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Resumo: A crise desencadeada pela pandemia da Covid-19 impulsionou debates

referentes aos desdobramentos acerca dos direitos humanos e direitos

fundamentais que estão sendo ponderados durante esse período. Para tanto, a

presente pesquisa, buscou pautar-se nos referidos direitos para que alcance um

patamar satisfatório em prol da dignidade da pessoa humana. De outro lado, em

razão desses desdobramentos, buscaremos analisar a relação de colisão entre os

direitos humanos em sentido amplo e os direitos fundamentais e as medidas

adotadas pelo Estado para que sejam efetivados posicionamentos em prol da

coletividade.

Palavras-chave: Crise. Covid-19. Direitos Humanos. Direitos Fundamentais.

Dignidade da pessoa humana. Responsabilidade Civil do Estado.
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Abstract: The crisis triggered by the Covid-19 pandemic sparked debates regarding

developments in human rights and fundamental rights that are being considered

during this period. To this end, this research sought to be guided by rights so that it

reaches a satisfactory level in favor of the dignity of the human person. On the other

hand, due to the developments, we will seek to analyze the weighting relationship

between human rights in broad and broad fundamental rights and as measures

adopted by the State so that they can be implemented as measures in favor of the

collectivity.

Keywords: Crisis. Covid-19. Human rights. Fundamental rights. Dignity of

human person.
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INTRODUÇÃO

Temos enfrentado uma grande disseminação ocasionada pelo surto da

COVID-19 em nossa sociedade e, passados mais de um ano de sua descoberta,

sofremos inúmeras mudanças em nossa organização política, privada e

influenciando em diversas áreas da vida coletiva e pessoal.

A incidência de uma pandemia mundial que restringiu diversos direitos às

mais diversas pessoas do globo, mostrou um grande choque do paradigma que

estávamos acostumados. Costumes e direitos foram sopesados e foram obrigados a

serem adequados, buscando uma maior sinergia com a situação em que estamos

vivendo.

Com os desdobramentos que estamos passando, podemos tecer algumas

considerações dos conflitos gerados entre os efeitos negativos observados pela

pandemia mundial e os direitos humanos lato sensu. Para tal, trarei uma abordagem

dos direitos humanos em sentido amplo e relacioná-lo aos direitos fundamentais,

mostrando as suas perspectivas e construções que irão engrandecer o presente

trabalho.

De acordo com a consagrada doutrina de Antônio Peres Luño, temos que os

direitos humanos constituem um grande conjunto de faculdades que são

caracterizadas em certos momentos históricos, sendo concretizadas com a

implementação da dignidade, liberdade e igualdade humana. Sendo de fundamental

importância o reconhecimento positivo nos ordenamentos jurídicos em níveis

nacionais e internacionais (LUÑO, 1995, p. 48).

Desta forma, temos que ter em mente que todos os acontecimentos

passados, presentes e os que irão ocorrer serão observados, estudados e

consolidados para que construamos uma sociedade cada vez mais preparada aos

acontecimentos. Os Direitos Humanos buscam, em sua essência, pautar-se na

proteção aos direitos fundamentais às pessoas, notadamente, a dignidade.

9



Segundo Fábio Konder Comparato, dignidade é a convicção de que todos os

seres humanos têm direito a ser igualmente respeitados, pelo simples fato de sua

humanidade (COMPARATO, 2010, p.13). Com essas observações, temos que

mesmo com o enfrentamento de uma pandemia que nos restringe diversos direitos,

precisamos nos pautar sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana.

Ao passo, temos a Constituição Federal de 1988 que nos assegura diversos

direitos fundamentais , direitos esses que não são absolutos e devem assegurar a1

todos condições dignas. Consoante ao exposto, e conforme a situação em que o

mundo está vivendo pela pandemia, temos diversos direitos que estão em um

“conflito”, como o direito à liberdade de locomoção, direito à saúde, direito ao

trabalho, entre outros que serão elencados em capítulos futuros.

Os modos para enfrentar os princípios que estão em “conflito” durante a

pandemia serão mostrados por duas importantes visões: a primeira é a de Ronald

Dworkin e a sua perspectiva deontológica; e, a segunda, por Alexy com a sua visão2

da ponderação de princípios.

Consoante esses detalhes, temos que mostrar as medidas adotadas pelo

Estado brasileiro no enfrentamento desse surto pandêmico. Seja por meio de

medidas legislativas, programas educacionais e, também, com sua responsabilidade

estatal. Com esse enfrentamento, podemos vislumbrar os reais efeitos das medidas

tomadas e não tomadas, chegando à Responsabilidade Civil do Estado.

Por fim, traçaremos um grande panorama do que enfrentamos durante toda a

pandemia e qual será considerado o “novo normal”, mostrando medidas que foram

adotadas durante a pandemia e que podem continuar a ser empregadas em prol de

um melhor desenvolvimento para todos.

2 A ponderação de princípios apresentada por Alexy baseia-se em uma forma de resolução em que
um direito se sobressai a outro, sendo que em cada caso concreto deve haver um balanceamento.

1 Os direitos fundamentais estão expressos durante todo o texto constitucional, como, por exemplo,
direitos sociais, coletivos e políticos.
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CAPÍTULO 1: DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS E A SUA

IMPORTÂNCIA NO DEBATE

1.1 A descoberta da COVID-19:

Em dezembro de 2019, na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, foi

presenciado o primeiro caso da doença, denominada cientificamente, de

SARS-CoV-2 (MICHELIN, LINS, FALAVIGNA. 2020. p. 5). O termo SARS é uma

abreviação de “Severe Acute Respiratory Syndrome”, em tradução para o português

seria síndrome respiratória aguda grave; o termo CoV retrata uma abreviação de

coronavírus; e, por fim, o número 2 que distingue dos outros tipos de coronavírus

existentes.

Os vírus de categoria coronavírus não são novos, sendo amplamente

conhecidos em todo o planeta como agentes infecciosos responsáveis por doenças

respiratórias, hepáticas, neurológicas (FALAVIGNA; LINS; MICHELIN, 2020, p.5).

Quando tratamos especificamente do SARS-CoV-2, como características temos que

ele pertence à família dos Coronaviridae e subgênero Sarbecovirus, que estão

intrinsecamente relacionados com síndromes respiratórias agudas graves

(FALAVIGNA; LINS; MICHELIN, 2020, p.5).

A sua descoberta foi direcionada após diversos resultados negativos de

agente malignos comumente conhecidos, ou seja, após as primeiras constatações

de casos no mundo, foram realizadas diversas pesquisas direcionadas para

comparar os sinais que o vírus apresentou com outros sobre os quais já havia prévio

conhecimento. Contudo, na sequência do genoma, aferiu-se que se tratava de outro

vírus que pertencia à família dos coronavírus, sendo que sua característica ainda

não havia sido constatada antes dessas análises em humanos (FALAVIGNA; LINS;

MICHELIN, 2020, p. 6).

Com um poder de disseminação gigantesco, em pouco tempo de sua

descoberta, passou a ser espalhado entre os países do mundo, sendo caracterizado
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com o status pandêmico . Isso pelo fato de sua transmissão ser principalmente3

desencadeada por gotículas através da fala, tosse ou espirro que podem atingir as

mucosas nasais e orais. E, também, por aerossóis que são caracterizadas por

serem partículas inferiores às gotículas, que se encontram por um longo período

suspensas no ar e, ao serem inaladas, ocorre a infecção (FALAVIGNA; LINS;

MICHELIN, 2020, p.8).

O enquadramento da pandemia ocasionada pela Covid-19 é contemplado,

para Carvalho, como um verdadeiro desastre, que ocasionou uma desestabilização

social sistêmica grave, gerando um caos em diversas decretações de situações de

emergência e de Estado de Calamidade (2020, P, 3). Mudou-se, desta forma, toda a

dinâmica estrutural de convivência ao redor do mundo inteiro, fazendo com que as

dinâmicas e modelos de convivência fossem totalmente modificados em meio à nova

realidade vista.

Outrossim, toda a sociedade teve que reaprender a viver com uma

perspectiva mais cautelosa. O seu alto poder de contaminação e seus efeitos

danosos para os contaminados, como por exemplo a dificuldade de respirar, perda

de fala ou movimento, dores constantes de cabeça e febre são fatores que

superlotam os sistemas de saúde.

Essa nova realidade a que fomos obrigados a nos adaptar fizeram com que

os direitos que eram amplamente difundidos e que apresentavam uma certa

normalidade fossem postos à prova e, em muitos casos, tendo que ser ponderados

em prol de um bem comum que pudesse abranger e melhorar a convivência e

harmonia de todos.

1.2 Breve análise histórica dos direitos humanos

Para adentrar no tema principal deste trabalho, temos que ter em mente a

importância dos direitos humanos para a afirmação de garantias aos cidadãos, desta

forma, assegurando direitos e possibilitando uma maior autonomia perante o Estado.

