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RESUMO: O presente artigo científico tem por objetivo explicitar questões legais divergidas 
em razão da difusão do novo coronavírus a fim de demonstrar a legalidade dos atos impostos 
pelos entes federativos, retirando o senso do grupo social de inconstitucionalidade dessas 
medidas. Demonstrou-se os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade n. 6341 MC/DF, ajuizada pelo Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, em levante à Medida Provisória n. 926/2020, e 6855 MC/RN, proposta pela 
Advocacia-Geral da União, com assinatura do Presidente da República, contra medidas 
administrativas restritivas impostas por alguns estados, onde se firmou a competência 
legislativa concorrente dos entes federativos para tratar das matérias alusivas à saúde, bem 
como da possibilidade de as medidas tomadas suprimir direitos fundamentais. 
 
Palavras-chave: Covid-19. Vacinação. Constitucionalidade. Entes Federativos. Direitos 
Fundamentais. 
 
ABSTRACT: This scientific article aims to clarify legal issues that are divergent due to the 
diffusion of the new coronavirus in order to demonstrate the legality of the acts imposed by 
federal entities, removing the social group's sense of the unconstitutionality of these measures. 
The judgments made by the Federal Supreme Court in Direct Actions of Unconstitutionality n. 
6341 MC/DF, filed by the Democratic Labor Party – PDT, in an uprising to Provisional 
Measure n. 926/2020, and 6855 MC/RN, proposed by the Attorney General of the Union, signed 
by the President of the Republic, against restrictive administrative measures imposed by some 
states, where the concurrent legislative competence of federative entities to deal with matters 
related to the health, as well as the possibility of the measures taken to suppress fundamental 
rights. 
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Introdução 

 

Com a eclosão da SARS-Cov-2 no Brasil, medidas tiveram de ser tomadas pelo poder 

público para garantir a prevenção do contágio ao vírus, a fim de resguardar direitos 

elementares do grupo social. Visando suas relevâncias, assim como pelo enfrentamento dos 

impactos da pandemia, a adoção do isolamento social, sanções administrativas para assegurar 

o cumprimento dessa medida e fiscalização, foram peças editadas e impostas pelos entes 

federados. 

Observou-se a promulgação da Lei Federal n. 13.979/20, cuja finalidade foi dispor 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela moléstia da 

Covid- 19, trazendo conceitos e delimitando atribuições. Outrossim, houve questionamentos 

às medidas adotadas na lei a exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

proposta pela Advocacia-Geral da União e assinada pelo Presidente da República contra 

imposições de lockdown e toque de recolher, pela razão, em tese, de não se compatibilizarem 

com preceitos constitucionais inafastáveis, e da ADI ajuizada pelo Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, em contraposição à Medida Provisória n. 926/2020, modificando a Lei n. 

13979/20, inserindo dispositivos sobre as competências para os entes federativos no combate 

à doença, tratando ainda dos procedimentos para aquisições destinadas ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

Além disso, insurgências de questões relativas a direitos fundamentais e usurpação de 

competência entre os entes federativos, levaram à Suprema Corte a dirimir esses impasses, 

estabelecendo os limites comuns a serem empregues para o combate à doença. 

   

Dos poderes da Administração Pública 

  

Identificados os primeiros indícios do vírus no país, o poder público se viu obrigado 

a se organizar para adequar-se à situação de emergência internacional e encontrar os meios 

necessários e efetivos de combate à SARS-Cov-2. 

Diante disso, crucial que se exponha, preliminarmente, que essas pessoas jurídicas de 

direito público interno necessitam de legitimidade, ou seja, poder, para impor essas normas 

restritivas. Para tanto, resguardam-se nos poderes concedidos à Administração Pública, 

consistindo em instrumentos para consecução dos interesses da coletividade, prerrogativas 

especiais para atingir a finalidade pública. 
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Nesse passo, para desempenhar as suas funções, o administrador deve ater-se ao que 

a lei prescreve, traduzindo-se à legalidade, o liame entre comando e competência, fenômeno 

concebido pelo poder vinculativo e discricionário. A Carta Magna e as normas 

infraconstitucionais, portanto, tornam-se fontes basilares e norteadoras a qualquer comando 

legal expedido pelo poder público, sob pena de ser declarado nulo. 

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles: “Poder vinculado ou regrado é aquele que o 

Direito Positivo – a lei – confere à Administração Pública para prática de ato de sua 

competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização 

(MEIRELLES, 2010)”. 

O poder discricionário, por sua vez, permite uma margem de liberdade ao 

administrador que exercerá um juízo de valor de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade. Desse modo, no caso concreto, poderá avaliar a situação em deve agir, 

adotando comportamento adequado. E isso é imperioso, porquanto seria improvável que o 

legislador previsse todas as situações possíveis para os vários comportamentos 

administrativos. 

E na mesma toada do Supremo Tribunal Federal ao definir que os chefes de cada ente 

poderiam ter a autonomia de tratar a situação pandêmica de seu território conforme as suas 

especificidades, sem dúvidas a discricionariedade foi um fator imprescindível para suprimir 

a implicação. 

Salienta-se que toda atividade administrativa encontra limites na legalidade, devendo 

tais prerrogativas ser praticadas nos limites impostos pela lei, ao risco de ser reconhecida a 

arbitrariedade e, consequentemente, a ilegalidade do ato. 

Celso Antônio Bandeira de Mello define os contornos desse princípio, segundo o 

qual: “A Administração ao atuar no exercício de discrição, terá que obedecer a critérios 

aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas 

e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida (MELLO, 

2004)”. 

Os poderes normativos da Administração, concretizados através dos chamados 

regulamentos administrativos, por seu turno, é o poder onde a Administração se baseia para 

deliberar, ficando condicionada a lei anterior, tendo em vista que o poder normativo é 

derivado da lei, do ato normativo originário. 

