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: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES
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EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO
DIRETA
DA
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA
INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES
FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE
COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA
CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de
discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado
Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas
para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da
racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de
forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de
examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes
públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são
obrigados a justificar suas ações.
2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da
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saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados,
por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos
devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser
exercido pelos demais poderes tem lugar.
3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão,
sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição
Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa,
premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem
as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos
fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os
Municípios.
4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do
art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas
comando único, dentro de cada um deles.
5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como
decorrendo da competência própria da União para legislar sobre
vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de
1990. O exercício da competência da União em nenhum momento
diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na
realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz
constitucional é a de municipalizar esses serviços.
6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados
Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças
epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização
Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do
Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto
26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a
expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a
solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela
melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas
e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.
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8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação
conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar
que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do
inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá
dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria de votos, em referendar a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei
13.979/2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o
Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o
Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3º, os
Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Redator para o acórdão
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Presidente, a vida nos reserva surpresas. Verificamos uma ironia. Ironia,
porque sempre me bati contra o julgamento em Colegiado virtual, por
entender que Colegiado pressupõe troca de ideias, que os integrantes se
completam mutuamente. Mas crise aguda impede de nos reunirmos em
sessão presencial, e logo eu, que adotei a postura de buscar sempre a
realização de sessões presenciais, vou relatar o primeiro processo
mediante videoconferência. É a nossa caminhada, nossa evolução
segundo o contexto, segundo as circunstâncias reinantes.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: MIN. MARCO AURÉLIO
: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
: LUCAS DE CASTRO RIVAS
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: FEDERACAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
- FEBRATEL
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES
RODRIGUES
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Eis o teor da decisão
mediante a qual implementada, em parte, a medida acauteladora, para
tornar explícita a competência concorrente, em termos de saúde, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS –
MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS
–
LEGITIMAÇÃO
CONCORRENTE.
Surgem atendidos os requisitos de urgência
e necessidade, no que medida provisória
dispõe sobre providências no campo da
saúde pública nacional, sem prejuízo da
legitimação concorrente dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as
seguintes informações:
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Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou ação
direta com a finalidade de ver declarada a
incompatibilidade parcial, com a Constituição Federal, da
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020,
relativamente às alterações promovidas no artigo 3º,
cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei
federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Eis o teor dos
preceitos impugnados:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, dentre
outras, as seguintes medidas:
I – isolamento;
II – quarentena
[…]
VI - restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por
rodovias, portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País;
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
[…]
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando
adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II
e VI do caput, quando afetarem a execução de
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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.
Articula com a inconstitucionalidade formal ante a
disciplina, por meio de medida provisória, de matéria que
alega ser reservada a lei complementar. Conforme
argumenta, os dispositivos atacados implicam inovação,
no texto da Lei nº 13.979/2020, quanto a providências de
polícia sanitária e legitimados a implementá-las
considerado o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do chamado coronavírus. Diz em jogo
questão de saúde pública, ressaltando que, na Lei Maior, a
temática da vigilância sanitária e epidemiológica está no
rol de atribuições do sistema único de saúde.
Destaca ser o tema da saúde reservado, como gênero,
à competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a teor do artigo 23, inciso II, da
Constituição Federal. Aludindo ao parágrafo único do
preceito, menciona a pertinência de lei complementar para
a normatização da cooperação entre os entes federados,
descabendo, segundo afirma, a edição de medida
provisória tendo em conta o previsto no artigo 62, § 1º, da
Carta da República. Frisa configurado abuso de poder, na
modalidade excesso. Aponta a invalidade, por
arrastamento, do Decreto nº 10.282/2020, a regulamentar a
Lei nº 13.979/2020, no que definidos serviços públicos e
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atividades essenciais.
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 de atividades e
serviços essenciais. Sustenta esvaziada a responsabilidade
constitucional, atribuída a todos os entes, para cuidarem
da saúde, dirigirem o sistema único e executarem ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, nos termos dos
artigos 23, inciso II, 198, inciso I, e 200, inciso II, da
Constituição de 1988, bem como o critério da
predominância do interesse. Sublinha violada a
autonomia dos entes da Federação, a revelar adequado o
afastamento da exclusividade da União para dispor sobre
as referidas providências.
Diz do risco atinente à propagação do vírus em
virtude da circulação de pessoas. Realça as dificuldades
enfrentadas no tocante à implantação de barreiras
sanitárias.
Requer, no campo precário e efêmero, mediante ato
individual a ser referendado pelo Colegiado, a declaração
de nulidade, considerado vício formal e material, dos
dispositivos atacados. Busca, ainda em sede de liminar,
seja assentada a invalidade, por arrastamento, do Decreto
nº 10.282/2020. Pretende, no mérito, a confirmação da
medida acauteladora.
2. Embora o pedido de medida de urgência esteja
direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados,
cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo,
aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da
eficácia dos dispositivos.
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A cabeça do artigo 3º sinaliza, a mais não poder, a quadra
vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da emergência de
saúde pública, de importância internacional, decorrente do
coronavírus. Mais do que isso, revela o endosso a atos de
autoridades, no âmbito das respectivas competências, visando o
isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção
interestadual e intermunicipal.
Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8º versa a
preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos
e atividades essenciais. O § 9º atribui ao Presidente da
República, mediante decreto, a definição dos serviços e
atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que somente poderão
ser adotadas as medidas em ato específico, em articulação
prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
púbicos e atividades essenciais.
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.
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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.
3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a
competência concorrente.
4. Esta medida acauteladora fica submetida, tão logo seja
suplantada a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao
crivo do Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao
Presidente do Supremo – ministro Dias Toffoli –, aos demais
Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara e do
Senado, procedendo-se de idêntica forma quanto ao
Procurador-Geral da República.
Sem prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem
informações, colham a manifestação do Advogado-Geral da
União e o parecer do Procurador-Geral da República.
5. Publiquem.

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8743-0B11-FA21-E076 e senha C7B9-A0C1-DFD7-9A5F

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 11 de 147

ADI 6341 MC-R EF / DF
É o relatório.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Presidente, algumas observações que faço à margem da decisão
proferida.
A esta altura, o requerente concorda com a liminar implementada.
Implementada em termos, no que acolhido parcialmente o pedido
formalizado na inicial. E por que concordou com a medida acauteladora,
segundo a dicção do Doutor Lucas de Castro Rivas? Tendo em conta a
Constituição Federal, que a todos, indistintamente, submete, inclusive o
próprio Supremo, que é dela o guarda maior.
O que nos vem do artigo 23 da Constituição Federal?
"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;"

Não se trata de previsão quanto à edição de leis. Segue-se o artigo
24, e então, sim, versa-se a atribuição normativa, sem alusão aos
Municípios, que, a teor do disposto no artigo 1º – todos sabemos –,
integram a Federação.
"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;"

Ante esse contexto, e no alcance da providência de urgência,
tivemos, há pouco, na sustentação da tribuna do Partido requerente, a
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concordância com o alcance estabelecido na referida medida.
