de políticas públicas 
destinadas à saúde, inclusive as ações de vigilância epidemiológica, en-
tre elas o fornecimento de todas as informações necessárias ao planeja-
mento e combate da pandemia causada pela Covid-19. Nesse sentido:

A gravidade da emergência ocasionada pela Covid-19 
exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de 
governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pú-
blica, com a adoção das medidas possíveis para o apoio 
e manutenção das atividades do Sistema Único de Saú-
de.
Ademais, a CF reconheceu expressamente o princípio 
da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à 
Administração Pública, conferindo-lhe absoluta priorida-
de na gestão administrativa e garantindo pleno acesso 
às informações a toda a sociedade. O dever de o Estado 
fornecer as informações está relacionado à consagração 
constitucional de publicidade e transparência. O acesso 
às informações consubstancia-se em verdadeira garan-
tia instrumental ao pleno exercício do princípio democrá-
tico. Salvo situações excepcionais, a Administração Pú-
blica tem o dever de absoluta transparência na condu-
ção dos negócios públicos. STF. Plenário. ADPF 690/DF, 
ADPF 691/DF e ADPF 692 /DF, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, julgados em 13/03/2021 (Info 1009).

Dessa forma, o Plenário do STF julgou parcialmente proceden-
te os pedidos formulados em arguições de descumprimento de precei-
to fundamental para determinar que: 

(i) o Ministério da Saúde mantenha, em sua integralida-
de, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relati-
vos à pandemia (Covid-19), inclusive no sítio do Ministé-
rio da Saúde e com os números acumulados de ocorrên-
cias, exatamente conforme realizado até o dia 4.6.2020; 
e (ii) o Governo do Distrito Federal se abstenha de utili-
zar nova metodologia de contabilidade dos casos e óbi-
tos decorrentes da pandemia de Covid-19, mantendo a 
divulgação dos dados na forma como veiculada até o dia 
18.8.2020. STF. Plenário. ADPF 690/DF, ADPF 691/DF e 
ADPF 692 /DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados 
em 13/03/2021 (Info 1009).
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Isto posto, restou consignado que a divulgação constante e pa-
dronizada dos dados epidemiológicos permite análises e projeções 
comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na to-
mada de decisões e possibilitar à população em geral o pleno conhe-
cimento da situação vivenciada no País.
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CONCLUSÃO

Diante do status de direito fundamental conferido à saúde, re-
flexo do princípio da dignidade da pessoa humana, é indubitável que 
tal direito deve ser garantido de forma ampla e efetiva, principalmen-
te no contexto de crise sanitária provocada pela pandemia Covid-19.

Assim, é dever do Estado assegurar de forma plena o direito à 
saúde, da forma como definido na Constituição Federal, leis esparsas 
e no ordenamento internacional, a fim de tais diplomas legais não se 
tornem simples “folhas de papel”. 

Dessa forma, nos termos do art. 5º, § 1º, da CRFB/88 e da in-
terpretação quanto à existência de direitos fundamentais difundidos 
por toda a Carta Magna, às normas constitucionais definidoras do di-
reito à saúde devem ser conferida aplicabilidade imediata.

Apesar de parte da doutrina entender que a saúde tem um ca-
ráter programático, não há que se falar em margem de discricionarie-
dade para o Poder Público quanto à aplicabilidade deste direito. Pelo 
contrário, trata-se de um dever decorrente do sistema constitucional/
legal, que fixa parâmetros de vinculação do Estado à preservação do 
mínimo existencial, não havendo que se falar em reserva do possível, 
principalmente no atual estágio de calamidade pública. 

Com a pandemia Covid-19, um grande volume de demandas 
chegou ao Judiciário, cujo objeto é o direito à saúde e dos direitos que 
daí decorrem. Dessa forma, diante das omissões estatais no sentido 
de assegurar a sua máxima amplitude e concretização, faz-se impres-
cindível a atuação do Poder Judiciário, especificamente, do Supremo 
Tribunal Federal, enquanto “Guardião da Constituição”, desde que de 
maneira democrática e alinhada aos objetivos constitucionais. Assim, 
é indispensável que seja feito esse controle jurídico das políticas pú-
blicas sanitárias, uma vez que o direito à saúde e o direito à vida, são 
bens intimamente relacionados e que devem ser assegurados com 
prioridade absoluta.
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