3 O status de pandemia é imposto quando determinada enfermidade é notada em uma escala
mundial, espalhando-se nos mais diversos países e continentes do mundo, abrangendo uma grande
quantidade de pessoas que foram infectadas. Essa definição é dada pela OMS, Organização Mundial
da Saúde.
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O desenvolvimento dos direitos humanos não é um fenômeno atual e, para

isso, faremos um breve relato histórico para mostrar os marcos conquistados para

que sejam debatidos ao longo dessa pesquisa e relacioná-los com a temática

apresentada. É observado que a matéria abordada nos direitos humanos pode ser

pautada como o conjunto de direitos relacionados à dignidade da pessoa humana.

Segundo parte da doutrina atual, temos que os direitos humanos são

divididos em dimensões. Essas dimensões retratam momentos vivenciados pela

sociedade em determinada época, representando, assim, momentos em que houve

diversas transformações sociais, econômicas e políticas. Segundo Ramos, temos:

A teoria das gerações dos direitos humanos foi lançada pelo jurista

francês de origem checa, Karel Vasak, que, em Conferência proferida

no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo

(França), no ano de 1979, classificou os direitos humanos em três

gerações, cada uma com características próprias. Posteriormente,

determinados autores defenderam a ampliação da classificação de

Vasak para quatro ou até cinco gerações (RAMOS, 2014, p. 53)

Há uma grande discussão relativa ao uso da expressão dimensões ou

gerações dos direitos humanos. A teoria geracional é bastante criticada, temos,4

segundo Ramos, alguns defeitos. O primeiro está atrelado à ideia de que as

gerações passam e são substituídas umas pelas outras.

Se os direitos humanos representam um conjunto mínimo de direitos

necessário a uma vida única, consequentemente, uma geração não

sucede a outra, mas com ela interage, estando em constante e

dinâmica relação. O direito de propriedade, por exemplo, deve ser

interpretado em conjunto com os direitos sociais previstos no

ordenamento, o que revela a sua função social. Após a consagração

do direito ao meio ambiente equilibrado, o direito de propriedade

deve também satisfazer as exigências ambientais de uso. (RAMOS,

2014, p. 55)

Outro ponto que merece destaque é que a cronologia de gerações tende a

aferir que um rol de direitos é anterior a outro, ou seja, os direitos da segunda

4 A teoria geracional divide os direitos humanos em gerações de direitos.
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geração foram assegurados depois dos direitos de primeira geração e assim

sucessivamente (RAMOS, 2014, p. 55).

Outrossim, temos que a teoria geracional apresenta os direitos humanos de

forma totalmente separada, fragmentada e, desta forma, ofende ao princípio da

indivisibilidade dos direitos humanos. Assim, a utilização do termo dimensões de5

direitos tem ganhado força, visto que não apresenta os defeitos acima postos.

Contudo, a realidade é que cada patamar da evolução dos direitos humanos

está sendo agregado e ampliado, assegurando cada vez mais direitos à sociedade,

fazendo com que o rol dos direitos seja cada vez mais abarcando novas garantias.

Ramos, complementa:

Cada geração foi associada, na Conferência proferida por Vasak, a

um dos componentes do dístico da Revolução Francesa: “liberté,

egalité et fraternité” (liberdade, igualdade e fraternidade). Assim, a

primeira geração seria composta por direitos referentes à “liberdade”;

a segunda geração retrataria os direitos que apontam para a

“igualdade”; finalmente, a terceira geração seria composta por

direitos atinentes à solidariedade social (“fraternidade”) (RAMOS,

2014, p. 53).

Em uma perspectiva cronológica, temos os direitos chamados de primeira

geração, os quais foram deflagrados com as revoluções liberais e com a transição

de um Estado absolutista para o Estado de Direito. Estão relacionados com os

conceitos da liberdade – direitos civis e políticos.

De acordo com os ensinamentos de Sidnei Guerra, temos que os direitos civis

são aqueles que podem ser aferidos por meio de garantias mínimas que assegurem

a integridade física e moral, assim como a relação jurídica entre os indivíduos e o

Estado. Desta forma, positivando uma esfera de autonomia individual que possibilita

o desenvolvimento da personalidade de cada um (2017, p. 63).

Quando adentramos nos direitos políticos, temos, segundo Guerra, que estão

embasados no direito de votar e de ser votado, juntamente com outros direitos e

5 O princípio da indivisibilidade é pautado no reconhecimento que todo o escopo dos direitos humanos
deve gozar da mesma proteção jurídica, sendo eles essenciais para uma vida digna.
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prerrogativas que estão diretamente relacionados com aqueles, como o direito de

postular um emprego público, ser testemunha, prestar um serviço militar (GUERRA,

2017, p. 63).

Com o surgimento desses direitos temos a instituição fundamental dessa

dimensão que é a abstenção estatal. Essa característica aferiu-se como importante

por limitar a atuação direta do Estado em defesa dos direitos individuais. Essa

notória característica mostra-se importante por frear o poder concentrado nas mãos

dos reis, criando-se limitações legais à toda essa atuação estatal, surgindo inúmeros

mecanismos para não intervir nos direitos de liberdade e propriedade.

Temos, posteriormente, a segunda dimensão dos direitos humanos. Essa

dimensão apresenta direitos com características prestacionais, uma ligação direta da

evolução do Estado Liberal para o Estado de cunho Social, em que os Estados

passaram a se orientar por atuar positivamente em prol de assegurar os direitos

sociais, econômicos e culturais.

Pontuando sobre os direitos de segunda dimensão, Sidnei Guerra dispõe que

são aqueles necessários à plena participação na vida social, nos quais estão

incluídos os direitos à educação, direito à família, direito à proteção à maternidade,

ao lazer, sendo incluídos em nossa Constituição em seu artigo sexto (2017, p. 64).

Em sentido complementar, temos os direitos econômicos que buscam

assegurar um padrão mínimo de segurança material e de vivência, em que as

pessoas possam desenvolver as suas potencialidades (GUERRA, 2017, p.64).

Por fim, temos os direitos culturais que englobam os direitos de segunda

dimensão. Eles são fundamentados em prol de um respeito ao resgate e na

preservação da cultura das comunidades (GUERRA, 2017, p.64).

Quando adentramos na terceira dimensão dos direitos humanos estamos

relacionando-os aos direitos difusos e coletivos, englobando os direitos do

consumidor e, também, o direito ao meio ambiente. Pauta-se como um dos grandes

pilares dos direitos humanos, buscando garantir a centralidade e proteção da

dignidade da pessoa humana.
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Segundo os ensinamentos de Rafael Barretto, temos que a principal

característica dos direitos não está relacionada com o papel do Estado, mas pelo

fato de serem direitos reconhecidos aos homens pela simples condição humana. Ou

seja, o direito pertence à humanidade, sem estar condicionada a fator de origem,

etnia ou qualquer outro que possa gerar discriminação (2018, p. 41.)

Poderíamos alongar essa classificação entre quarta e quinta dimensão. Mas o

foco principal da abordagem foi demonstrado. A construção dos direitos humanos é

feita ao longo do tempo e busca pautar-se nos acontecimentos históricos

acontecidos para preservar a dignidade da pessoa.

Temos ainda que falar da vital importância da Declaração Universal dos

Direitos Humanos, a DUDH , que trata de forma não taxativa sobre os direitos6

humanos que devem ser respeitados e assegurados. Em seu preâmbulo e em seus7

artigos que foram ratificados por inúmeros países após as atrocidades da segunda

guerra mundial, assegura às pessoas um respeito maior à sua essência e à sua

condição humana, respaldada nos direitos humanos.

Esses fatores supracitados são de vital importância para o aprofundamento

da ponderação dos direitos relacionados à pandemia da Covid-19. Por mais que

todos os direitos sejam assegurados às pessoas, temos que ter em mente que eles

não possuem um viés absoluto e, em determinados casos, devem ser colocados em

uma balança para que seja garantida e mantida uma melhor condição para aquele

que terá seus direitos sopesados.

7Agora portanto a Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que
cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-se, por
meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção
de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a
sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros quanto
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948)

6 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e declarada pela assembleia geral das
nações unidas em 1948.
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1.3 Contextualização sobre os Direitos Fundamentais

Os direitos fundamentais como são observados hoje são derivados de um

amplo processo de construção histórica e, também, com marcas de processos de

aprendizados sociais decorridos de lutas de toda a sociedade (CARVALHO NETTO,

SCOTTI. 2020. pg 29). Assim como:

Em termos de características mais gerais é possível divisar etapas

tendenciais em um único processo global de aprendizado social

decorrente das lutas pela afirmação do que acreditamos sejam os

direitos fundamentais e a negação vivencial e histórica dessas

crenças. Sempre, no entanto, esta é uma história plural, matizada

regionalmente segundo as especificidades das tradições herdadas

em cada país (...)(CARVALHO NETTO, SCOTTI. 2020. pg 29).