Sempre adotei, Presidente, como juiz, certa premissa: o máximo de
eficácia da lei/gênero com o mínimo possível – tudo, no Brasil, é
judicializado e acaba no Supremo – de atuação judicante.
A Lei alterada pela Medida Provisória poderia sê-lo, a teor do
disposto no artigo 62 da Lei das leis? Poderia, porque a Lei nº 13.979/2020
é, no bom sentido, ordinária, e não complementar. Portanto, passível de
alteração, como foi, por medida provisória.
Presidente, consignei na cautelar:
Embora o pedido de medida de urgência esteja
direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados – e
foram diversos, segundo o relatório –, cumpre, na fase atual,
enquanto não aparelhado o processo, aferir tão somente a
pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos.
Sabemos que toda medida provisória fica submetida ao crivo
do Congresso Nacional, que tem prazo inclusive para apreciála.

Passei, então, ao exame dos preceitos impugnados.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR):
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA
PROVISÓRIA –
PROVIDÊNCIAS
–
LEGITIMAÇÃO
CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência
e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre
providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo
da legitimação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Proponho seja a decisão proferida referendada pelo Pleno.
Transcrevo-a para efeito de documentação:
DECISÃO
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS –
MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS
–
LEGITIMAÇÃO
CONCORRENTE.
Surgem atendidos os requisitos de urgência
e necessidade, no que medida provisória
dispõe sobre providências no campo da
saúde pública nacional, sem prejuízo da
legitimação concorrente dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as
seguintes informações:
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Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou ação
direta com a finalidade de ver declarada a
incompatibilidade parcial, com a Constituição Federal, da
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020,
relativamente às alterações promovidas no artigo 3º,
cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei
federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Eis o teor dos
preceitos impugnados:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, dentre
outras, as seguintes medidas:
I – isolamento;
II – quarentena
[…]
VI - restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por
rodovias, portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País;
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
[…]
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando
adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II
e VI do caput, quando afetarem a execução de
serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as
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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.
Articula com a inconstitucionalidade formal ante a
disciplina, por meio de medida provisória, de matéria que
alega ser reservada a lei complementar. Conforme
argumenta, os dispositivos atacados implicam inovação,
no texto da Lei nº 13.979/2020, quanto a providências de
polícia sanitária e legitimados a implementá-las
considerado o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do chamado coronavírus. Diz em jogo
questão de saúde pública, ressaltando que, na Lei Maior, a
temática da vigilância sanitária e epidemiológica está no
rol de atribuições do sistema único de saúde.
Destaca ser o tema da saúde reservado, como gênero,
à competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a teor do artigo 23, inciso II, da
Constituição Federal. Aludindo ao parágrafo único do
preceito, menciona a pertinência de lei complementar para
a normatização da cooperação entre os entes federados,
descabendo, segundo afirma, a edição de medida
provisória tendo em conta o previsto no artigo 62, § 1º, da
Carta da República. Frisa configurado abuso de poder, na
modalidade excesso. Aponta a invalidade, por
arrastamento, do Decreto nº 10.282/2020, a regulamentar a
Lei nº 13.979/2020, no que definidos serviços públicos e
atividades essenciais.
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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 de atividades e
serviços essenciais. Sustenta esvaziada a responsabilidade
constitucional, atribuída a todos os entes, para cuidarem
da saúde, dirigirem o sistema único e executarem ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, nos termos dos
artigos 23, inciso II, 198, inciso I, e 200, inciso II, da
Constituição de 1988, bem como o critério da
predominância do interesse. Sublinha violada a
autonomia dos entes da Federação, a revelar adequado o
afastamento da exclusividade da União para dispor sobre
as referidas providências.
Diz do risco atinente à propagação do vírus em
virtude da circulação de pessoas. Realça as dificuldades
enfrentadas no tocante à implantação de barreiras
sanitárias.
Requer, no campo precário e efêmero, mediante ato
individual a ser referendado pelo Colegiado, a declaração
de nulidade, considerado vício formal e material, dos
dispositivos atacados. Busca, ainda em sede de liminar,
seja assentada a invalidade, por arrastamento, do Decreto
nº 10.282/2020. Pretende, no mérito, a confirmação da
medida acauteladora.
2. Embora o pedido de medida de urgência esteja
direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados,
cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo,
aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da
eficácia dos dispositivos.
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A cabeça do artigo 3º sinaliza, a mais não poder, a quadra
vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da emergência de
saúde pública, de importância internacional, decorrente do
coronavírus. Mais do que isso, revela o endosso a atos de
autoridades, no âmbito das respectivas competências, visando o
isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção
interestadual e intermunicipal.
Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8º versa a
preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos
e atividades essenciais. O § 9º atribui ao Presidente da
República, mediante decreto, a definição dos serviços e
atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que somente poderão
ser adotadas as medidas em ato específico, em articulação
prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
púbicos e atividades essenciais.
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.
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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.
3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a
competência concorrente.
4. Esta medida acauteladora fica submetida, tão logo seja
suplantada a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao
crivo do Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao
Presidente do Supremo – ministro Dias Toffoli –, aos demais
Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara e do
Senado, procedendo-se de idêntica forma quanto ao
Procurador-Geral da República.
Sem prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem
informações, colham a manifestação do Advogado-Geral da
União e o parecer do Procurador-Geral da República.
5. Publiquem.
Brasília – residência –, 24 de março de 2020, às 10h30.
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É o voto.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Boa tarde,
Presidente, boa tarde Ministra Cármen, Ministra Rosa, Colegas Ministros.
Cumprimento também o Procurador-Geral da República, Doutor
Augusto Aras; o Advogado-Geral da União, Doutor André; e os
Advogados Doutores Felipe e Lucas pelas sustentações orais.
Presidente, inicio aqui também parabenizando Vossa Excelência pela
condução da Corte nesse difícil momento - não só da Corte, mas do País
como um todo -, pela organização das sessões por videoconferência, pela
organização dos trabalhos para que Supremo Tribunal Federal, assim
como toda a Justiça do País, a partir do CNJ - que Vossa Excelência
preside e tão bem conduz -, possa continuar próximo à população,
próximo à sociedade, mesmo durante essa gravíssima pandemia. Então,
daqui, quero externar meus parabéns a Vossa Excelência e a toda sua
equipe, tanto juízes, assessores e servidores do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça.
Também um cumprimento especial ao Relator, no caso, o Ministro
Marco Aurélio, que muito facilitou o meu trabalho de votar, já com
detalhado relatório e com as questões já postas em relação a essa ADI.
E, aqui, Presidente, inicio dizendo que entendo ser importante
ressaltar, inclusive, para aqueles que não são da área jurídica, que o
presente julgamento não se refere a questões meramente burocráticas,
meramente administrativas - quem pode fazer isso, quem pode ou não
fazer aquilo.
Esse julgamento - assim como outros, o próximo da ação direta de
inconstitucionalidade, outras ADPFs que ingressaram - refere-se a um
dos alicerces Estado Democrático de Direito. E qual é esse alicerce? O
Federalismo e as suas regras de distribuição. Muito mais do que a
discussão de quem pode mandar "a", mandar "b", aqui, nós estamos
discutindo a questão de um dos três alicerces do Estado de Direito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B58-6471-7E2F-E337 e senha E4C7-0698-9EE2-BACA

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 22 de 147

ADI 6341 MC-R EF / DF
brasileiro.