O poder disciplinar, comumente visto na aplicação de sanções administrativas aos 

agentes do poder público por infração de caráter pessoal, se viu, no combate à disseminação 

do coronavírus, corriqueiramente estendido ao particular, fugindo da órbita da aplicação 
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interna. Limitada à seara administrativa, como aplicação de multa, tornou-se tática de 

prevenção cominada com outras medidas para que o aumento exponencial de casos e de 

mortes decrescessem, bem como para amenizar a sobrecarga do sistema de saúde. 

Noutro giro, falando-se de um poder imperial na narrativa de combate e prevenção no 

cenário pandêmico enfrentado, o poder de polícia tem conferido à Administração a 

prerrogativa de restringir, frenar e condicionar o exercício de direitos e atividades econômicas 

dos particulares para preservar os interesses da coletividade, em prestígio à supremacia do 

interesse público. 

Em suma, abrange, ou melhor, se materializa, por atos gerais ou individuais. O geral, 

por sua vez, é aquele que não tem um destinatário específico, se relacionando com toda a 

coletividade. Por outro lado, o individual é aquele que tem um destinatário específico, 

situação concreta de cada indivíduo. 

À vista de que a pandemia sob o aspecto social não trata de singularidades, as medidas 

tomadas devem ter efeito erga omnes  ̧a fim de que toda a sociedade fique restrita as mesmas 

normas, buscando a harmonia no trato restritivo. 

Nesse sentido, o poder de polícia deve prevenir danos e prejuízos que possam 

danificar o bem-estar social, limitando os direitos individuais de liberdade e propriedade dos 

particulares. 

Da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341 MC/DF – definição das competências dos 

entes federativos no enfrentamento da Covid-19 

 
Considerando o cenário crítico de pandemia enfrentado pela sociedade e enxergando 

a falta de flexibilidade na tomada de ações por parte de governadores e prefeitos, em sentido 

contrário aos questionamentos do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, em levante à Medida Provisória n. 926/2020, convertida na 

Lei Federal n.14.035/20 e modificando a Lei n. 13.979/20, tratou dos procedimentos para 

aquisições destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade com a finalidade de ver declarada 

a incompatibilidade parcial da respectiva Medida Provisória com a Constituição Federal, 

relativamente às alterações promovidas no art. 3º, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 

11 da Lei Federal n. 13.979. Eis o teor dos preceitos impugnados: 
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“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional 
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, dentre outras, as seguintes medidas: 
I – Isolamento;   
II – quarentena  
[…] 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou 
aeroportos de: 
a) entrada e saída do País; 

b) locomoção interestadual e intermunicipal;  

[…] 
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos 
e atividades essenciais a que se referem o § 8º. 
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a 
execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, 
concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde 
que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do 
disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à população”. 
 

 O partido explicitou que a inconstitucionalidade reside no ponto em que a Medida 

Provisória estava tratando de assunto reservado à Lei Complementar, havendo-se os 

dispositivos mencionados como inovação quanta a providências de polícia sanitária e 

legitimados a implementá-las, ressaltando que, na Carta Magna, a temática da vigilância 

sanitária e epidemiológica está no rol de atribuições do sistema única de saúde. 

Destacou, ainda, ser o tema da saúde reservado, como gênero, à competência comum, 

a teor do art. 23, inciso II, da Constituição Federal. Sendo que em atenta observância do 

parágrafo único do mencionado artigo, verificar-se-ia a pertinência de Lei Complementar para 

a normatização da cooperação entre os entes federados, descabendo, segundo afirma, a edição 

de Medida Provisória. A saber: 

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; 
(...) 

Parágrafo único – Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

Por outro lado, sob o ângulo material, aponta a competência administrativa comum, 

atribuída aos demais entes da Federação, voltada à adoção de medidas de isolamento, 

quarentena, restrição de locomoção por rodovias, portos e aeroportos, bem assim de interdição 
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de atividades e serviços essenciais. Com isso, a revelar adequado o afastamento da 

exclusividade da União para dispor sobre as referidas providências é que apontou o PDT acerca 

da violação da autonomia dos entes da federação com a edição da Medida Provisória. 

O relator da ADI, Min. Marco Aurélio, por seu turno, deferiu em parte o pedido de 

liminar, para aclarar que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória n. 

926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente 

nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos entes federados. 

Contrariando os argumentos do PDT para suspensão da eficácia de diversos 

dispositivos da MP, o ministro aduziu que as normas, diante do quadro de urgência e da 

necessidade de disciplina, foram editadas a fim de mitigar a crise internacional que chegou 

ao Brasil. 

Concluiu-se, portanto, que a distribuição de atribuições previstas na MP não contraria 

a Carta da República, pois as providências não afastaram atos a serem praticados pelos demais 

entes federativos no âmbito da competência comum para legislar sobre saúde pública. 

Em suas palavras, ipsis litteris: 

Vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade de 
disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que 
chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns 
técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde 
pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º, cabeça, remete às 
atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se pode 
ver transgressão a preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos 
a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a 
competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. Também 
não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a óptica no 
sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei 
de envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de 
abrangência nacional, há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da 
República – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém – 
repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos 
Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no 
item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, 
simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, 
no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a 
tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 
Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e 
na dicção do Supremo, a competência concorrente. 
 

Incontinenti, o Plenário do Supremo, por unanimidade, confirmou o entendimento, 

referendando a decisão do relator. A maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson 

Fachin sobre a necessidade de que o art. 3º da Lei Federal n. 13.979/2020 também seja 

interpretado de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre 

o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais 
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entes. 

No seu entendimento, a possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por 

decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da autonomia dos entes 

locais, afrontaria o princípio da separação dos poderes. Sendo vencidos, nesse ponto, o relator 

e o ministro Dias Toffoli, que entenderam que a liminar, nos termos em que foi deferida, era 

suficiente. 

Desse modo, restou-se incontroversa a questão de que os entes federados 

concorrentemente poderiam proceder-se de acordo com as peculiaridades de seus territórios, 

de forma a vislumbrar os imbróglios causados pela moléstia da covid-19 e adotar medidas 

cabíveis   para extirpá-la. 