São considerados direitos que possuem um grande viés protetivo, garantindo,

assim, um mínimo que assegure que o indivíduo consiga atender suas expectativas

e anseios em uma sociedade, sendo atrelados ao princípio da dignidade humana.

Esses direitos estão assegurados ao longo de nossa Constituição, mas

concentrando grande parte no título II . Podemos elencar como direitos8

fundamentais garantidos os direitos e deveres individuais e coletivos , direitos9

sociais , direito à nacionalidade , direitos políticos e direitos dos partidos políticos10 11 12

(BRASIL, 1998).13

13 Referente aos direitos dos partidos políticos temos os direitos referentes à criação e manutenção
dos partidos políticos e suas vedações.

12 Os direitos políticos asseguram a participação popular por meio do plebiscito, referendo e a
iniciativa popular. Colando pontos importantes sobre o voto obrigatório, o voto facultativo e situações
de elegibilidade.

11 São direitos relacionados à asseguração da nacionalidade brasileira nata e, também, a naturalizada
aos que atenderem os critérios definidos pela Constituição. Outrossim, restringindo certos cargos
para brasileiros que não sejam natos, em prol da segurança nacional.

10 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988).

9 Preceituado pelo famoso artigo 5º que, assegura que: Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade(...). Mostrando
diversos direitos que são garantidos para todas as pessoas.

8 Vide a Constituição Federal de 1998, o título II trata dos direitos e garantias fundamentais.
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Desta forma, esses direitos são notórios instrumentos de proteção para todo e

qualquer indivíduo frente a atuação do Estado e, até mesmo, de outro particular em

mesma hierarquia. Temos, assim, que fazer algumas pontuações sobre certos

direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e

à propriedade.

O direito à vida é um conceito amplo e garante uma dupla faceta: o direito de

continuar vivo e o direito de possuir uma vida digna (MORAES, 2003, p. 50). O

direito à vida provocou um imenso debate jurídico no STF, no famoso caso da ADPF

54, sobre a interrupção de gravidez de feto anencéfalo, pois ele não abrange apenas

a vida extrauterina, mas assegura, também, a vida intrauterina.

ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo

absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. FETO

ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER –

LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE –

AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME –

INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a

interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos

artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. (ADPF 54,

Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em

12/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013

PUBLIC 30-04-2013 RTJ VOL-00226-01 PP-00011).

Desta forma, nossa corte suprema garantiu à mãe gestante o direito à

antecipação terapêutica do parto no caso do feto anencéfalo, devendo ser

devidamente acompanhada por um profissional da área da medicina que promova

um diagnóstico.

Outra importante característica do direito à vida é que nem mesmo ele possui

um caráter absoluto. É inclusive prevista em nossa Constituição a pena de Morte ,14

mas apenas em caso de guerra declarada.

14 Artigo 5° da Constituição Federal, XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, XIX (BRASIL, 1988).
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O direito à liberdade, abarca direitos como o de expressão , liberdade15

intelectual , garantia de ir e vir , inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e16 17

imagem entre outros que estão preceituados em nossa Constituição. Segundo os18

ensinamentos de Alexandre de Moraes, temos:

Os conceitos constitucionais de intimidade e vida privada apresentam

grande interligação, podendo, porém, ser diferenciados por meio da

menor amplitude do primeiro, que encontra-se no âmbito de

incidência do segundo. Assim, intimidade relaciona-se às relações

subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas relações familiares e de

amizade, enquanto vida privada envolve todos os demais

relacionamentos humanos, inclusive os objetivos, tais como relações

comerciais, de trabalho, de estudo etc (MORAES, 2003, pg 62).

É importante pontuar esses direitos que entram em debate no decorrer deste

trabalho, devendo ser sopesados a fim de buscar uma solução menos conflituosa

em meio ao mundo na conjuntura da pandemia.

O direito à igualdade busca tratamento mais igualitário e isonômico, fazendo

com que o legislador e os intérpretes da lei busquem uma igualdade na lei e perante

a lei. Isso já foi tema de um Mandado de Injunção tratado pelo STF:19

MANDADO DE INJUNÇÃO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DE

VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO (INCRA/MIRAD)

- ALTERAÇÃO DE LEI JA EXISTENTE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA -

POSTULADO INSUSCETIVEL DE REGULAMENTAÇÃO

NORMATIVA INOCORRENCIA DE SITUAÇÃO DE LACUNA

TECNICA - A QUESTÃO DA EXCLUSAO DE BENEFICIO COM

19 MI 58, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, j.14-12-1990, DJ de 19-4-1991.

18 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

17 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 (BRASIL, 1988).

16 Artigo 5° da Constituição Federal, IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica
e de comunicação, independentemente de censura ou licença (BRASIL, 1988).

15 Artigo 5° da Constituição Federal, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato (BRASIL, 1988).
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OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - MANDADO DE

INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.

O princípio da isonomia, que se reveste de auto-aplicabilidade, não e

- enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica -

suscetivel de regulamentação ou de complementação normativa.

Esse princípio - cuja observancia vincula, incondicionalmente, todas

as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua

precipua função de obstar discriminações e de extinguir privilegios

(RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da

igualdade perante a lei. A igualdade na lei - que opera numa fase de

generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao

legislador que, no processo de sua formação , nela não podera incluir

fatores de discriminação, responsaveis pela ruptura da ordem

isonomica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei ja

elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais,

que, na aplicação da norma legal, não poderao subordina-la a

critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatorio. A

eventual inobservancia desse postulado pelo legislador impora ao ato

estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade.

Refoge ao âmbito de finalidade do mandado de injunção corrigir

eventual inconstitucionalidade que infirme a validade de ato em vigor.

Impõe-se refletir, no entanto, em tema de omissão parcial, sobre as

possiveis soluçõe s juridicas que a questão da exclusão de beneficio,

com ofensa ao princípio da isonomia, tem sugerido no plano do

direito comparado: (a) extensão dos benefícios ou vantagens as

categorias ou grupos inconstitucionalmente deles excluidos; (b)

supressão dos benefícios ou vantagens que foram indevidamente

concedidos a terceiros; (c) reconhecimento da existência de uma

situação ainda constitucional (situação constitucional imperfeita),

ensejando-se ao Poder Público a edição, em tempo razoável, de lei

restabelecedora do dever de integral obediencia ao princípio da

igualdade, sob pena de progressiva inconstitucionalização do ato

estatal existente, porem insuficiente e incompleto (MI 58, Relator(a):

CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO,

Tribunal Pleno, julgado em 14/12/1990, DJ 19-04-1991 PP-04580

EMENT VOL-01616-01 PP-00026 RTJ  VOL-00140-03 PP-00747).
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Garante-se, assim, uma maior segurança quando o legislador estabelece um

determinado direito para que seja aplicado em igual conformidade o conteúdo que

está tipificado, ou seja, possibilitando uma real prática do direito que está sendo

tipificado.

O direito à segurança é o que implica em uma maior intervenção estatal na

vida das pessoas, possibilitando a punição daqueles que não respeitam a legislação

vigente. Para tanto, temos que utilizar o princípio máximo da legalidade , devendo20

assegurar uma segurança quanto a reserva legal e a anterioridade da norma

(BRASIL, 1998)

Por fim, podemos observar grandes desafios no tocante aos direitos

fundamentais, como citam os professores Carvalho Netto e Scotti:

Aqui começamos a tratar explicitamente da questão dos desafios

postos hoje aos direitos fundamentais. O primeiro e grande desafio é

sabermos que se, por um lado, os direitos fundamentais promovem a

inclusão social, por outro e a um só tempo, produzem exclusões

fundamentais. A qualquer afirmação de direitos corresponde uma

delimitação, ou seja, corresponde ao fechamento do corpo daqueles

titulados a esses direitos, à demarcação do campo inicialmente

invisível dos excluídos de tais direitos. A nossa história constitucional

não somente comprova isso, como possibilita que repostulemos a

questão da identidade constitucional como um processo permanente

em que se verifica uma constante tensão extremamente rica e

complexa entre a inclusão e a exclusão e que, ao dar visibilidade à

exclusão, permite a organização e a luta pela conquista de

concepções cada vez mais complexas e articuladas da afirmação

constitucional da igualdade e da liberdade de todos. Este é um

desafio à compreensão dos direitos fundamentais; tomá-los como

algo permanentemente aberto, ver a própria Constituição formal

como um processo permanente, e, portanto, mutável, de afirmação

da cidadania (CARVALHO NETTO, SCOTTI. 2020. pg 29).