Federalismo, assim como a separação de Poderes e a Declaração de
Direito Fundamentais são os três alicerces que têm a mesma finalidade:
limitação de poder.
O Federalismo tem exatamente essa finalidade, limitar o poder de
um único ente. E nasceu - e aprendi essas lições em 1986, nas Arcadas da
Universidade de São Paulo, com professor Ricardo Lewandowski,
especialista em Federalismo - exatamente para limitar o poder, para
repartir o poder entre as comunidades locais e a comunidade central;
entre o poder central - representado, no Brasil, pela União - e as
comunidades locais; os Estados - e sui generis realmente é o Brasil nesse
tópico, bem lembrado pelo Ministro Marco Aurélio - e também os
Municípios, que são consagrados constitucionalmente como entes
federativos no Brasil.
A complexidade e a gravidade da crise não permitem o desrespeito à
Constituição. Mais do que isso, na crise, é que as normas constitucionais
devem ser respeitadas. Na crise, a Constituição deve servir de guia aos
líderes políticos para que haja cooperação, integração, exatamente para
chegarmos a bom tom no final dessa difícil caminhada para todos: União,
Estados, Municípios e todos os brasileiros.
Esse absoluto respeito ao Estado de Direito deve observar a divisão
dos centros de poder entre os entes federativos. É sobre isso que
discutimos. Nas várias sustentações orais - e novamente as parabenizo -,
foram colocados pontos específicos e eventuais, inclusive, abusos no
exercício de competências, mas para se fazer da exceção a regra, a qual,
no Brasil, é a autonomia dos entes locais. A regra, no Brasil, é a autonomia
dos Estados membros e a autonomia dos Municípios. Essa é a importante
regra, a qual deve ser interpretada a partir de uma matéria principal:
saúde pública, nesse momento.
O Doutor André bem colocou a questão da multidisciplinaridade da
lei, da medida provisória que alterou a lei, da matéria discutida, mas não
há dúvidas que, apesar da multidisciplinaridade, as alterações foram
editadas com uma finalidade, combater a pandemia do covid-19. Ou seja,
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a lei tem uma direção: saúde pública. Então, em que pese a
multidisciplinaridade, transporte, a questão dos serviços, a partir disso,
nós temos que focar naquilo que a Constituição estabelece, a meu ver,
como divisão de competências para a saúde pública, para cuidar da saúde
pública. E esse Federalismo brasileiro é sofrido, nasceu com a
Constituição de 1891 e até hoje não conseguiu chegar ao verdadeiro
Federalismo, ao Federalismo idealizado pelos norte-americanos, em 1787
- e lá também, nós estamos vendo um dilema entre o governo central e os
governos estaduais. Esse Federalismo brasileiro tão sofrido recebeu pela
Constituição de 88 um fortalecimento, seja porque o passado, no Brasil,
demonstrou que a excessiva concentração de poder, principalmente nos
períodos de ditadura - Ditadura Vargas, Ditadura Militar -, fora nociva ao
desenvolvimento do País, seja porque o tamanho continental do Brasil
não permite decisões de todas as matérias em todos os aspectos do ente
central.
Foi dito também, na sustentação oral, sobre a questão do Estado do
Amazonas, que é diferente da de São Paulo, do Rio, de Tocantins, que
ontem apresentou a primeira vítima de covid. Ou seja, há peculiaridades
locais que precisam ser analisadas. Por isso toda distribuição de
competência na Constituição brasileira, seja distribuição de competências
administrativas, seja a distribuição de competência legislativa, a
distribuição de competência no Federalismo brasileiro foi baseada em um
princípio: princípio da predominância do interesse. A partir desse
princípio da predominância do interesse - interesse geral, União; interesse
regional, Estados; interesse local, Municípios -, a partir disso, a própria
Constituição já estabeleceu algumas matérias e deixou as demais
matérias, como as competências comuns e competências concorrentes,
administrativas comuns e legislativas concorrentes, para que fossem
interpretadas de acordo com o princípio da predominância do interesse.
Na previsão do art. 23, saúde pública é matéria de competência
comum de todos os entes federativos; e não está só no art. 23. No art. 194,
a Constituição também assim estabelece.
Agora, obviamente que a competência comum administrativa não
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significa que todos podem fazer tudo. Isso gera bagunça, isso gera
anarquia. O que significa a competência comum administrativa? Significa
que, a partir do princípio da predominância do interesse, a União deve
editar normas, políticas públicas para a saúde pública de interesse
nacional; os Estados, interesse regional; e os Municípios, visando, como o
próprio art. 30, I, estabelece, o seu interesse local.
Não é possível que, ao mesmo tempo, a União queira ter monopólio
da condução administrativa da pandemia nos mais de 5 mil Municípios.
Isso é absolutamente irrazoável. Como não é possível também que os
Municípios queiram, a partir de uma competência comum estabelecida
pela Constituição, tornarem-se repúblicas autônomas dentro do próprio
Brasil, fechando os seus limites geográficos, impedindo a entrada de
serviços essenciais. Não é isso que a Constituição estabelece.
A Constituição estabelece exatamente a divisão de competências a
partir da cooperação - o chamado Federalismo cooperativo - de
interesses, da predominância do interesse.
Com todo respeito ao atual momento, já salientei isso na concessão
da liminar na ADPF 672, no momento de acentuada crise, o que nós
precisávamos - e precisamos - é fortalecimento da união entre os entes
federativos, ampliação da cooperação entre os entes federativos, dos três
Poderes. São instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados
por todas as lideranças políticas municipais, estaduais e federais em
defesa do interesse público.
O que menos precisamos é embates judiciais entre entes federativos
para que um queira anular o que o outro fez, ou para que o outro queira
sobrepujar o posicionamento dos demais. Temos que afastar esse
personalismo ou esses personalismos de diversos entes federativos
prejudiciais à condução das políticas públicas de saúde essenciais, neste
momento, ao combate da pandemia do covid-19.
E a própria norma impugnada - isso é importante salientar -, a
alteração feita no caput do art. 3º preza pela cooperação, pretende,
exigindo na sua disciplina, articulação prévia entre os órgãos de poder.
Articulação não significa que um órgão ou um ente federativo possa
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avançar na autonomia do outro, mas significa que, dentro dos interesses
regionais, locais e nacional, haja uma coordenação.
É lamentável - e reitero o que já disse anteriormente - que na
condução dessa crise, sem precedentes recentes no Brasil e no mundo - o
Ministro Dias Toffoli, nosso Presidente, iniciou dizendo que, em cem
anos, talvez seja a crise mais grave de saúde no mundo -, é lamentável
que, nessa condução, mesmo em assuntos essencialmente técnicos, de
tratamento uniforme em âmbito internacional, haja discrepâncias
políticas entre entes federativos, haja discrepâncias políticas e de opiniões
ou do "achismo", como alguns vêm denominando, entre autoridades do
mesmo âmbito, e falte cooperação, falte coordenação.