Da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6855 MC/RN – da definição dos limites de 

atuação da administração no enfretamento da Covid-19 em face do regime constitucional 

dos direitos fundamentais 

 
Preteritamente, o chefe do Executivo Federal, sem a assinatura do então Advogado- 

Geral da União, José Levi, havia acionado o Supremo contra decretos do Distrito Federal, 

Bahia e do Rio Grade do Sul que estabeleceram medidas mais rígidas de combate à covid-19, 

como a restrição de circulação de pessoas, toque de recolher e fechamento de 

estabelecimentos comerciais. 

Ocorre que à época o relator do caso no STF, Min. Marco Aurélio, indeferiu a petição 

e apontou na decisão que não cabe ao Presidente da República postular, em nome próprio e 

sem representação, Ação Direta de Inconstitucionalidade visando derrubar decretos estaduais. 

Em nova tentativa, agora na ADI em comento, o presidente Jair Messias Bolsonaro, 

devidamente representado pelo AGU André Mendonça, entabulou a ação em face de 

medidas restritivas denominadas de lockdown e toque de recolher impostos por alguns 

estados e municípios devido a novos avanços do coronavírus. 

De acordo com a petição ajuizada, o intuito da ação era garantir a coexistência de 

direitos e garantias fundamentais do cidadão, como as liberdades de ir e vir, os direitos ao 

trabalho e à subsistência, com conjunto com os direitos à vida e à saúde de todo cidadão, 

mediante a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, 

democracia e Estado de Direito. 

Foram objetos da demanda as medidas administrativas restritivas instituídas pelo 
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Decreto n. 30.596, do Estado do Rio Grande do Norte; pelo Decreto n. 20.752, do Estado de 

Pernambuco; e pelo Decreto n. 7.719, do Estado do Paraná. 

A arguição sustentada nas razões da petição afirmava que as providências adotadas 

por tais diplomas, sob a justificativa da proteção da saúde em razão da pandemia da covid19, 

violariam a democracia, a legalidade e a proporcionalidade, bem como o respeito às 

liberdades fundamentais de trabalho, de iniciativa econômica e de locomoção no território 

federal, mencionando-se os artigos 1º, IV, 5º, II, XIII, XV e LIV, e 170, da Constituição 

Federal. 

Sustentou-se, ainda, que no ordenamento jurídico pátrio não há autorização para 

prefeitos e governadores decretarem medidas de lockdowns e toques de recolher, de forma 

unilateral, ampla, genérica, arbitrária e indiscriminada, situação que compara a estado de sítio 

e de defesa, mas sem o devido processo legal ou autorização do Poder Legislativo. Alegando, 

em continuidade, que as medidas impostas prejudicam os direitos fundamentais ao trabalho e 

à iniciativa econômica, sendo desproporcional em virtude da implementação, à época em 

curso, do programa nacional de imunização contra o coronavírus. 

O Min. Rel. do caso Luís Roberto Barroso, decidiu no sentido de que as medidas 

impugnadas são dotadas de razoabilidade e destinam-se a um fim legítimo, ou seja, conter o 

contágio, mortes e sobrecarga do sistema de saúde, com base em orientação e dados dos 

respectivos órgãos técnicos. 

Acentuou as decisões tomadas anteriormente pelo Plenário da Suprema Corte, que 

delimitaram, por exemplo, a competência legislativa concorrente e competência 

administrativa comum, para defesa da saúde. Com isso, sem prejuízo da atuação própria da 

União, caberia aos demais entes federativos, portanto, adotar medidas de combate à pandemia, 

desde que observados os limites de sua competência e tomadas de decisões respaldadas em 

critérios científicos. 

Vê-se nas palavras do ministro: 

Indefiro o pedido de cautelar por ausência de verossimilhança do direito alegado, 
bem como em virtude do evidente periculum in mora inverso da medida, conforme 
reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Em primeiro 
lugar, o requerente não comprovou que os diplomas impugnados ainda estão 
efetivamente em vigor. Nesse sentido, constata-se que o Decreto n. 7.719/2021, do 
Estado do Paraná, o Decreto n. 50.752/2021, do Estado de Pernambuco, e o Decreto 
n. 30.596/2021, do Estado do Rio Grande do Norte (prorrogado pelo Decreto n. 
30.631/2021), teriam sua vigência exaurida em 11.06.2021, 06.06.2021 e 
14.06.2021, respectivamente. Caso os diplomas não estejam mais em vigor, sequer 
seria o caso de debater a sua suspensão. Frise-se, ademais, que as ações foram 
propostas no final da vigência de cada diploma normativo e que o pedido de cautelar, 
dada a gravidade da situação, deveria contar com manifestação da parte contrária. 
De resto, a controvérsia apresentada pelo requerente não é nova, tendo o Supremo 
Tribunal Federal firmado entendimento no sentido de: I - ser competência 
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concorrente da União, dos Estados e dos Municípios legislar sobre medidas 
sanitárias (CF, art. 24, XII), II – constituir competência comum dos três entes a 
adoção das medidas necessárias para a proteção à saúde da população (CF, art. 23, 
II), III – não haver necessidade de autorização federal para a adoção de medidas de 
restrição à circulação de pessoas por Estados e Municípios, e IV – poderem Estados 
e Municípios adotar medidas restritivas, como a imposição de distanciamento ou 
isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, restrições ao comércio e à 
circulação de pessoas, desde que respaldados por orientações de seus órgãos técnicos 
e assegurada a circulação de bens e produtos essenciais (ADI n. 6.341 MC- Ref, Red. 
p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; ADPF n. 672, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes; ADI n. 6625 MC-Ref, Rel Min. Ricardo Lewandowski). 
(...) 

O que se constata dos decretos impugnados é que eles, em coerência com a 
jurisprudência do STF, determinaram medidas restritivas voltadas à contenção do 
contágio de covid-19: I – no âmbito de suas respectivas localidades e competências 
e II – respaldados por orientação e dados de seus órgãos técnicos, em momento de 
agudo agravamento da pandemia, como informado por todos os referidos entes. Tem, 
portanto, respaldo científico e destinam-se a um fim legítimo: conter o contágio, 
mortes e sobrecarga do sistema de saúde. Não há, assim, indício de irrazoabilidade 
ou desproporcionalidade. Nessas condições, absolutamente legítimas as medidas 
adotadas. 
Não bastasse o exposto, o STF já decidiu, reiteradamente, que, em matéria de 
proteção à vida, à saúde, e ao meio ambiente, devem se observar os princípios da 
prevenção e da precaução, de modo a que, na dúvida, se adotem as medidas mais 
protetivas aos bens em questão. Nesse sentido: ADI 5592, Rel. p/ acórdão Min. Edson 
Fachin; ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli. 