20 Vide o artigo 5°, XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal (BRASIL, 1988).
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1.4 Relação entre direitos humanos e direitos fundamentais e sua aplicação ao

mundo em pandemia.

Quando estamos retratando os direitos humanos em sentido amplo e os

direitos fundamentais temos, segundo Rafael Barreto, que apesar dos planos de

positivação em que eles respectivamente retomam, não há diferença nos conteúdos

centrais. Isso pelo fato de que são baseados nos mesmos direitos e objetivam a

proteção da dignidade da pessoa (2012, p. 25).

Por mais que tratem do mesmo assunto, temos uma seara importante para

destacar, os direitos humanos são previstos em tratados internacionais e são

apresentados como elementos que não podem deixar de ser observados para uma

existência humana digna, como o direito à saúde, à liberdade, à igualdade, à

moradia, à educação (FONTELES, 2014. p. 14.).

Por outro lado, os direitos fundamentais são aqueles que abarcam os direitos

que reafirmam a existência humana digna, reconhecidos e reafirmados por uma

constituição, que impõem deveres implícitos e explícitos ao Estado, resguardando o

indivíduo ou a coletividade (FONTELES, 2014. p. 15.)

Temos um caminho bastante convergente entre os direitos fundamentais e os

direitos humanos, mostrando que a principal diferença está abarcada no campo da

positivação – uma internacional e outra no âmbito de cada nação. Esse quesito

mostra a faceta da proteção múltipla dos direitos relacionados à dignidade humana

que deve ser protegida pelos mais diversos institutos possíveis.

Quando falamos dessas proteções temos que vislumbrar as condições típicas

e as condições atípicas, ou seja, situações em que as proteções dos direitos

humanos e dos direitos fundamentais devem ser asseguradas. Quando tratamos

desses institutos sabemos que não temos direitos absolutos, sendo que devem ser

ponderados em prol de um bem maior.

Em condições normais os direitos devem sempre buscar o bem comum, ou

seja, assegurar um maior benefício à pessoa. Contudo, qual seria o melhor benefício

durante uma pandemia global em que o contato humano deveria ser o menor

possível? Como balancear direitos fundamentais assegurados pela nossa
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Constituição que são vistos como essenciais? Como assegurar o atendimento

médico mediante uma superlotação desses serviços? Essas perguntas serão

elucidadas no próximo capítulo, mas temos que ter em mente que a ponderação e o

bem comum são os principais pilares para esses questionamentos.
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CAPÍTULO 2 – “CONFLITOS” ENTRE DIREITOS DIANTE DA PANDEMIA

2.1 O “conflito” entre direitos fundamentais.

Quando nos referimos aos “conflitos” entre direitos, temos alguns

posicionamentos que devem ser destacados a fim de melhor solucionar essa

possível tensão. Para isso, trataremos a perspectiva deontológica e a perspectiva da

ponderação.

A perspectiva deontológica é trabalhada por Ronald Dworkin e busca abordar

a interpretação adequada de princípios que mantém relação de tensão

complementar. Assim, colocando ao ordenamento jurídico uma tarefa de garantir

pressupostos de segurança jurídica e a justiça, respectivamente, assegurando

obediência aos procedimentos e regras já determinadas e levando em conta o

conteúdo moral dos direitos fundamentais (CARVALHO NETTO, SCOTTI. 2020. p.

46). Desta forma, temos:

Concebendo o ordenamento jurídico como composto

fundamentalmente por princípios, que estruturalmente não buscam

esgotar de forma autorreferencial suas possibilidades de aplicação,

Dworkin busca no interior do próprio direito as respostas para

questões supostamente apontadoras de “lacunas” no ordenamento

(ausência de regramento específico). O recurso à história

institucional e ao pano de fundo compartilhado de sentidos também

se faz necessário, mas, ao contrário da hermenêutica, esse

arcabouço não deve ser aprendido como tradição inescapável, já que

a própria atribuição de conteúdo moral (abstrato e universal) aos

direitos fundamentais positivados oferece uma perspectiva crítica –

um crivo de validade – para a consideração das tradições e da

possibilidade de sua recepção para a solução de casos atuais

(CARVALHO NETTO, SCOTTI. 2020. p. 46).

Com isso, temos a ideia de uma comunidade de princípios que é

fundamentada no respeito e cuidado coletivo dos participantes dessa comunidade,

nos quais os aplicadores do direito devem pautar as suas decisões no direito em

uma perspectiva global, buscando princípios comuns e não simplesmente a

aplicação de regras (CARVALHO NETTO, SCOTTI. 2020. p. 46). Desta forma, as

24



atividades desenvolvidas levam em consideração as ideias dos aplicadores da lei e,

também, da comunidade como um todo, criando um vínculo.

Dworkin trabalha com a interpretação construtiva, ou seja, busca não permitir

que as tradições sejam legitimadas de formas totalmente autônomas e acríticas,

visando integrar a ética com as noções universalistas de direitos fundamentais

(CARVALHO NETTO, SCOTTI. 2020. p. 50). Assim, tornando capaz as práticas

sociais serem tomadas da melhor forma possível.

Quando temos dois princípios que entram em uma “colisão”, é aplicável o

princípio que se amolda melhor ao caso concreto, sendo valorado em relação ao

outro princípio que não deve ser colocado como inválido. Reafirmando esse ponto,

temos que ter bem claro que essa prevalência de um princípio em sua integralidade

em relação à outro princípio, não faz que o princípio que não está sendo utilizado

seja considerado extinto, visto que posteriormente ele pode ser utilizado em um

próximo caso de maneira decisiva.

Outrossim, no tocante às regras, diferentemente dos princípios, temos que

elas devem ser aplicadas de acordo com o “tudo ou nada”. Sendo que as regras

podem ser consideradas válidas e, consequentemente, devem ser aceitas, ou

devem ser consideradas não válidas (DWORKIN, 2007, p. 39).

Por outro lado, temos a teoria axiológica que tem Alexy como um importante

representante, que busca elucidar sobre a ponderação dos direitos, visando mostrar

que a nossa sociedade é considerada um grande conglomerado de pluralidades,

desta forma, argumenta-se que interesses e valores divergentes podem

constantemente entrar em conflito em diversos casos.

Baseando-se em uma metodologia para a solução de conflitos entre diversos

princípios, em que se procura um denominador comum e ideal para determinada

demanda, busca-se assegurar a melhor decisão sem que os núcleos dos direitos

contrapostos sejam totalmente ignorados.

Segundo os ensinamentos de Alexy, temos colisões entre princípios e

conflitos entre regras. O conflito entre regras pode ser observado da seguinte forma:
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Um conflito entre regras somente pode ser solucionado se se

introduzir, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine

o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida.

Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido por

meio da introdução de uma cláusula de exceção é aquele entre a

proibição de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever de

deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver

sido tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras

conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si.

Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na primeira

regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de

incêndio (ALEXY, 2006, p. 92).

Desta forma, se a solução não puder ser alcançada, uma das regras deve ser

declarada inválida, ou seja, excluída do ordenamento jurídico (ALEXY, 2006, p. 92).

Visto que uma norma jurídica deve ser observada como válida ou como inválida,

restando a observar o quesito da validade.

Por outro lado, temos que observar a colisão entre princípios que devem ser

solucionados de maneira totalmente diversa (ALEXY, 2006, p. 93). Segundo os

ensinamentos do autor:

Se dois princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo

é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro,

permitido-, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa,

contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido,

nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na

verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em

face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a

questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o

que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os

princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso

têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da

validade, enquanto as colisões entre princípios - visto que só

princípios válidos podem colidir - ocorrem, para além dessa

dimensão, na dimensão do peso (ALEXY, 2006, p. 93).
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A tensão gerada pelo conflito entre princípios não pode ensejar uma

prioridade imediata, ou seja, deve ser analisada no caso concreto para que se

busque uma solução. Essa problemática deve ser resolvida por meio de um

sopesamento entre interesses conflitante (ALEXY, 2006, p. 95). Ainda de acordo

com os ensinamentos de Alexy:

O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses - que

abstratamente estão no mesmo nível - tem maior peso no caso

concreto: "Se esse sopesamento levar à conclusão de que os

interesses do acusado, que se opõem à intervenção, têm, nq,caso

concreto, um peso sensivelmente maior que os interesses em que se

baseia a ação estatal, então, a intervenção estatal viola o princípio da

proporcionalidade e, com isso, o direito fundamental do acusado que

deriva do art. 2°, § 2°, 1, da Constituição". Essa situação de decisão

corresponde exatamente à colisão entre princípios. As diferenças são

de caráter terminológico. Na decisão não se fala em ''colisão", mas

de uma "situação de tensão" e de um "conflito"; e aquilo que colide e

que é sopesado não é caracterizado como "princípio", mas como

"dever", "direito fundamental", "pretensão" e "interesse". Mas a

caracterização da situação decisória como uma colisão entre

princípios é perfeitamente possível. Isso ocorre quando se fala, de

um lado, do dever de garantir, na maior medida possível, a

operacionalidade do direito penal e, de outro lado, do dever de

manter incólume, na maior medida possível, a vida e a integridade

física do acusado (ALEXY, 2006, p. 95).