Se há excessos nas regulamentações estaduais e municipais, isso
deve ser analisado. Mas a verdade é que, se isso ocorreu, foi porque não
houve, até agora, uma regulamentação geral da União sobre a questão de
isolamento, sobre o necessário tratamento técnico-científico dessa
pandemia gravíssima, que vem aumentando o número de mortos a cada
dia.
O Brasil começou, de um dia para o outro, com dois, três mortos, nós
já estamos chegando a 200 mortos em 24 horas. E repito aquilo que disse
numa teleconferência com os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
organizada pelo Ministro-Presidente Dias Toffoli, com ex-governador
Paulo Hartung, para discutirmos as questões econômicas sobre isso. No
Brasil, a pandemia ainda se encontra na fase do que estão chamando de
pandemia da classe média. Ou seja, chegou por viagens internacionais,
houve o início da contaminação, nós verificamos que se iniciou nos
hospitais privados, aquelas pessoas que têm planos de saúde. Só que
agora começa a chegar às pessoas com condições econômicas menores do
que da classe média. Agora vai bater no SUS, agora está chegando nas
comunidades, nas favelas. Então, é um momento de união, um momento
de cooperação, é o momento de o ente federal coordenar, chamar os
Estados e Municípios e coordenar, levando em conta o que determina a
Constituição.
E a meu ver, como bem ressaltou o eminente Ministro-Relator, o
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eminente Ministro Marco Aurélio, a Constituição é muito clara. E a lei, a
alteração feita pela medida provisória, também.
O art. 3º da Lei diz:
"Art. 3º Para enfrentamento de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades
poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as
seguintes medidas:"
Aqui, a alteração feita prevê o âmbito das competências, ou seja,
adotam, e não poderia deixar de ser, porque a própria Constituição
adotou a distribuição de competências no Federalismo e traz um rol
exemplificativo de medidas a serem tomadas. Até porque não poderia, a
meu ver, determinar um rol taxativo, suprimindo a autonomia dos
Estados e dos Municípios.
A Constituição assim estabelece nos arts. 196 e 197, e consagra a
saúde como direito de todos e dever do Estado, pelo menos Estados e
Municípios.
A Constituição prevê e estabelece, expressamente nos incisos II e IX
do art. 23, a existência de competência administrativa comum. E essa
competência administrativa comum, insisto novamente, se dá no âmbito
da predominância do interesse.
Ora, é óbvio, e entendo aqui nos memoriais, na apresentação a
preocupação do Advogado-Geral da União, Doutor André, que a
competência comum administrativa não permite ao Município, a um
prefeito, a um governador interditar um aeroporto internacional. Isso não
é competência municipal. Dentro da competência comum, mesmo que se
interprete saúde pública, isso é competência geral, nacional do Presidente
da República.
Da mesma forma, não compete ao Presidente da República, porque
aí a competência é comum, verificar se naquele município é necessário ou
não interditar os bares e restaurantes locais em virtude da proliferação do
vírus. É o princípio da predominância do interesse, é o respeito à
Constituição.
Isso é tradicional no nosso Direito e o Supremo Tribunal Federal,
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desde 1988, vem estabelecendo essas balizas de forma muito clara. Na
competência comum, não significa que é tudo de todos; significa que,
dentro da competência comum, no âmbito do seu interesse local, regional
ou nacional, é possível sim, principalmente em saúde pública, tomar as
melhores medidas de prevenção para defender o cidadão, para defender
o brasileiro que mora no Município que está no Estado.
Da mesma forma, no campo legislativo, no art. 24, XII,
expressamente o Texto Constitucional prevê competência concorrente
entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre proteção
e defesa da saúde, permitindo ainda - isso também é muito importante aos Municípios, nos termos do art. 30, II, a chamada competência
suplementar à legislação federal e estadual. O Município, por óbvio, não
faz parte da competência concorrente, em que as normas gerais da
legislação serão da União e as normas complementares, dos Estados, mas
o art. 30, II, permite que o Município possa suplementar para fazer bem
aplicar a legislação no seu âmbito. Sem contrariar, mas suplementando.
É dessa forma que entendo que a Lei nº 13.979, com as alterações
realizadas, deve ser interpretada: no sentido de estabelecer determinações
gerais sem ingressar - como não poderia realmente fazê-lo - na
competência concorrente e na competência suplementar dos Estados e
Municípios respectivamente. Ela estabelece algumas normas que entendo
diretamente aplicáveis só à União, e vou citar quais são, e prevê uma
coordenação que deve ser realizada pela União - aí sim uma coordenação.
Coordenação não é imposição. Coordenação é respeito à autonomia.
Coordenação é liderança, é trazer todos os Estados, as diversas regiões,
até para que uma região possa auxiliar outra. As regiões que começaram
antes com o problema já têm uma expertise que pode ser utilizada nas
demais. E essa coordenação obviamente compete à União.
Agora, as medidas de interesse regional, de interesse local, as
medidas dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício
das suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar,
sempre dentro de critérios técnicos, essas medidas restritivas, como a
imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena,
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suspensão de atividades de ensino, restrições ao comércio, atividades
culturais, restrições à circulação de pessoas, entre outros mecanismos
reconhecidos como eficazes pela Organização Mundial de Saúde, pelos
estudos realizados pelo Imperial College London, a partir de modelos
matemáticos, é a ciência, é a técnica embasando políticas públicas,
decisões administrativas.
Isso é possível, no âmbito, repito, de suas competências
constitucionais, aos Estados e Municípios. De qualquer extravasamento
nisso não deve decorrer a quebra do nosso Federalismo. Não é porque o
Município ou um Estado eventualmente exageraram, ou venham a
exagerar, que nós devemos, então, romper a autonomia dos Estados e
Municípios e acabar com o Federalismo. A Justiça, aí sim, deve anular
essas decisões.
E cito exemplificativamente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que
já anulou 28 decisões de prefeitos municipais que, exorbitando a sua
competência administrativa local, quase que declaravam a independência
do Município em relação à União. Obviamente, isso não faz parte do
Federalismo. Um Município, ou mesmo um Estado, impedir que se utilize
uma rodovia, mesmo que a rodovia seja estadual, mas uma rodovia
essencial para o abastecimento da população, isso transcende o interesse
local. Aí nós temos o interesse nacional, competência da União. Só que, aí,
caso a caso, deve ser analisado. O que não podemos, com o devido
respeito às opiniões em contrário, é, a partir da crise, e a partir de casos
isolados de exagero, que a Justiça vem cassando, a partir disso, acabar
com as autonomias estaduais, distrital e municipais, determinando uma
centralização na União. Não é isso que, a meu ver, a Constituição permite.
Nesses termos, Senhor Presidente, eu acompanho a liminar,
referendando a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio, que a lei
deve ser interpretada com absoluto respeito às competências dos Estados,
Distrito Federal e Municípios estabelecidas na Constituição.
Só que vou um pouquinho mais além nesse mesmo sentido, mas
faço questão de esclarecer.