As mesmas razões, combate à pandemia, prevenção ao contágio e princípios da 
prevenção e precaução em matéria de proteção à vida e à saúde, indicam que 
eventual suspensão de medidas sanitárias, no contexto narrado pelos Estados e caso 
ele persista, poderá gerar grave risco de aumento de contágio, morte e colapso do 
sistema de saúde. Está presente, portanto, inequívoco periculum in mora inverso 
contra o deferimento da cautelar. 
Diante do exposto e nos termos da jurisprudência amplamente consolidada no STF, 
indefiro a cautelar, por ausência de verossimilhança do direito alegado e grave 
periculum in mora inverso, consistente no risco de agravamento de contágio e morte, 
em razão da pandemia 
 

Exauridas, portanto, encontram-se as questões relativas à competência concorrente 

dos entes federados para legislar sobre as matérias atinentes à saúde e da autonomia dos 

estados e municípios para adotarem medidas como lockdown e toque de recolher, entre outras 

medidas, desde que observados os limites de sua competência e tomadas de decisões 

respaldadas em critérios científicos. 

 
Dos aspectos da vacinação no plano nacional 
 

Com a aprovação emergencial da vacinação contra a Covid-19 pela Anvisa, a 

obrigatoriedade da imunização tornou-se alvo de discussão, sobretudo por movimentos 

contrários, denominados de “antivacina”. 

Apesar da incerteza científica de alguns, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam, 
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compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei 13.979/2020. De acordo 

com a decisão, o Estado pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas 

restritivas previstas em lei (multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer 

matrícula em escola), mas não pode fazer a imunização à força. Também ficou definido que 

os estados, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia para realizar campanhas locais 

de vacinação. 

O entendimento foi firmado no julgamento conjunto das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) n. 6586 e 6587, que tratam unicamente de vacinação contra a 

Covid-19, e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1267879, em que se discute o 

direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas. 

Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, relator do ARE n. 1267879, destacou que, 

embora a Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter suas convicções 

filosóficas, religiosas, morais e existenciais, os direitos da sociedade devem prevalecer sobre 

os direitos individuais. Com isso, o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as 

pessoas, mesmo contra sua vontade - como, por exemplo, ao obrigar o uso de cinto de 

segurança. 

Para Barroso, não são legítimas as escolhas individuais que atentem contra os direitos 

de terceiros. Ele lembrou que a vacinação em massa é responsável pela erradicação de uma 

série de doenças, mas, para isso, é necessário imunizar uma parcela significativa da 

população, a fim de atingir a chamada imunidade de rebanho. 

O ministro, por sua vez, também manifestou- se pela constitucionalidade da vacinação 

obrigatória, desde que o imunizante esteja devidamente registrado por órgão de vigilância 

sanitária, esteja incluído no Plano Nacional de Imunização (PNI), tenha sua obrigatoriedade 

incluída em lei ou tenha sua aplicação determinada pela autoridade competente. 

O ministro Nunes Marques, que ficou parcialmente vencido, também considera 

possível a instituição da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 pela União ou pelos 

estados, desde que o Ministério da Saúde seja previamente ouvido, e apenas como última 

medida de combate à disseminação da doença, após campanha de vacinação voluntária e a 

imposição de medidas menos gravosas. Ele considera que essa obrigatoriedade pode ser 

implementada apenas por meios indiretos, como a imposição de multa ou outras restrições 

legais. 

Em relação à recusa em vacinar os filhos, o ministro afirmou que a liberdade de crença 

filosófica e religiosa dos pais não pode ser imposta às crianças, pois o poder da família não 
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existe como direito ilimitado para dirigir o direito dos filhos, mas sim para proteger as crianças 

contra riscos decorrentes da vulnerabilidade em que se encontram durante a infância e a 

adolescência. 

O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a compulsoriedade da realização de 

vacinação, de forma a assegurar a proteção à saúde coletiva, é uma obrigação dupla: o Estado 

tem o dever de fornecer a vacina, e o indivíduo tem de se vacinar. Para o ministro Edson Fachin, 

nenhuma autoridade ou poder público pode se esquivar de adotar medidas para permitir a 

vacinação de toda a população e assegurar o direito constitucional à saúde e a uma vida digna. 

“A imunidade coletiva é um bem público coletivo”, afirmou. 

Segundo a ministra Rosa Weber, eventuais restrições às liberdades individuais 

decorrentes da aplicação das medidas legais aos que recusarem a vacina são imposições do 

próprio complexo constitucional de direitos, que exige medidas efetivas para a proteção à 

saúde e  à vida. “Diante de uma grave e real ameaça à vida do povo, não há outro caminho a 

ser trilhado, à luz da Constituição, senão aquele que assegura o emprego dos meios 

necessários, adequados e proporcionais para a preservação da vida humana”, argumentou. 

Ao acompanhar os relatores, a ministra Cármen Lúcia defendeu a prevalência do 

princípio constitucional da solidariedade, pois o direito à saúde coletiva se sobrepõe aos 

direitos individuais, dizendo: “A Constituição não garante liberdades às pessoas para que elas 

sejam soberanamente egoístas”. 

O ministro Gilmar Mendes observou que, enquanto a recusa de um adulto a 

determinado tratamento terapêutico representa o exercício de sua liberdade individual, ainda 

que isso implique sua morte, o mesmo princípio não se aplica à vacinação, pois, neste caso, a 

prioridade é a imunização comunitária. Também para o ministro Marco Aurélio, como está 

em jogo a saúde pública, um direito de todos, a obrigatoriedade da vacinação é constitucional. 