Desta forma, temos que os direitos fundamentais podem apresentar conflitos

para uma mesma situação real e, para isso, devemos ponderar os direitos e buscar

aplicar de maneira mais adequada à situação.

2.2 Direito de ir e vir, direito à vida e as restrições de locomoção.

A pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus fez com que o planeta

mudasse seu jeito de agir e isso foi observado em diversas medidas adotadas no

tocante aos direitos de ir e vir, como a proibição de frequentar praias, praças ou

transportes públicos (FILHO, 2020, p.848) pelos governos como uma forma de

enfrentar diretamente os efeitos negativos ocasionados pela Covid-19.
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As medidas adotadas pelo governo entraram em diversas searas, como uma

série de restrições à liberdade de locomoção e outros direitos para erradicar o mais

breve possível o espalhamento da doença. E, por isso, surgiram inúmeros

questionamentos sobre a imposição e se eram plenamente cabíveis todas as

medidas adotadas em prol de um bem comum.

Temos inúmeros direitos que foram e estão sendo considerados conflitantes

durante o período da pandemia mundial. É notório que essa temática é, de certa

forma, muito delicada, pois existem diversas frentes de pensamentos que são

altamente colidentes . Para tal, buscaremos retratar as abordagens de uma maneira21

mais ampla possível, para que possamos avistar as medidas tomadas e os direitos

que estão sendo cabíveis no caso concreto, não entrando no mérito da decisão

sobre a aplicação entre esses direitos.

Quando tratamos diretamente sobre os direitos fundamentais que estão

sendo sopesados durante a pandemia, estamos tratando sobre as medidas estatais

que estão sendo tomadas. Essas medidas visam, em grande parte, auxiliar na

diminuição de casos apresentados do novo coronavírus, sendo baseados na

orientação de médicos e especialistas.

Quando tratamos o direito de ir e vir que está expresso em nossa

Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso XV , é salvaguardado para qualquer22

pessoa, em tempos de paz, o direito de ir e vir. É visto como uma garantia

constitucional de tamanha importância já que vivemos em uma sociedade que

impera a democracia.

É notório que em tempos de paz, o poder constituinte originário colocou que o

direito de ir e vir deve ser garantido. Desta forma, assegurado a todos que estão

22 A Constituição Federal assegura: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 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 (BRASIL, 1988).

21 Aqui me refiro aos posicionamentos entre grupos que buscaram desde o início o menor tipo de
limitações de restrições diante a pandemia, àqueles que buscaram o fechamento completo e
daqueles que pautaram-se no meio tempo.
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dentro do território brasileiro, sejam eles brasileiros natos, naturalizados ou

estrangeiros. Contudo, entre as medidas que estão ligadas a esse direito, temos

inúmeros fatores que estão sendo sopesados.

As restrições referentes ao direito de ir e vir foram bastante debatidas e as

formas de limitar a livre circulação de pessoas que são limitadas em situações

especiais, como, por exemplo, na prisão em flagrante de delito ou na ordem

fundamentada da autoridade judiciária competente e por meio da decretação do23

Estado de Sítio . Contudo, aqui temos que fazer um sopesamento entre os direitos24

e valorar a importância do direito à vida.

A irrestrita movimentação e circulação de pessoas durante o estado

pandemico que vivemos poderia aumentar significativamente a gravidade e o

potencial lesivo da Covid-19. Mesmo com inúmeras medidas restritivas, que serão

abordadas ainda neste tópico, o número de casos foi extremamente significativo e

impactante para toda a sociedade.

Com isso, devemos notar que o livre direito de ir e vir poderia ser

significativamente danoso para toda a coletividade. Desta forma, o direito à vida

deve ser posto em um patamar mais importante em um caráter temporário e

significativo, para que busque o status quo .25

Para isso, foram adotadas diversas medidas no Brasil e no mundo para voltar

a normalidade presente antes do amplo poder de disseminação da Covid-19.

Podemos observar que um dos casos que estão sendo vigentes para o

enfrentamento do surto da Covid-19 é o isolamento , que consiste na separação26

26 Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: I - isolamento: separação de pessoas doentes
ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais

25 Pode ser entendido como uma situação que se busca voltar, uma normalidade.

24 CF, Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos
casos de: I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a
ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; II - declaração de estado de guerra ou
resposta a agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar
autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do
pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta (BRASIL, 1988).

23CF, Art. 5° LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei (BRASIL, 1988).
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das pessoas doentes ou contaminadas, visando evitar a contaminação ou a

propagação do vírus.

Outra medida adotada é a quarentena , que consiste na restrição de certas27

atividades ou na total separação de pessoas que estejam com suspeitas de estarem

contaminadas de pessoas que não estão apresentando sinais da doença.

Também podemos citar o distanciamento social, uma figura de vital

importância implementada pelo simples distanciamento entre pessoas em certo

espaço. Assim, apresentando uma maior barreira à propagação do vírus.

Uma outra medida extremamente utilizada foi a imposição da medida mais

severa que podemos observar relativa à restrição da circulação de pessoas,

funcionamento de comércio, fechamento de vias de circulação de carros, proibição

da utilização de locais públicos e privados, que foi o emprego do lockdown.

Este artifício foi utilizado quando as medidas de isolamento social e

quarentena não foram extremamente efetivas, assim, devendo ser tomada esta

atitude mais drástica para que o número de contágios fossem diminuídos. Assim,

uma medida utilizada em último caso para frear o alto índice de infectados pela

Covid-19 e, consequentemente, diminuindo os impactos em hospitais e em todo

sistema de saúde.

2.3 Direito à privacidade e o uso da geolocalização no combate à pandemia no

Brasil.

Com o espalhamento da pandemia da Covid-19 em todo o território brasileiro,

como mostrado acima, tivemos diversas medidas de restrições adotadas. A fim de

buscar informações sobre o número de pessoas que mantinham-se em isolamento

durante as restrições, foram adotadas medidas para analisar as informações de

geolocalização dos aparelhos celulares (REINALDO FILHO, 2020, p.1)

27 II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus (BRASIL, 1988).

afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus(BRASIL,
1988).
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O uso dessa ferramenta pautou-se em buscar dados para enfrentar de

maneira mais eficiente e direita os locais que respeitavam e não respeitavam as

restrições impostas. Contudo, essas informações baseadas na geolocalização

geraram um amplo debate a respeito ao direito à privacidade .28

O direito à privacidade é visto em nossa Constituição Federal como um direito

fundamental e, por isso, assegurado a todos. Com isso, houve um temor quanto a

utilização de dados de geolocalização visto que poderia infringir tanto a Constituição

quanto a Lei Geral da Proteção de Dados.

A LGPD assegura que a proteção de dados pessoais possuem certos29

fundamentos, como o respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra

e da imagem. Desta forma, acarretou um certo temor em relação a essas violações,

mas a AGU, por meio de um parecer , informou que os dados eram obtidos de30

maneira anônima e, por isso, não são considerados dados pessoais para o fim da lei

de proteção de dados.

No parecer da AGU, temos:

Além disso, considerando o princípio da supremacia do interesse

público sobre o particular, considerando que o caso em tela visa

atender a interesse público imediato de combater a pandemia

COVID19, verifica-se que o espírito da LGPD, alça questões de

saúde pública, como a realização de estudos em saúde pública,

como limite à proteção do dado pessoal, sendo tratados

exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de

realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente

controlado e seguro, mantendo sempre que possível a anonimização

ou pseudonimização dos dados (...) (ADVOCACIA GERAL DA

30 PARECER n. 00280/2020/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU

29 Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à
privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de
comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o
desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a
defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (BRASIL, 1998).

28 Constituição Federal, art. 5, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
(BRASIL, 1998).
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UNIÃO, Consultoria jurídica junto ao ministério da ciência, tecnologia,

inovações e comunicações, 2020, pg. 17)

2.4 Direito à saúde e o difícil acesso à saúde em conjuntura com a reserva do

possível e o mínimo existencial.

O direito à saúde foi e está sendo um dos direitos mais impactados durante

todo o processo de contaminação global devido ao novo coronavírus, isto porque as

unidades de tratamento e hospitais não conseguiram por um longo período tratar de

forma geral todos que procuraram os serviços oferecidos.