Na impugnação do art. 3º, VI, "b", que prevê:
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"VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por
rodovias, portos ou aeroportos de:
(...)
b) locomoção interestadual e intermunicipal;"
Entendo que deve ser interpretado exatamente nos termos do voto
que proferi, ou seja, desde que essa restrição excepcional e temporária da
rodovia intermunicipal seja de interesse nacional; aí, obviamente, é
autoridade federal. Agora, isso não impede, eventualmente, que o
governo do Estado possa determinar uma restrição excepcional entre
rodovias estaduais e intermunicipais quando não afetar o interesse
nacional, mas sim o interesse local. Ou seja, na verdade, é a explicitação
do voto que dei, mas faço questão de fazer essa observação em relação à
alínea "b" do inciso VI do art. 3º.
É nesses termos o voto, Senhor Presidente.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
eminentes Pares, Senhoras Ministras, cumprimento Vossa Excelência,
Presidente, pelas palavras que proferiu inicialmente e me permito
subscrevê-las, especialmente em respeito às vítimas dessa pandemia.
Cumprimento o eminente Ministro-Relator, o Ministro Marco
Aurélio, que traz a referendo, numa manifestação explícita de respeito à
deliberação colegiada, voto de quem enalteço, bem como o minucioso,
minudente relatório, que, por evidente, adoto por inteiro.
Também permito-me subscrever os cumprimentos que o eminente
Ministro Alexandre de Moraes dirigiu às sustentações orais, nominando
os Advogados, o Senhor Procurador-Geral, que se valeram da palavra
para expressar os seus pontos de vista, também faço aqui os meus
sinceros cumprimentos.
Eu vou me permitir, Senhor Presidente, Senhoras Ministras,
eminentes Pares, juntar declaração de voto, na qual explicito
especialmente, como não poderia deixar de ser, os fundamentos que
ensejam a conclusão a que cheguei no exame desta matéria. E,
evidentemente, nesses fundamentos, estão um conjunto de premissas
jurídicas, eis que por óbvio nosso munus se circunscreve ao exame da
espacialidade jurídico-normativa de índole constitucional.
E, como adoto alguns fundamentos distintos do eminente MinistroRelator e ainda mais distintos do eminente Ministro Alexandre de
Moraes, que vem de proferir voto convergente, sem embargo da
conclusão que vou adiante apresentar, vou me permitir sumariar o que
consta do voto que trago à apreciação.
Principio, Senhor Presidente, por assentar que entendo que a
Medida Provisória que está em juízo de apreciação em sede cautelar
apresenta uma verossimilhança de presunção de constitucionalidade,
pelo menos nesse juízo inicial, em sede de exame da liminar deferida para
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referendo, apresentando, portanto, uma substancial constitucionalidade,
pelas razões que vou, em seguida, resumir, excetuado um dos sentidos
que me parece que não deva ser acolhido, especialmente se destinado
esse sentido ao § 9º do art. 3º desta norma em questão, ou seja, a Medida
Provisória 926, que alterou a Lei 13.979.
Como assentou, no início de seu voto, o eminente Ministro
Alexandre de Moraes, também entendo que o pano de fundo desse
debate é o desenho jurídico do Federalismo e da própria Federação.
Nesse sentido, a atribuição de competências, quer comuns, quer
concorrentes, como exposto nesse sentido da atribuição concorrente de
competências pelo eminente Ministro-Relator, Ministro Marco Aurélio,
essa atribuição implica um desenho normativo e requer, em meu modo
de ver, não apenas uma prestação de contas do dever constitucional de
fundamentação, mas também uma linha de coerência com o programa
normativo constitucional e julgamentos precedentes. E, seguramente, à
luz do sentido de permanência e estabilidade do que se pode denominar
jurisprudência, devem projetar as suas luzes para o julgamento presente,
bem como significar previsibilidade e estabilidade aos julgamentos
futuros.
Essa linha de coerência parece-me coirmã de um conjunto de
conteúdos que integram o dever constitucional de fundamentação, e
também se aproxima em muito de juízos de contenção que, não raro, são
vocacionados a um tribunal de controle de constitucionalidade,
nomeadamente no feitio do desenho constitucional do Supremo Tribunal
Federal.
Por isso, quando se fala, a exemplo de competência concorrente, no
juízo de atribuição das competências concorrentes, o legislador
constituinte, no art. 24, fez uma formulação na qual apreciou os três entes
federativos: União, Estados e Municípios, bem como o Distrito Federal. E,
evidentemente, estabeleceu um regime jurídico próprio das chamadas
normas gerais. E, por outro lado, ao assim fazê-lo, não deixou certamente
de respeitar cada esfera do governo no limite da sua própria
espacialidade jurídica e constitucional, como, aliás, está no inciso I do art.
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198 da Constituição, em matéria de saúde pública e, especificamente, no
âmbito do Sistema Único de Saúde existente no Brasil.
Por isso, Senhor Presidente, também entendo que o pano de fundo é
este e, à luz desse pano de fundo, quer se marche para a incidência do art.
23, que trata da competência comum, quer se marche para o art. 24, que
está na seara da competência concorrente, parece-me que a questão
central, que aqui se coloca, não é apenas de saber quem é o ente
competente para lidar com emergência sanitária. Os deveres são exigidos
e impostos à União, aos Estados e aos Municípios no sentido de agir,
como devem agir a União, os Estados e os Municípios. É nesse sentido
que é essa discussão. Nada obstante estejamos em controle abstrato de
constitucionalidade, essa discussão ganha uma dimensão de concretude
no sentido de situar-se nesse fenômeno disruptivo da pandemia e em um
regime jurídico que seja apto, com segurança, estabilidade,
previsibilidade e, portanto, coerência a dar respostas a esta situação
emergencial e transitória pela qual passamos.
Por isso, a matéria, em meu modo de ver, se desloca para a seara das
competências concorrentes, até porque, em se tratando de competência
comum, haveria que se enfrentar a exigência de lei complementar - que é,
aliás, demandada pelo próprio teor do art. 23, no qual não estão apenas
competências materiais. Trata-se também de uma exigência legislativa. E,
na ausência de uma proclamação legislativa desta índole e desse estatuto
de lei complementar, evidentemente, parece-me, ao menos, que a
responsabilidade é de todos.
Nós estamos, portanto, Senhor Presidente, em meu modo de ver,
como a própria Medida Provisória não deixa de reconhecer, num juízo de
distribuição dessas competências entre a União, os Estados e os
Municípios. Por isso a preocupação a que, em breve, me referirei com o §
9º do art. 3º na redação dada, eis que temos diante de nós uma medida
provisória que foi editada pelo Presidente da República, que atribuiu e,
de certo modo, delegou ao Presidente da República definir, por decreto, a
essencialidade dos serviços públicos e atividades ali mencionados.