“Vacinar- se é um ato solidário, considerados os concidadãos em geral”, disse. 

A tese de repercussão geral fixada no ARE 1267879 foi a seguinte: 
 

É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de 
imunizações; ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de 
determinação da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base 
em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade 
de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao 
poder familiar. 
 

Nas ações Diretas de Inconstitucionalidade, de relatoria do ministro Ricardo 

Lewandowski, foi fixada a tese de que a vacinação compulsória não significa vacinação 

forçada, facultada a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de 
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medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas 

atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 

decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 

venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações 

dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; 

atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as vacinas distribuídas 

universal e gratuitamente. 

Além de que, no mesmo sentido da ADI n. 6855 MC/RN, as limitações expostas 

podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 

municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. 

Recentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, 

restabeleceu a eficácia do chamado “passaporte da vacina” no Município de Maricá (RJ). A 

decisão foi tomada na Suspensão de Liminar (SL) n. 1481, em que o município pediu a 

cassação da decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que 

havia sustado o decreto municipal que previa a medida. 

Em habeas corpus impetrado por um vereador da cidade, a Justiça estadual havia 

sustado os efeitos do Decreto Municipal 739/2021, que, como medida sanitária de caráter 

excepcional, previa a obrigatoriedade de comprovação da vacinação contra a covid-19 para 

acesso e permanência em determinados estabelecimentos e locais de uso coletivo. 

No pedido ao STF, o município argumentou que o Supremo já declarou que a União, 

os estados e os municípios podem adotar medidas sanitárias relacionadas ao combate à 

pandemia. Também sustentou que a decisão caracteriza interferência do Poder Judiciário na 

condução de atos e decisões da administração pública para conter a disseminação do novo 

coronavírus e que o decreto municipal se baseou em dados técnicos da Secretaria de Saúde. 

O ministro, por seu turno, decidiu: 
 

Prosseguindo na análise, cumpre pontuar que, na presente situação de pandemia da 
COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos 
federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige 
a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a 
competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. Esse 
entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da 
medida cautelar proferida na ADI 6.341 ação proposta em face de dispositivos da Lei 
Federal 13.979/2020 -, ocasião em que restou consignado que os entes federativos 
possuem competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor 
sobre o funcionamento de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito 
de suas atribuições, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. Sobre o tema, 
também deve ser destacada o que assentado na ADPF 672, rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020, em cuja ementa se assentou que: 
“Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a 
existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito 
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Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência 
concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e 
defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a 
legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, 
II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema 
de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente 
descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades 
de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”. Deveras, o 
Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de 
que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta 
a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência 
legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o 
interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da 
jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de 
competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada “predominância 
de interesse”. Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, ao menos neste juízo 
provisório. Isto porque o Prefeito do Município de Maricá, nos limites de sua 
competência, estabeleceu medidas de caráter temporário e excepcional, dentre as 
quais o condicionamento do acesso a estabelecimentos e locais de uso coletivo à 
comprovação da vacinação contra a Covid-19, de acordo com o calendário de 
vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. A leitura do ato normativo municipal 
impugnado na origem revela fundamentação relacionada à necessidade de contenção 
da disseminação da COVID-19 e à garantia do adequado funcionamento dos serviços 
de saúde, além de embasamento técnico constante da Nota Técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde, de 24 de setembro de 2021, sobre a avaliação do Decreto 
Municipal nº 739/2021 (doc. 07). Neste exercício de cognição não exauriente sobre 
matéria e sem prejuízo de ulterior reconsideração, verifico que a restrição impugnada 
na origem é medida de combate à pandemia da Covid-19 prevista no rol 
exemplificativo do art. 3º da Lei Federal 13.979/2020, tendo a Municipalidade 
competência para sua adoção, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Federal, acima mencionada. Destarte, tratando-se de ato normativo expedido no 
exercício de competência legítima do Município, conforme já reconhecido pelo 
Plenário desta Corte, amparado em dados técnicos e científicos, e inexistindo patente 
desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo, impõe-se o 
reconhecimento da plausibilidade da argumentação do requerente, de modo a ser 
privilegiada a iniciativa local nesse juízo liminar. Inegável, lado outro, que a decisão 
atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa, no 
âmbito do Município de Maricá, dado seu potencial efeito multiplicador e a real 
possibilidade de que venha a desestruturar o planejamento adotado pelas autoridades 
municipais como forma de fazer frente à pandemia em seu território, contribuindo 
para a disseminação do vírus e retardando a imunização coletiva pelo desestímulo à 
vacinação. Portanto, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que 
a questão envolve, verifica-se a necessidade de concessão de provimento cautelar, 
haja vista a verificação dos requisitos legais previstos no art. 4º, §7º, da Lei nº 
8.437/1992 e no art. 297 do Regimento Interno do STF. Ex positis, DEFIRO a liminar, 
para suspender a decisão proferida no Habeas Corpus nº 0069493-30.2021.8.19.0000, 
em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo a restabelecer a plena 
eficácia do Decreto nº 739, de 17 de setembro de 2021, do Prefeito de Maricá, até 
ulterior decisão nestes autos. 
 

Com isso, visualiza-se, também, que a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) no tocante ao direito à saúde é que tratamento médico individual se insere no rol 

dos deveres do Estado, havendo responsabilidade pública pela sua garantia. A vacina, que não 

pode ser reduzida a um direito individual por sua finalidade ser a proteção coletiva, se insere 

enfaticamente no rol de deveres estatais como direito fundamental de cunho coletivo. A vacina 

não é um ato médico nem um tratamento de enfermidade, mas um ato antecedente à doença, 
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para evitá-la, ação sanitária prioritária na atenção à saúde, conforme inciso II do art. 198 da 

Constituição Federal que fixa como diretriz do Sistema Único de Saúde o atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas. 

 Assim, qualquer ato administrativo que naufrague essa missão será considerado como 

descumprimento de preceito fundamental constitucional, lesão ao direito coletivo à saúde, 

passível de correção pelo Poder Judiciário em seu dever de tutela de direito fundamental 

coletivo. 