Com uma alta demanda pelos serviços de internamento e tratamento pelos

devastadores fatores da Covid-19, os leitos tiveram sua capacidade totalmente

esgotada com o passar do tempo. De acordo com as análises divulgadas pelo

boletim extraordinário da Fiocruz temos, no Brasil:

Fonte: FIOCRUZ, 2021
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Em virtude desse grave cenário, o Estado tem um papel fundamental quando

estamos falando sobre saúde. Em nossa Constituição, em seu artigo 196 , está31

preceituado que a saúde é um dever do Estado e, também, um direito de todos,

devendo ser assegurado através de políticas sociais, econômicas com objetivo de

reduzir os riscos de doenças (SARAIVA, 2020, p. 2).

Sendo assim, o direito à saúde é visto como um fator essencial à qualidade

de vida da pessoa e, a República Federativa do Brasil, fundamentada na dignidade

da pessoa humana, deve oferecer e assegurar o acesso à saúde (SARAIVA, 2020,

p. 19). Essas garantias fundamentam a criação do Sistema Único de Saúde que é32

integrante da administração pública que presta atendimento a toda a população.

O SUS foi e está sendo uma grande frente na ajuda do tratamento da

população infectada pelo coronavírus, mas devido a demanda o direito integral à

saúde não é totalmente empregado. Com a enorme demanda ocasionada pela

pandemia do coronavírus, fez com que o SUS e toda a rede hospitalar privada

ficassem inflados, as taxas de ocupação dos hospitais chegaram a um ponto que

nunca foi observado (MONDELLI, 2021).

Essa superlotação e a fila de espera pela alta taxa de ocupação de leitos de

hospitais, frustraram as expectativas e necessidades dos que necessitavam de um

tratamento para a grave enfermidade, gerando inúmeros óbitos de pacientes que

nem chegaram a ser atendidos. Para isso, apresentarei dois conceitos que pautam o

direito pátrio, sendo eles a reserva do possível e o mínimo existencial.

Uma solução adotada em diversos lugares do Brasil e do mundo foi a criação

e instalação rápida de hospitais de campanha. Esses hospitais tiveram o objetivo de

32 Retratando sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, a Constituição Federal preceitua: Art. 198 As
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com
direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1º O sistema
único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

31 De acordo com a Constituição, temos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
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atender pacientes diagnosticados com a Covid-19, sendo uma solução paliativa para

que a demanda fosse comportada.(VERDÉLIO, Andreia, 2020)

Desta forma, entramos em um questionamento importante sobre o mínimo

existencial e a reserva do possível, visto que o Estado tem o dever de prestar

atendimento relativo à saúde. Corroborando para a definição do que pode ser

entendido como mínimo existencial, temos, segundo os ensinamentos de Ana Paula

Barcellos, que deve ser entendido como uma garantia de conjuntos extremamente

necessários de natureza básica para os indivíduos. (2002, p. 126)

De outro lado, quando tratamos sobre a reserva do possível, temos, para

Flávio Galdino, o Estado é assegurador da efetivação dos direitos, e se

considerarmos que o Estado trabalha em razão das contingências de seus recursos

econômicos e financeiros, temos que concluir que os direitos só existem onde há

orçamento que permita realizá-lo. (2002, p. 188)

O que podemos aferir com a situação de agravamento do novo coronavírus é

o fenômeno da judicialização do mínimo existencial, ou seja, o judiciário é acionado

para que intervenha nas demandas individuais para que sejam atendidas as

pessoas que entrem na justiça. Essa perspectiva individual no judiciário, deixa de

levar em conta os impactos sociais das demais demandas e podendo gerar um

impacto ainda maior, visto que os profissionais da saúde estão pautados na

gravidade do paciente.

Assim, pacientes que entraram com a demanda judicial, mesmo que precisem

de um atendimento hospitalar, podem passar a tomar o lugar de pacientes que

estejam em situações bem mais gravosas e corram risco integral de suas vidas.
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2.5 Direito ao trabalho e economia.

O direito ao trabalho é uma garantia prevista em nossa Constituição , sendo33

notória a sua importância e sua regulação para que não sejam empregados meios

danosos aos trabalhadores que estão na posição menos vantajosa de direitos em

relação ao empregador. Isto não é visto em uma relação amplamente vertical, como

na relação do indivíduo e do Estado e nem mesmo totalmente horizontal nas

relações entre particulares. Mas sim, uma relação diagonal, na qual o empregador

possui uma posição mais favorecida na relação com o empregado.

Contudo, durante a pandemia essas relações de trabalho sofreram inúmeros

entraves, visto que muitos trabalhos eram presenciais e, com a diminuição da

circulação de pessoas e com a consequente diminuição das demandas procuradas

durante as medidas de isolamento, fizeram diminuir ou acabar com diversas

relações trabalhistas.

Os costumes trabalhistas que estavam vigentes durante anos foram alterados,

sendo necessário a edição de inúmeras medidas legislativas para fornecer

alternativas temporárias para sanar a atual situação, como a regulamentação da lei

14.020/20 , que possibilitou inúmeras saídas para as empresas. Essas saídas34

34 Lei 14.020,Art. 1º Esta Lei institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020. Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da

33 Constituição Federal, Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.    Art. 7º São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: I -
relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; II -
seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; III - fundo de garantia do tempo de
serviço; IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; V - piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho; VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo; VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável; VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou
no valor da aposentadoria; IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; X - proteção do
salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; XI - participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei (BRASIL, 1988).

35

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
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contemplaram diversos institutos , como a antecipação de férias, a suspensão do35

contrato de trabalho e, até mesmo, a redução do tempo do trabalho.

Essas medidas buscam enfrentar as consequências graves que a pandemia

resultou aos empregadores e aos empregados, sendo medidas totalmente

situacionais que vigoraram durante o estado de calamidade pública ocasionada36

pela pandemia.

É claro, como citado acima, os empregados possuem uma grande

desvantagem quando comparados com o polo dos empregadores e, por meio

dessas leis, por mais que buscassem minimizar os efeitos da demissão em escala,

trouxe uma instabilidade sistêmica quanto aos direitos trabalhistas. Há ponderações

importantes e que podem ter repercussões importantes após a normalização do

estado, como uma crescente judicialização trabalhista em virtude dos direitos que

foram deixados de ser verificados.

Os reflexos dessas providências impactaram de forma direta diversas áreas,

entre elas a economia e as relações trabalhistas, visto que o isolamento social

muitas empresas necessitaram suspender as suas atividades (TAVARES JÚNIOR,

2020).

36 O estado de calamidade pública foi reconhecido pelo Congresso Nacional, por meio do decreto
legislativo n° 6 de 2020.

35 Lei 14.020, Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda: I - o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; II - a
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e III - a suspensão temporária do contrato
de trabalho. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta,
às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos
organismos internacionais (BRASIL, 1988).

Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei e
com os seguintes objetivos: I - preservar o emprego e a renda; II - garantir a continuidade das
atividades laborais e empresariais; e III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública (BRASIL, 1988).

36



Desta forma, o poder público instituiu diversas medidas provisórias com o

objetivo de participar nas diversas medidas negativas geradas pela pandemia, como

por exemplo as MP’s 927/2020 , 936/2020 , 944/2020 e a 945/2020 .37 38 39 40

A MP 936 que tratava sobre o programa emergencial de manutenção do

emprego e da renda foi convertida em lei, a lei 14.020/2020. Essa lei trouxe algumas

mudanças significativas, como, por exemplo, a suspensão temporária do contrato

de trabalho que poderia ser de até sessenta dias, passou a ser até 120 dias,

podendo até ocorrer de maneira fracionada.

Por outro lado, com as restrições do trabalho como era normalmente visto e

as quedas abruptas de captação de renda, a economia sofreu uma perda

significativa, tanto em um âmbito estatal, como a familiar. As atividades econômicas

tiveram que se reinventar, ou seja, buscar soluções para poderem continuar a

captação de renda e não ver o sistema colapsar.

Diversas medidas foram e estão sendo tomadas para que seja observada o

retorno das atividades econômicas, como a opção do teletrabalho, a utilização

constante de máscaras para os que não conseguem exercer suas atribuições dentro

de casa, ações de prevenção, higiene pessoal, evitar aglomerações, entre outros

inúmeros fatores.

40 Dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da covid-19 no âmbito do
setor portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar.

39MP 944, Art. 1º Fica instituído o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à
realização de operações de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades
cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial
de seus empregados.

38 Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas
trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e dá outras providências.

37 Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências.
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CAPÍTULO 3: A ATUAÇÃO ESTATAL DURANTE A PANDEMIA E AS INOVAÇÕES

LEGISLATIVAS.

3.1 A atuação do STF na ADI 6343.

Na vigência da pandemia houveram divergências quanto a competência41

para a atuação entre os entes da federação no tocante ao enfrentamento da

pandemia, principalmente nos pontos referentes a regulamentação da quarentena

em território nacional e a sua flexibilização. Todas as esferas do governo, seja ela

federal, estadual, municipal e distrital entraram em um choque de competências

sendo  levado ao STF.