Portanto, não se pode obviamente afastar as próprias atribuições
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constitucionais da chefia do Poder Executivo e, portanto, da
Administração Pública Federal e, portanto, da União, neste sentido,
nomeadamente para reconhecer não apenas a possibilidade de decreto
nesse sentido ser emitido, mas também a necessidade de situar-se em
parâmetros de defesa da saúde, em parâmetros de cuidados da saúde, os
quais sejam equiparados ou superiores aos parâmetros do regulamento
sanitário, aprovado numa assembleia geral da Organização Mundial da
Saúde, da qual o Brasil fez parte. O Brasil ratificou esse regulamento
sanitário; o Brasil nunca fez ressalva a esse regulamento sanitário.
Portanto, o Brasil está vinculado a cumprir essa norma, dentro da nossa
territorialidade, eis que é uma regra que, se precisasse, quiçá, até,
desnecessário fosse, à luz de um certo olhar da incidência desse modo do
Direito Internacional operar, mas, em havendo esta exigência, o Brasil
internalizou a norma por meio da ratificação, e não fez ressalvas a
nenhum teor do regulamento sanitário. Portanto, o decreto do Poder
Executivo se vincula a esses parâmetros, podendo seguramente elevar os
patamares de proteção. E, além disso, também se vincula aos critérios que
esse regulamento sanitário e a própria Organização Mundial da Saúde
traduzem com base nas evidências científicas.
Por isso, Senhor Presidente e eminentes Pares, muito sinteticamente,
exponho algumas dessas premissas jurídicas que me levam à conclusão
que eu estou aqui a fundamentar.
A primeira dessas premissas é aquela segundo a qual a emergência
internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não
implica, nem menos autoriza, a outorga de discricionariedade sem
controle ou sem contrapesos típicos do Estado de Direito Democrático. As
regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade
individual e, sim, também, para o exercício da racionalidade coletiva, isto
é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente.
O Estado de Direito Democrático garante também o que, como é
conhecido na teoria do Direito Constitucional, Madison chamava de
liberdade pública, ou seja, o direito de examinar as razões
governamentais e o direito da cidadania de criticá-las. Os agentes
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públicos agem melhor, mesmo durante as emergências, quando são
obrigados a justificar suas ações.
E, no voto, Senhor Presidente, eminentes Pares, faço uma alongada
referência à obra "Em Caso de Emergência", numa tradução literal do
inglês, de Stephen Holmes, que, exatamente nessa publicação, que foi
levada a efeito no California Law Review, faz uma explicitação dessa
atuação não discricionária durante as emergências.
Na segunda premissa, está que o exercício da competência
constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros
materiais a serem específicos, a serem observados, por primeiro, pelas
autoridades políticas. Esses agentes públicos devem sempre justificar a
suas ações, e é à luz dessas ações que o controle dessas próprias ações
pode ser exercido pelos demais Poderes e, evidentemente, por toda
sociedade.
Uma terceira premissa que assento neste voto, Senhor Presidente, é
que o pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão,
sobretudo a omissão em relação às ações essenciais exigidas pelo art. 23
da Constituição Federal.
É grave do ponto de vista constitucional, quer sob o manto de
competência exclusiva ou privativa, que sejam premiadas as inações do
Governo Federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de
suas respectivas competências, implementem as políticas públicas
essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a
União, mas também os Estados-membros e os Municípios.
Em quarto lugar, assento que a União exerce a sua prerrogativa de
afastar a competência dos demais entes sempre que, de forma nítida,
veicule por lei geral - estou, aqui, a me referir ao § 1º do art. 24 da
Constituição - ou por lei complementar - aí, será a hipótese do parágrafo
único do art. 23 da Constituição - uma norma que organiza essa
cooperação federativa.
Dito de outro modo, na organização das competências federativas, a
União exerce a preferência, a preempção em relação às atribuições dos
demais entes. E, no silêncio da legislação federal, têm Estados e
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Municípios uma presunção de atuação contra essa preempção - numa
conhecida expressão da Teoria do Direito Constitucional -, esse haurio da
experiência do Direito norte-americano.
Por isso, o Congresso Nacional pode - e poderá, se assim entender regular, de forma harmonizada e nacional, determinado tema ou política
pública. No entanto, no seu silêncio, na ausência de manifestação
legislativa, quer por iniciativa do Congresso Nacional, quer da chefia do
Poder Executivo Federal, não se pode tolher o exercício da competência
dos demais entes federativos na promoção dos direitos fundamentais.
Em quinto lugar, assento que o caminho mais seguro para
identificação do fundamento constitucional, no exercício da competência
dos entes federados, é o que se depreende da própria legislação. A Lei
8.080/1990, a chamada Lei do SUS, dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde e assegura esse direito por
meio da municipalização dos serviços. A diretriz constitucional da
hierarquização, que está no caput do art. 198 da Constituição, não
significou e nem significa hierarquia entre os entes federados, mas um
comando único dentro de cada uma dessas esferas respectivas de
governo.
Em sexto lugar, entendo ser necessário ler as normas da Lei
13.979/20 como decorrendo da competência própria da União para
legislar sobre vigilância epidemiológica. Nos termos da Lei geral do SUS,
Lei 8.080/1990, o exercício dessa competência da União não diminui, nem
pode diminuir, a competência própria dos demais entes da Federação na
realização dos serviços de saúde; nem poderia, afinal de contas a diretriz
constitucional é a municipalização desse serviço.
Em sétimo lugar, assento, Senhor Presidente, sumariando o voto,
que é mais alongado, ser o direito à saúde, definido pelo art. 12 do Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, garantido por
meio da obrigação dos Estados Partes - portanto, também do Brasil - de
adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas.
Interpretando esse dispositivo, o Comitê de Direitos Econômicos e
Sociais, em seu Comentário Geral de 14, sublinha a importância de os
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Estados aderirem às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não
apenas por serem elas - a diretrizes de OMS - obrigatórias, nos termos do
art. 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde, e, referida no
Brasil, ratificada pelo Decreto 26.042, mas sobretudo porque conta com a
expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
Em penúltimo lugar, assento que, entre as deliberações tomadas pela
Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, está o Regulamento
Sanitário Internacional, do qual constam parâmetros para o atendimento
mínimo à necessária capacidade de vigilância e de resposta. E, se é certo
que à União pode legislar sobre o tema, não tenho dúvida disso, entendo,
nada obstante, que o exercício dessa competência deve ser para
resguardar a autonomia dos demais entes.
E assim, Senhor Presidente, eminentes Pares, com essa base
constitucional e essa fundamentação de precedentes que cito da base
doutrinária, anteriormente mencionada e dos demais a que me refiro no
voto, concluo, Senhor Presidente, na linha do voto do eminente MinistroRelator, nada obstante, assentando que concedo parcialmente a cautelar
para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º dessa Lei
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de
governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos
e as atividades essenciais.
É como voto, Senhor Presidente e eminentes Pares.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
VOTO-VOGAL
SÍNTESE DO VOTO
1. O presente voto, ao dispor dos eminentes pares e das partes na
íntegra, expressa fundamentação nos termos do inciso IX do art. 93 da
Constituição da República Federativa do Brasil, e se contém em
aproximadamente 20 páginas. A síntese e a conclusão podem ser
apresentadas, sem prejuízo da explicitação no voto contida, à luz do
procedimento que se fundamenta nos termos do insculpido no inciso
LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência
se insere a celeridade de julgamento, mediante sucinta formulação que
tem em conta as seguintes premissas e arremate:
1.1. Premissas
Primeira: A emergência internacional, reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de
discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado
Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas
para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da
racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de
forma eficiente. O Estado Democrático de Direito garante também o que
Madison chamava de liberdade pública: o direito de examinar as razões
governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem
melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar
suas ações.