Ademais, conforme ADPF n. 756, se reconheceu que a vacina é direito fundamental e 

nem poderia ser diferente por assentado naquela Corte a tutela do direito à saúde ao acesso em 

tempo oportuno a medicamentos, procedimentos, produtos e insumos. 

Dessarte, inolvidável mencionar a Lei n. 14.125, inaugurada com o fim de tratar sobre 

a responsabilidade civil em casos de eventos adversos, ou seja, efeitos colaterais decorrentes da 

vacinação, assim como da autorização para aquisição e distribuição de vacinas por pessoas 

jurídicas de direito privado. Pode-se presumir que essa lei veio para diminuir tensões com 

relação a segurança e confiabilidade na produção das vacinas, considerando se tratar de 

inovação no mundo científico. 

Acerca da responsabilidade narrada na Lei n. 14.125, o seu art. 1º vai nos exprimir que 

os entes federativos arcam com ônus de eventuais riscos que diz respeito à responsabilidade 

civil, com relação a eventos adversos existentes pós a vacinação. Nesse passo, em razão dos 

riscos, podem constituir garantias ou contratar seguro privado para realizar a cobertura de 

qualquer sinistro. 

Noutro giro, no art. 2º do mesmo diploma legal, autoriza, além dos entes da federação, 

que as pessoas jurídicas de direito privado também possam adquirir vacinas, seguindo alguns 

regramentos. 

Se a aquisição for realizada antes do término da vacinação de grupos prioritários, as 

doses deverão obrigatoriamente ser doadas ao SUS, de modo a auxiliar o governo a realizar a 

vacinação. Sendo após a vacinação dos grupos prioritários, apenas 50% das doses adquiridas 

deverão ser destinadas ao SUS. 

Inegável a necessidade de imunização de toda população, bem como da economia 

quanto a evolução da vacinação em massa. Desse modo, conclui-se que mesmo com tamanhas 

incertezas existentes no cenário mundial, causando lacunas que estão começando a ser 

judicializadas, o direito começa a transmutar-se perante as novas necessidades sociais, através 

leis que visam assegurar a vacinação mais rápida e segura a todos os cidadãos. 
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Da pseudo relativização de direitos fundamentais 

 

 Constatou-se nos tópicos acima que, conquanto tenha havido um levante social sobre as 

medidas de restrição impostas pelos estados e municípios, cultivadas, diga-se de passagem, por 

influência política, principalmente com o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n. 6855 MC/RN pelo Presidente da República, questionando à legalidade das limitações 

incutidas por esses entes, sob o argumento de ofensa a direitos básicos do grupo social, 

pacificou-se o entendimento de que não há violação de direitos fundamentais quando da 

regulamentação de normas para o combate e prevenção à covid-19. 

 Sob o crivo dessa discussão, da colisão de direitos, muito se afirmou ter a carta 

constitucional, em seu art. 5º, ditado, considerando apenas as suas características, a 

irrenunciabilidade de normas garantidoras. Ocorre que quando se analisa esse cenário 

tecnicamente e em consideração à emergência de saúde pública enfrentada nacionalmente e no 

mundo, verifica-se que esses direitos fundamentais não possuem caráter absoluto. 

Eles, por si sós, relevam-se como uma garantia aos cidadãos, enquanto indivíduos de 

direitos. Tratam-se, assim, de garantias formalizadas ao longo do tempo, inerentes aos 

indivíduos. E, por essa razão, costumam andar atrelados às concepções de direitos humanos.  

Apesar da estrita relação, os direitos humanos, em geral, fazem referência ao conjunto 

de direitos e garantias inerentes aos seres humanos, mas estabelecidos em nível internacional. 

São aqueles direitos, então, previstos na Declaração de Direitos Humanos da ONU. E 

assimilados, portanto, por todas as nações que assinaram e reconhecem a Declaração. Sendo, 

enfim, valores essenciais à persecução da dignidade humana. 

Por outro lado, os direitos e garantias fundamentais, inspirados nos pactos e acordos de 

direitos humanos, são aqueles consolidados dentro do ordenamento jurídico brasileiro, com 

base, sobretudo, no princípio da dignidade humana. 

Em demasiada altercação, viu-se que o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, assim como os referentes ao direito de acessão à informação e a 

proteção de dados pessoais, foram os que ganharam destaque no que tange à suposta violação 

do elencado na Carta Magna. 

O direito à vida, por seu turno, não engloba apenas o direito de existir, mas de existir de 

modo digno, além da integridade física e moral. Isso, por sua vez, implica na vedação de 
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práticas humilhantes e de tortura. Nesse sentido dispõe o inciso III do art. 5º, CF: “ninguém 

será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. 

No que concerne a existência digna, o art. 170 da Constituição também estabelece: “a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (...)”. 

Noutro norte, com relação ao direito à liberdade, o indivíduo possui o direito de ir e vir, 

além da liberdade de crença e da liberdade de expressão. Assim, dispõem os incisos I, VI, X e 

XV do art. 5º da Carta Política: 

I – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei; 
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 
culto e a suas liturgias; 
X – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
 

O direito à igualdade, noutro giro, trata da vedação à discriminação. Todavia, pode se 

referir a uma igualdade formal ou a uma igualdade material. Em razão disso, verificar-se-á 

diferentes implicações no ordenamento jurídico. No que concerne à igualdade formal, ou seja, 

ao acesso indistinto dos indivíduos a direitos e obrigações, estabelece o inciso I do art. 5º da 

Constituição: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. 

Na mesma toada, colacionam os incisos XLI e XLII do art. 5º da CF: “XLI – a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII – a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 

lei”. 

 Já no que se refere à igualdade material, essa diz respeito à necessidade de tratamento 

diferenciado na medida das desigualdades. Por essa razão, quando o Direito visa a regulação de 

relações entre desiguais, deverá observar as desigualdades com vistas à equiparação de 

oportunidades. 