Em frente a ADI 6343, temos:

EMENTA : CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

(COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A

FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM

ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS

COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA

PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º,

DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a

ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos

os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a

serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse

público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos

constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia

e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais

valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer

personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas

essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.

2.A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus

(COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de

41 As divergências principais estão pautadas na competência da saúde e da assistência pública e, também, na
competência concorrente para legislar sobre a proteção e a defesa da saúde.
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governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a

adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis

para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de

Saúde.

3.A União tem papel central, primordial e imprescindível de

coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a

própria Constituição estabeleceu no SUS.

4.Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal

consagra a existência de competência administrativa comum entre

União, Estados, Distrito 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).

O posicionamento do STF seguiu os preceitos da Constituição que assegura42

a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a defesa da

saúde. Desta forma, a atuação frente à pandemia deixa de ser um aplicada em uma

única frente, na visão única da União, e passa a ser concentrada em todos os entes

da Federação.

Esse posicionamento aprimora a competência do enfrentamento e combate à

pandemia, visto que cada ente atuaria de forma mais precisa, de acordo com as

realidades presentes, ou seja, cada ente possui uma maior informação sobre as

realidades sanitárias e emergenciais  de sua circunscrição.

Ainda sobre o posicionamento do STF, temos:

5.Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar,

unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e

42 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XII -
previdência social, proteção e defesa da saúde;
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municipais que, no exercício de suas competências constitucionais,

adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos

territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de

distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de

atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à

circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente

eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como

demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de

Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os

estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de

modelos matemáticos (The Global Impact of COVID19 and Strategies

for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of

non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19

mortality and healthcare demand, vários autores).

6.Os condicionamentos imposto pelo art. 3º, VI, “b”, §§ 6º, 6º-A e 7º,

II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de

determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do

COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências

constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo.

7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem

redução de texto, o art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º, 6º-A e 7º, II, excluídos

Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou

obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de

medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir

interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer

que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em

orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a

locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do

Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito

da competência constitucional de cada ente federativo (ADI 6343,

Relator(a): Marco Aurélio. Redator do acórdão: Alexandre de Moraes,

protocolado 23/02/2020. Número de Origem: 6341,

00886937020201000000).
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Quando nos referimos a competência concorrente temos que a União deve

limitar-se a estabelecer normas gerais , não excluindo a competência suplementar43

dos Estados. Desta forma, os Estados possuem a competência suplementar

referentes ao seu interesse regional e os Municípios possuem competência

referentes ao seu interesse local.

Com essa decisão, busca-se melhorar as frentes de atuação para elaborar

estratégias mais assertivas no enfrentamento da pandemia. Já que cada ente possui

uma melhor percepção da sua realidade comparada em uma escala maior atribuída

unicamente para a União.

3.2 Breve análise sobre a Responsabilidade Civil do Estado.

A Responsabilidade Civil do Estado passou por diversas evoluções e

estruturações ao longo do tempo, para isso, antes de adentrar mais profundamente

em sua definição, farei uma breve síntese sobre a sua evolução para que possamos

elucidar de maneira prática como pode ser observado esse instituto durante a

pandemia do coronavírus.

Antes de ser observado o instituto da responsabilidade civil como é

presenciado hoje, passamos por um período da teoria da irresponsabilidade do

Estado, presenciado durante os regimes absolutistas. Durante esse período, a

autoridade do rei era incontestável, ou seja, todas as medidas tomadas pelo rei e

pelos seus subordinados não poderiam, sob nenhuma perspectiva, ser

responsabilizadas de maneira negativa. Era empregada a máxima do the king can

do no wrong e L´Etat, c´est moi, respectivamente, “o rei não erra” e “o Estado sou

eu”. (FURTADO, 2013, pg 817).

Ao passar do tempo, a ideia da teoria da irresponsabilidade foi caindo em

desuso, surgindo teorias civilistas com bases fortes no direito privado. Com essa

43Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: § 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais. § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.  § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  § 4º A superveniência de lei
federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
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corrente a figura do Estado passou a ser equiparado ao indivíduo, apenas havendo

uma separação entre atos de império e atos de gestão (FURTADO, 2013, pg 818).

Quando tratamos de atos de império estamos referindo àqueles atos que são

impostos coercitivamente aos administrados, ou seja, o indivíduo não possui a

faculdade em sua conduta de cumprir ou não o ato emanado pela autoridade. Já o

ato de gestão, diferente dos atos de império, não é utilizado o instituto da

supremacia pública sobre o particular. Desta forma, o particular possui certa

igualdade perante o Estado.(FURTADO, 2013, pg 818).

Desta forma o Estado possuía certa prerrogativa em atos de império, mas não

tinha esses benefícios quando era tratado de atos de gestão. E a sua

responsabilidade recai em atos emanados de atos de gestão, mas entrou em

declínio por não haver essa divisão entre atos estatais (FURTADO, 2013, pg 818).

Com a evolução da sociedade foi vislumbrada a teoria da responsabilidade

subjetiva. Na qual, para ensejar a responsabilidade estatal, deveria ser comprovado

na conduta do agente público o dolo ou a culpa em sua ação. Isso significa que nas

ações de responsabilidade civil do Estado, o ônus seria posto a pessoa que queria

pleitear a ação.

Contudo, hoje em dia vislumbramos em uma maior escala de aplicação a

teoria do risco administrativo. Nela, para ensejar a responsabilidade civil do Estado,

basta que haja a relação entre o comportamento do Estado e o efetivo dano sofrido

pelo administrado para ocorrer a responsabilidade civil do Estado. De acordo com os

ensinamentos de Furtado, temos:

A constatação de que as normas administrativas relativas à

responsabilidade civil do Estado extrapolam os limites da atividade

administrativa e alcançam todas as funções estatais nos leva a

preferir a expressão responsabilidade civil do Estado, que, de forma

mais adequada, define o objeto do tema aqui tratado e indica que

serão examinadas as normas que regulam o ressarcimento dos

danos sofridos pelos particulares em razão do desempenho de
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qualquer atividade estatal, e não apenas da função administrativa (

FURTADO, 2013, pg 816).

Essa teoria coloca a situação de responsabilidade objetiva, em outras

palavras, o particular não precisa comprovar a culpa ou o dano nas condutas para a

efetiva caracterização. Não ocorrendo a inversão do ônus da prova, garantindo uma

repartição mais igual dos ônus que venham dos atos ou efeitos lesivos, evitando que

somente alguns suportem os prejuízos ocorridos por determinada ocasião. Sendo

baseada no princípio da igualdade (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p.1007).

3.3 Responsabilidade Civil do Estado em meio à pandemia.

Devido a problemática vivida por meio da pandemia do coronavírus, surgem

inúmeras situações em que o Estado pode ser responsabilizado por suas atitudes ou

falta de atitudes. Em nosso ordenamento, mais precisamente em nossa Carta

Magna, temos que a responsabilidade do Estado é balizada pela teoria do risco

administrativo . Assim como é fundamentado por Furtado:44

Da redação do dispositivo constitucional é possível extrair a regra de

que a responsabilidade civil do Estado brasileiro (aqui entendido o

termo Estado como identificador das pessoas de Direito Público ou

de Direito Privado prestadoras de serviço público) segue a teoria do

risco administrativo. A adoção da responsabilidade civil objetiva não

importa, todavia, conforme será examinado adiante, em

responsabilizar o Estado por atos de terceiros, da própria vítima ou

por fenômenos naturais que, em verdade, retiram o liame entre a

conduta e o resultado. (FURTADO, 2013, pg 824)

44 Constituição Federal Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988).
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Desta forma, para caracterizar a responsabilidade civil do Estado em lides,

temos observar os requisitos do dano concreto , nexo de causalidade e a45 46

oficialidade da conduta causal .47

Além desse caso destacado acima, temos casos em que o Estado responde

por falta de ações, ou seja, por omissões. Inúmeras dessas omissões podem ser

caracterizadas em situações no enfrentamento da pandemia, mas nesses casos,

diferente dos casos em que a responsabilidade é objetiva, a responsabilidade é

subjetiva.

Para essa caracterização, da responsabilidade subjetiva do Estado, a

discussão é balizada com a teoria da falta do serviço que é caracterizada em que

qualquer atraso ou falha nas prestações de serviço público que ensejam danos aos

particulares é caracterizada a responsabilidade civil subjetiva (FURTADO, 2013, pg

838).

Podemos detalhar inúmeros casos referente ao Estado pela sua total ou

parcial omissão de prestação da atuação, principalmente àqueles relacionados aos

fatores da saúde pública. A falta e a deficiência para prestar a internação de

pacientes em estados gravosos decorrentes da Covid-19, a falta significativa -

principalmente no início da pandemia - de equipamentos de EPI para os

profissionais de saúde.