Segunda: O exercício da competência constitucional para as ações na
área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem
observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses
agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o
controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.
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Terceira: O pior erro na formulação das políticas públicas é a
omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da
Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva
ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que
Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências,
implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos
direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os
Municípios.
Quarta: A União exerce sua prerrogativa de afastar a competência
dos demais entes sempre que, de forma nítida, veicule, quer por lei geral
(art. 24, § 1º, da CRFB), quer por lei complementar (art. 23, par. único, da
CRFB), norma que organiza a cooperação federativa. Dito de outro modo,
na organização das competências federativas, a União exerce a
preempção em relação às atribuições dos demais entes e, no silêncio da
legislação federal, têm Estados e Municípios a presunção contra essa
preempção, a denominada ”presumption against preemption” do direito
norte-americano. O Congresso Nacional poderá, se assim o entender,
regular, de forma harmonizada e nacional, determinado tema ou política
pública. No entanto, no seu silêncio, não se pode tolher o exercício das
competências dos demais entes na promoção de direitos fundamentais.
Quinta: O caminho mais seguro para a identificação do fundamento
constitucional do exercício da competência dos entes federados é,
portanto, o que se depreende da própria legislação. A Lei 8.080, da 1990, a
Lei do SUS dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde e assegura esse direito, por meio da
municipalização dos serviços. A diretriz constitucional da hierarquização,
constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os
entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
Sexta: É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020,
como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre
vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de
1990. Como se depreende dessa Lei, o exercício da competência da União
em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes
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da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a
diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
Sétima: Definido no Artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos,
Econômicos, Sociais e Culturais, o direito à saúde é garantido por meio da
obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para
prevenir e tratar as doenças epidêmicas. Interpretando esse dispositivo, o
Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, em seu Comentário Geral n. 14,
sublinha a importância de os Estados aderirem às diretrizes da
Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias
nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da
Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo
porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao
direito à saúde.
Oitava: Entre as deliberações tomadas pela Assembleia Geral da
Organização Mundial da Saúde está o Regulamento Sanitário
Internacional que, do qual constam parâmetros regionalizados para o
atendimento mínimo à necessária capacidade de vigilância e resposta. Se
é certo que a União pode legislar sobre o tema, o exercício dessa
competência deverá sempre resguardar a atuação própria dos demais
entes.
1.2. Base constitucional: as competências federativas (arts. 22, 23, 24,
26 e 30, todos da CRFB), o direito à saúde (arts. 6º, 196 e 198, todos da
CRFB) e o processo legislativo (art. 62 da CRFB); e base convencional
(art. 5º, § 2º, da CRFB): o direito à saúde (artigo 12 do Pacto Internacional
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), a Constituição da
Organização Mundial da Saúde e o Regulamento Sanitário Internacional.
1.3. Base em precedentes: o voto se estriba em precedentes que
formam jurisprudência deste Tribunal e, especialmente, do Comitê de
Direitos Econômicos Sociais e Culturais; especificamente cita-se o
Comentário Geral n. 14.
1.4. Base doutrinária: o voto faz referência ao artigo de Stephen
Holmes publicado na California Law Review, em abril de 2009.
Conclusão do voto: Concedo parcialmente a cautelar para dar
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interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a
fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo,
nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho o bem lançado
relatório proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio.
Apenas para rememorar, o objeto deste julgamento é o referendo de
medida cautelar em ação direta que, deferida em parte, explicitou a
competência concorrente para a adoção de medidas de combate à
emergência sanitária decorrente do coronavírus, nos termos, segundo
aponta a decisão, do art. 23, II, da CRFB.
Na ação direta, o Partido Democrático Trabalhista impugna o caput,
os incisos I, II e VI e os §§ 8º, 9º, 10 e 11 todos do artigo 3º da Lei Federal n
13.979/2020, com redação da MP nº 926/2020, veiculados nos seguintes
termos:
“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas:
I – isolamento;
II – quarentena;
(...)
VI - restrição excepcional e temporária, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País; e
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,
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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.”

Como bem sumariou o e. Relator, os argumentos pela
inconstitucionalidade são de ordem formal, ante a edição de medida
provisória em matéria reservada à legislação complementar, e material,
em virtude do receio de se reduzirem desproporcionalmente as
competências dos demais entes da federação (arts. 23, II; 198, I; e 200, II,
todos da CRFB). Daí o pedido para a declaração de inconstitucionalidade
da Lei e, por arrastamento, do Decreto 10.282/2020 que definiu as
atividades tidas por essenciais.
O Advogado-Geral da União, em sede de embargos de declaração,
defendeu a competência privativa da União para editar normas gerais
sobre saúde pública e indica, em sua petição, três preocupações centrais:
“É absolutamente inviável que cada Estado defina o que
são serviços essenciais e, ADI nº 6341, Rel. Min. Marco Aurélio.
16 portanto, conforme sua conveniência e oportunidade,
interfira gravemente no abastecimento nacional, no
fornecimento de medicamentos e na circulação necessária de
pessoas e bens.
Não se pode, também, permitir que Estados e Municípios
invadam competências que, por fundamentais ao interesse
nacional, a Constituição reservou à União, como é o caso dos
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serviços de navegação aérea, transporte ferroviário e aquaviário
que transponham os limites de Estados e transporte
interestadual e internacional de passageiros (artigo 21, inciso
XII, alíneas “c”, “d” e “e”, do Texto Constitucional).
Por outro lado, ao pretender a suspensão do § 10 do artigo
3º da referida lei, o autor objetiva que, mesmo quando afetarem
a execução de serviços públicos essenciais, inclusive reguladas,
concedidas ou autorizadas, as medidas excepcionais previstas
em seus incisos I, II e VI possam ser adotadas sem articulação
prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou
autorizador.”

Em síntese, a definição sobre a essencialidade de alguns serviços
decorre da necessidade de proteção ao interesse nacional, à privatividade
com que alguns serviços são atribuídos à União e à titularidade desses
serviços, a exigir, por exemplo, concordância do poder concedente.
Era, brevemente, o que se tinha a rememorar.
Há dois tipos de argumentos suscitados no âmbito do controle
concentrado de constitucionalidade em relação às medidas que as
autoridades públicas têm tomado ou deveriam estar tomando para
enfrentar a emergência sanitária decorrente da epidemia do coronavírus.
De um lado, o problema de saber quem é o ente público competente para
realizar as ações de enfrentamento necessárias; de outro, o de saber qual é
o limite constitucional para a realização dessas ações.
Não se deve pressupor que as duas ordens de argumento sejam
incompatíveis. A emergência internacional, reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde, não implica – nem muito menos autoriza – a outorga
de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado
Democrático de Direito. A emergência, por mais grave que seja, não
traduz incompatibilidade entre liberdade e saúde pública.