O direito à segurança, no que lhe toca, remonta-se ao poder de punição do Estado, 

visando a proteção dos indivíduos. Explicativamente, ninguém poderá ser punido por fato que 

não seja previsto em lei, como emana o princípio da anterioridade e o inciso XXXIX do art. 5º 

da Carta Magna: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”. 
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Ademais, fala-se ainda no direito de propriedade, hermeneuticamente um direito de 

todos, prescrevendo a Constituição que essa deverá atender a sua função social, aclarando-se 

pelos incisos XXII e XXIII do art. 5º da CF: “XXII – é garantido o direito de propriedade; 

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social”. 

Viu-se, ainda, o julgamento em conjunto das ADI 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393, bem 

como da ADPF 690, envolvendo o direito de acesso à informação e a proteção de dados 

pessoais, asseguradamente direitos fundamentais. 

 No que diz respeito às ADI, essas se voltavam contra os termos da Medida Provisória 

n. 954/2020, que dispunha sobre o compartilhamento de dados por empresas de 

telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel 

Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à 

produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei n. 13.979, impondo às empresas de 

telecomunicação acima referidas o compartilhamento com a Fundação IBGE, mediante meio 

eletrônico, a relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus consumidores, 

pessoas físicas ou jurídicas. 

Quanto ao julgamento pelo STF em sede de cautelar, a liminar foi deferida pela ministra 

Rosa Weber, relatora, com base, em síntese, no teste da proporcionalidade da medida, 

argumentando que os dados específicos cujo repasse fora determinado, designadamente, nome, 

número de telefone e endereço, não são relevantes para atingir a finalidade desejada, no caso, a 

formação de política pública para a contenção da covid-19, salientando a relatora que o ônus de 

comprovar a adequação da medida seria do próprio poder público, que, ao editar a medida 

provisória, não esclareceu adequadamente os seus fins. 

O segundo aspecto relevante da decisão diz respeito ao reconhecimento de um direito 

fundamental autônomo à proteção de dados. Nesse ponto, a decisão também é inédita no 

contexto do Supremo Tribunal Federal. Quanto a tal ponto, a argumentação da relatora, seguida 

e mesmo complementada, quando da confirmação pelo Plenário do STF, em outros votos, foi 

no sentido de que as informações relativas ao nome, telefone e endereço das pessoas, 

relacionadas à identificação — efetiva ou potencial — de pessoa natural configuram dados 

pessoais e integram, nessa medida, o âmbito de proteção das cláusulas constitucionais 

assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento 

da personalidade (art. 5º, X e XII). 

Ainda, consoante os termos da liminar, sua manipulação e tratamento, dos dados, no 

caso, hão de observar, sob pena de lesão a esses direitos, os limites delineados pela proteção 
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constitucional. Decorrências dos direitos da personalidade, o respeito à privacidade e à 

autodeterminação informativa foram positivados, no art. 2º, I e II, da Lei n. 13.709/2018 (Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais), como fundamentos específicos da disciplina da proteção 

de dados pessoais. 

No tocante ao direito de acesso à informação, por sua vez, indispensável referir o 

julgamento da ADPF 690, que assumiu particular relevância tendo em conta o fato de que com 

a pandemia o Governo Federal passou a lançar mão de medidas restritivas do acesso à 

informação, inclusive no que se refere a dados reais sobre o número de pessoas contaminadas 

e mesmo óbitos decorrentes do coronavírus. Na ADPF 690, manejada em face de tal situação, 

alegou-se que a retenção de importantes informações, ou mesmo o modo de divulgação 

deficiente relativas à pandemia veicula efeitos danosos relativamente ao seu controle e combate, 

invocando-se também violação de diversos preceitos fundamentais da Constituição, como é o 

caso, além do direito à informação e dever de transparência do poder público, dos direitos à 

vida e à saúde. 

O STF deu guarida ao pleito. De acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes:  

o acesso às informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao 
pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos públicos de 
forma irrestrita, robusta e aberta (...) de maneira a garantir a necessária fiscalização 
dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a 
garantia de publicidade e transparência. 
 

Em que pese a importância do reconhecimento da violação dos direitos fundamentais 

colacionados no processo, incluindo o direito à publicidade e transferência e correlato dever 

estatal de informação, de resto já objeto de legislação específica (Lei de Acesso à Informação), 

o que mais importa sublinhar aqui é o reconhecimento pelo STF de um direito à informação 

adequada, não distorcida, em outras palavras, a não ser desinformado, o que veio a reforçar o 

direito à informação e qualificar o dever de publicidade e transferência por parte do Estado, no 

sentido, portanto, de um direito fundamental à informação de qualidade. 

Afora da seara dos direitos, as garantias fundamentais, consubstanciadas em remédios 

jurídicos que visam à proteção dessas benesses em caso de violação, degradação ou 

relativização, imbuídas de legislação e ritos próprios, consubstanciam-se em: habeas corpus, 

habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública. 

Quando se fala em habeas corpus, entende-se por uma medida que tem por objetivo 

salvaguardar o direito de ir e vir. É concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 

de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder. 
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Existe sob duas formas. A primeira, por sua vez, trata-se do habeas corpus liberatório, 

considerado o mais comum, porquanto é justamente o que faz cessar o constrangimento ilegal 

que priva alguém da sua liberdade. Por outro lado, o habeas corpus preventivo, existe apenas 

na hipótese de ameaça ao direito. 

Embora não seja uma ação penal, mas sim um remédio constitucional, vê-se regulada 

pelo Código de Processo Penal, a partir do art. 647 ao 667. 

 O habeas data, é uma ação que visa garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre 

ela que façam parte de arquivos ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas. 

Servindo, também, para requerer a retificação de dados inseridos incorretamente. Possui 

fundamento legal no art. 5º da Constituição Federal e na Lei n. 9.507/97. 

 Incontinenti, o mandado de segurança é um instrumento que serve para garantir direito 

líquido e certo, individual ou coletivo, que esteja sendo violado ou ameaçado por ato de uma 

autoridade, em ato ilegal ou inconstitucional. 

 Poderá ser preventivo ou repressivo. No primeiro caso, é aquele pedido com fins de 

evitar uma ilegalidade. No segundo, por seu turno, na eventualidade do ato ilegal já ter sido 

praticado pela autoridade pública. 