Esses fatores colocam o Estado brasileiro em uma grande problemática, visto

que a falta de gerência imediata fez com que a situação passasse do controle. Desta

forma, em um futuro não tão distante, teremos inúmeros casos de judicialização

contra o Estado.

47 Entende-se como oficialidade da conduta causal o efetivo exercício do agente ou representante do
Estado na conduta.

46 Entende-se como nexo de causalidade a relação entre o dano sofrido pela pessoa e a conduta ou
omissão estatal.

45 O primeiro requisito necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado é a existência de
dano sofrido por particular. A existência do dano, todavia, é condição necessária, mas não suficiente
para legitimar o particular a requerer indenização do poder público (FURTADO, 2013, pg 831).
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3.4 Breve análise da lei 13.979/2020.

Após grande parte do mundo adotar medidas sobre a nova pandemia mundial

referente ao Covid-19, o Brasil estabeleceu um marco legislativo ao estabelecer

medidas para o enfrentamento dessa pandemia. Por intermédio legislativo, a lei

13.979, introduzida em fevereiro de 2020, dispõe sobre quais medidas podem e

devem ser tomadas durante o surto pandêmico.

Esta lei sobre o enfrentamento da emergência de saúde durante a vigência da

pandemia proporcionou regulação de inúmeras situações, algumas delas já foram

devidamente citadas, como são os casos de situações de isolamento e da

quarentena.

Contudo, essa legislação trouxe, também, situações que auxiliam na

eficiência de situações para o enfrentamento da Covid-19, como é o caso das

dispensas de licitações para aprimorar a celeridade do processo.48

As dispensas de licitações foram vistas como um fator emergencial para que

não ocorresse uma maior demora na compra de equipamentos essenciais para o

enfrentamento da Covid-19. Não irei entrar no fator de irregularidades e desvios,

mas em um mundo totalmente ideal, a medida pode ser vista como um marco

importante para evitar atrasos e mais mortes no combate à pandemia.

Também foi elevada a papel fundamental a colaboração comunitária para agir

conjuntamente com as autoridades sanitárias para denunciar e comunicar situações

48 Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei. § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus. § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou
aquisição.
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em que possam haver agentes infecciosos do novo coronavírus . Dessa forma,49

aumentando o poder de agir pontualmente das autoridades do Estado.

Por fim, e não menos importante, temos a obrigação do compartilhamento50

entre todos os órgãos e entidades da administração pública sobre os dados

referentes às pessoas infectadas e, também, as possivelmente infectadas.

Essas medidas são vistas como meios para o real enfrentamento da

pandemia ocasionada pela Covid-19 e, para isso, todos devem seguir as orientações

que foram adotadas. Quando nos referimos ao cumprimento dessas medidas, a

própria lei 13.979, mostra que ocorrerá responsabilização de acordo com termos

previstos em lei .51

Essa responsabilização, de acordo com o Código Penal, é caracterizada

como infração de medida sanitária52

3.5. Breve análise da lei 13.982/2020.

Uma das medidas mais importantes e impactantes para o auxílio de pessoas

que tiveram seu provento interrompido durante a pandemia foi a instituição desse

dispositivo legislativo que foi a adoção do auxílio emergencial .53

53 O auxílio emergencial foi instituído como uma forma de garantir uma renda mínima para os
brasileiros em situações de vulnerabilidade extrema ocasionada pela pandemia da Covid-19.

52 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.

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

50 Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal,
estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com
suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. §1º A
obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. § 2º O Ministério da Saúde manterá
dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à
situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.

49 Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: I -
possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; II - circulação em áreas consideradas
como regiões de contaminação pelo coronavírus.
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Esse auxílio é baseado em uma contribuição de seiscentos reais para

pessoas que cumpram certos requisitos para ajudar a custear minimamente a sua54

vida durante o período de quarentena e isolamento propiciados pela pandemia.

O auxílio não foi um benefício fácil de ser instituído, devido ao seu alto custo

ao governo, de início, foi aprovado um valor de duzentos reais por meio do Ministério

da economia. Contudo, por meio de um projeto de lei foi instituído o valor final que55

foi repassado aos brasileiros que atendiam aos critérios.

55 Projeto de Lei 9236/17, de autoria do deputado Eduardo Barbosa, que permitiu a extensão do
auxílio emergencial.

54 I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada
pela Lei nº 13.998, de 2020) II - não tenha emprego formal ativo; III - não seja titular de benefício
previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência
de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; IV - cuja renda familiar
mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3
(três) salários mínimos; V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI - que
exerça atividade na condição de: a) microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do
Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ; ou c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou
desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de
autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV
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CAPÍTULO 4: O NOVO NORMAL APÓS A PANDEMIA DA COVID-19

4.1 O que esperar do mundo com o fim da pandemia.

A decorrência da pandemia mundial ocasionada pela Covid-19 impactou a

sociedade do mundo e do Brasil de maneiras inimagináveis. O Brasil apresenta um

número de morte de mais de seiscentas mil pessoas e isso nos fez e nos faz56

refletir sobre as tomadas de decisões durante toda a duração da pandemia.

Os crescentes números de vacinação da população brasileira cresceu57

significativamente e isso é traduzido em uma menor taxa de contaminação e um

retorno gradual à normalidade. A diminuição das taxas de mortes e as crescentes

taxas de vacinação não são traduzidas como o fim da adoção das medidas de

precaução aplicadas durante toda a vigência da pandemia, como o uso de

máscaras, utilização de álcool, higiene das mãos, distanciamento social, entre outras

medidas adotadas.

Esse fato trouxe um importante marco para a área de saúde mundial, isso

porque conseguiu solucionar o problema da vacina em tempo recorde. Em termo de

comparação a vacina para o sarampo foi uma das mais rápidas da história da saúde

demorou cerca de dez anos para ser desenvolvida; a tuberculose demorou cerca de

quarenta e cinco anos para ser desenvolvida; e, por fim, a vacina da dengue

demorou cerca de cento e doze anos (COSTA, TOMBESI, 2020).

Fatores como o alto investimento, o impacto na economia mundial, as

restrições inimagináveis que a pandemia do Covid-19 trouxe ao mundo e, também,

uma corrida para ser o primeiro a conseguir a vacinação que traria um montante

significativo de verbas foram fatores que ajudaram o rápido desenvolvimento da

vacina.

Contudo, inúmeras situações que foram intensificadas nesse período podem

perdurar no tempo. O uso de aplicativos de delivery para entrega de comidas,

compras de mercado e entrega de bebidas; a manutenção do home office para

57 De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já aplicou mais de 260 milhões de doses.

56 Número disponível no painel do coronavírus disponibilizado pelo SUS.
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setores que podem ser mantidos; e, também, a realização de videoconferências

mais frequentes para soluções de problemas.
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CONCLUSÃO

É evidente que a pandemia mundial ocasionada pela Covid-19 impactou

diretamente e indiretamente o mundo como um todo, a vida normal teve que ser

totalmente adequada para essa nova normalidade.

Os direitos antes estabelecidos e consolidados sofreram diversos impactos

quanto a sua aplicabilidade, sendo extremamente necessário fazer uma anamnese

da sua estruturação. Buscando fundamentação desde os direitos humanos, que é

uma base extremamente importante para a vida em sociedade, para, assim,

fundamentar e buscar uma melhor aplicação.

As medidas estatais adotadas no Brasil foram, desde o início, lentas para a

realidade da pandemia. E isso impactou amplamente diversos direitos que já

estavam sendo ponderados, um grande exemplo disto foi o direito à saúde que

passou por uma grande provação durante todo o estado de calamidade impactado

pela pandemia.

Essa demora, juntamente com a falta de uma política pública preventiva,

ensejou a responsabilidade civil do Estado em diversas searas. Visto que a não

atuação do Estado de maneira prudente impactou diversos direitos assegurados

pela nossa Constituição.

Contudo, mesmo que com certa demora, diversas medidas foram tomadas

para o enfrentamento da pandemia. Medidas como a adoção do isolamento social, a

quarentena, lockdown e, também, medidas voltadas para grupos específicos, como

fora de buscar uma igualdade material, como a adoção do auxílio emergencial.

Em virtude de tudo isso, podemos ver que os direitos fundamentais tiveram

um grande impacto durante toda a pandemia. Nas mais diversas situações tivemos

que sopesar um direito em prol de outro visando o bem de toda a sociedade, como o

direito de ir e vir que foi cerceado em virtude da restrição para o não espalhamento

ainda maior da Covid-19.
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Os direitos fundamentais e os direitos humanos tiveram um impacto

gigantesco que não era enfrentado há anos, isso pelo fato de que o bem coletivo e a

segurança mundial devem sempre falar mais alto que a vontade de um indivíduo.
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