 Noutro giro, o mandado de injunção busca a regulamentação de uma norma da 

constituição, quando os poderes competentes não o fizeram. O pedido é feito para garantir o 

direito de alguém prejudicado pela omissão do poder público. 

 A ação popular, por sua vez, permite ao cidadão recorrer à justiça na defesa da 

coletividade para prevenir ou reformar atos lesivos cometidos por agentes públicos ou a eles 

equiparados por lei ou delegação. Há também a possibilidade de uma ação popular ser aberta 

quando a administração pública for omissa em relação a atos que deveria praticar. 

 Todos os eleitores brasileiros, incluindo os menores de 18 anos, têm legitimidade para 

propor uma ação desse tipo. Há, no entanto, a necessidade de se demonstrar a lesividade ou 

ameaça ao direito provocada pelo ato da administração pública ou pela omissão desta. 

 Esse instrumento processual é regido pela Lei n. 4.717/65, com aplicação do Código de 

Processo Civil, somente naquilo que não contrarie as disposições da referida lei. A ação pode 

ser proposta para resguardar a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio 

público, histórico e cultural. 

 Regida pela Lei n. 7.347/85, a ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública, pela União, estados, municípios, autarquias, empresas 

públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações interessadas, desde que 

constituídas há pelo menos um ano. 
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 Conforme a lei, a ação civil pública, da mesma forma que a ação popular, busca proteger 

os interesses da coletividade. Um dos diferenciais é que nela podem figurar como réus não 

apenas a administração pública, mas qualquer pessoa física ou jurídica que cause danos ao meio 

ambiente, aos consumidores em geral e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico. 

 A ação civil pública também é regida pelo Código de Processo Civil, mas somente 

naquilo que não contrarie a Lei n. 7.347/1985. Em regra, esse instrumento processual deve ser 

proposto no primeiro grau de jurisdição da Justiça Estadual ou Federal. Após a sentença, as 

partes poderão apresentar recursos ao segundo grau de jurisdição. 

 Portanto, na ocasião de violação de algum direito fundamental inerente ao indivíduo e 

à coletividade, utiliza-se os remédios jurídicos para proteção. 

 Em outro cenário, na circunstância de colisão de direitos fundamentais, quando um 

direito é suprimido em detrimento de outro, saindo um vencido em razão do juízo axiológico 

da circunstância, exsurge que indubitavelmente podem ser relativizados. Visualiza-se, com 

isso, que apesar de reexaminado, não perde o direito fundamental o seu caráter de 

essencialidade ou sua importância. 

 Denota-se, portanto, nos termos da Lei Federal n. 13.979/2020, assim como nos 

entendimentos firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6341 MC/DF e 6855 

MC/RN, sopesado na supremacia do interesse público sobre os direitos fundamentais dos 

indivíduos da sociedade, resguardando-se a proporcionalidade, que as questões relativas à 

competência concorrente dos entes federados para legislar sobre as matérias atinentes à saúde 

e da autonomia dos estados e municípios para adotarem medidas como lockdown e toque de 

recolher, são constitucionais. 

 Desse modo, a consumação de ações contrárias aos dispositivos legais consolidados, 

resultaria na aplicação legal tanto de sanções administrativas quanto no que dispõe o código 

penal em seu art. 268:  

Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa:  
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde 
pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 
 

Doutrinariamente, trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. 

De perigo abstrato, pois o prejuízo ao bem jurídico “Saúde Pública” é presumido. No mais, de 

mera conduta por prescindir de qualquer resultado naturalístico tangível aos nossos sentidos. 
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Não bastasse, cuida-se de um tipo penal que depende de complementação para sua exata 

definição, chamado, pela doutrina, de norma penal em branco. Tal norma possui conteúdo 

indefinido e apenas esboça o conteúdo do injusto que estará na dependência de complementação 

por outro ato normativo pertencente ao ordenamento jurídico. A lei penal, nesses casos, deve 

ser interpretada em conjunto com o ato normativo complementar para permitir sua exata 

compreensão e produzir efeitos jurídicos. 

E isso, por sua vez, é constatado nos julgamentos realizados nas ADI, que trouxeram 

uma complementação a servir de aporte ao art. 268 do CP. 

 
Considerações finais  
 

Ante todo o exposto, concluiu-se que infundada seria a tentativa de declarar a 

inconstitucionalidade de medidas aplicadas com o fim de prevenir e combater a SARS-Cov-

2, porquanto legítimos são os entes federativos para aplicar as medidas restritivas, 

observando-se  os limites de sua competência e tomadas de decisões respaldadas em critérios 

científicos, ao mesmo passo em que relativos são os direitos fundamentais e por isso podem 

sofrer restrições ao fito do bem da coletividade. 

Se confirmou que os entes da federação estavam usufruindo de seus poderes na 

medida da da proporcionalidade e da razoabilidade, da mesma forma que restaram-se 

resolvidas as  discussões de que não somente a União poderia legislar sobre as medidas 

referentes à saúde e de que os direitos fundamentais, frente ao interesse da coletividade, 

poderiam ser restringidos, considerando a emergência de saúde pública causada pelo novo 

coronavírus. 

Demonstrou-se, ainda, que os entes podem submeter o grupo social, 

compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei 13.979/2020. Se verificou, 

também, que pode haver a imposição aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas 

restritivas previstas em lei (multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer 

matrícula em escola), excetuando-se apenas a vacinação forçada. Além disso, salientou-se os 

aspectos da Lei n. 14.125, que inovou o acervo jurídico nacional sobre a responsabilidade 

dos entes frente a eventuais efeitos adversos da vacina contra a Covid-19, assim como das 

regras atinentes à aquisição das vacinas por pessoa jurídica de direito privado, ditando as 

normas de destruição para melhor atender e privilegiar a sociedade brasileira. 

Alcançados, portanto, foram os objetivos da pesquisa em aclarar a constitucionalidade 

dos atos aplicados pelo poder público na pandemia da SARS-Cov-2. 
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