Como lembra Stephen Holmes em In Case of Emergency, todo
profissional de saúde responsável por uma emergência sabe que é a
adesão estrita aos protocolos médicos – e não a discricionariedade para
deles se desviar – que promove uma melhor coordenação entre os
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profissionais médicos. Além disso, os protocolos são feitos por pessoas
que já tiveram experiência em outras situações, o que tende a ser mais
eficiente do que a discricionariedade completa. Finalmente, a estrita
adesão retira a pressão psicológica sobre os profissionais que estão em
uma situação de emergência.
A analogia feita por Holmes com uma sala de emergência é relevante
porque ela é perfeitamente compatível com o sentido do
constitucionalismo e do Estado Democrático de Direito mesmo em
situações de emergência. Afinal, as regras constitucionais não servem
apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da
racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de
forma eficiente. O Estado Democrático de Direito garante também o que
Madison chamava de liberdade pública: o direito de examinar as razões
governamentais e o direito de criticá-las: “os agentes públicos agem
melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar
suas ações” (HOLMES, Stephen. In Case of Emergency: Misunderstanding
Tradeoffs in the War on Terror. Californa Law Review, v. 97, n. 2, Abril de
2009, p. 354).
Principio, pois, com essa observação porque, muito embora tenho
como correto afirmar que a competência para as ações da saúde é
concorrente, penso ser imperioso registrar que o exercício da competência
constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros
materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas
autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre
justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos
demais poderes tem lugar. Passo, pois, a examinar as duas ordens de
argumentação.
Da exigência de Lei Complementar e da Ofensa à Autonomia dos
Entes da Federação
Das Alegações Apresentadas
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O Partido requerente defende ofensa ao art. 62, § 1º, III, da CRFB,
porquanto a Medida Provisória, no que altera o caput, os incisos I, II e VI e
os §§ 8º, 9º, 10 e 11 do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/2020, dispõe sobre
cooperação dos entes federativos. No entanto, como exige o art. 23,
parágrafo único, as normas que dispõem sobre cooperação entre os entes
somente podem ser veiculadas por legislação complementar.
O Partido sustenta, sob o ângulo material, que há “subtração total de
parcela da competência administrativa comum dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios”, porque as medidas de isolamento, restrição de
locomoção por rodovias, portos e aeroportos e interdição de atividades e
serviços essenciais deverão ser feitos por meio de autorização da
Presidência da República ou órgão regulador. Afirma que a centralização
da competência esvazia uma dimensão vital da responsabilidade
constitucional dos demais entes federativos. Defende a interpretação
conforme dos dispositivos, para reconhecer que é inconstitucional que o
exercício da competência da União possa derrogar a competência dos
demais entes federativos para adotar, se necessário for, medidas mais
rigorosas.
O Presidente da República, por sua vez, defende que há uma
diferenciação entre as competências de legislar e as materiais
administrativas. Embora seja comum a competência de “cuidar da
saúde”, ela não é legislativa, a qual foi exercida, in casu, sob o disposto no
art. 24, XII, da CRFB. Daí que, em seu entender, tem a Lei 13.979, de 2020,
assim como as alterações feitas por medidas com força de lei, natureza de
norma geral.
Já no que tange à inconstitucionalidade material, o Presidente da
República afirma que “o artigo 3º, caput, da Lei nº 13.979/2020, dispõe
expressamente a atuação de cada autoridade, no âmbito de suas
respectivas competências, quanto à adoção de medidas para o
isolamento, a quarentena, e restrição excepcional e temporária, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no que respeita à trânsito e transporte por rodovias, portos ou
aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção interestadual
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e intermunicipal de passageiros” (eDOC 78, p. 6).
No mesmo sentido, ainda, as alegações trazidas pela AdvocaciaGeral da União. Acrescenta que as normas, por terem caráter geral, não
tolhem a autonomia dos demais entes. Aduz que, se admitida a
possibilidade de intervenção de Estados, Distrito Federal e Municípios,
“tal providência, decerto, causaria uma enorme instabilidade na
prestação dos serviços públicos, além de clara invasão da competência do
ente que titulariza o serviço, inclusive em matérias de equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos” (eDOC 71, p. 20).
Exame das Alegações
No que tange ao aspecto formal das competências dos entes da
federação, não há dúvidas de que a Lei 13.979, de 2020, é uma norma
complexa. Editada com o objetivo de dar ferramentas ao Estado para o
enfrentamento da emergência sanitária, ela contém elementos que
ultrapassam o tema da saúde pública e se espraiam para questões ligadas
à concessão de serviços públicos e à exploração de bens e serviços de
titularidade de outros entes da federação.
O presente caso revela muito bem a necessidade de definir
urgentemente os contornos das competências dos entes da federação no
âmbito do federalismo cooperativo da Constituição Federal. É intuitivo
que medidas como o isolamento e a quarentena, que são recomendadas
pela Organização Mundias da Saúde, possam ser tomadas por todas as
pessoas que tenham competência material para cuidar da saúde, nos
termos do art. 23, II, da CRFB e, mais especificamente ainda, do art. 198, I,
da CRFB.
No entanto, o parâmetro que tradicionalmente tem sido utilizado
para regular as competências do entes da federação é de primeiro
identificar a matéria preponderante de que cuida a legislação, para só
então identificar qual é o ente responsável. A solução dada pela
identificação da primazia do interesse da regulação em determinado tema
acaba por, não raro, premiar a inação do ente que o Tribunal entende ser
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competente.
O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão,
sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição
Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa,
premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem
as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos
fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os
Municípios.
A posição do Supremo Tribunal Federal deve ser, assim, a de exigir o
cumprimento integral das obrigações do Estado: obrigações de respeitar,
proteger e realizar os direitos fundamentais. Deve também, desde que
não haja violação material à Constituição, abster-se de declarar a
nulidade de leis estaduais e locais apenas por ofensa à competência dos
demais entes. A União exerce sua prerrogativa de afastar a competência
dos demais entes sempre que, de forma nítida, veicule, quer por lei geral
(art. 24, § 1º, da CRFB), quer por lei complementar (art. 23, par. único, da
CRFB), norma que organiza a cooperação federativa. Dito de outro modo,
na organização das competências federativas, a União exerce a
preempção em relação às atribuições dos demais entes e, no silêncio da
legislação federal, têm Estados e Municípios a presunção contra essa
preempção, a denominada “presumption against preemption” do direito
norte-americano.
Essa forma de entender o papel do Supremo Tribunal Federal
promove uma deferência com as escolhas políticas do Poder Legislativo.
O Congresso Nacional poderá, se assim o entender, regular, de forma
harmonizada e nacional, determinado tema ou política pública. No
entanto, no seu silêncio, não se pode tolher o exercício das competências
dos demais entes na promoção de direitos fundamentais.
É evidente que essa proposição incentiva a produção normativa dos
demais entes da federação, não como forma de descentralização que
facilita a cooptação do poder pelas elites locais, mas como verdadeiro
experimentos democráticos, isto é, o federalismo como um “laboratório
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social da democracia”, na feliz expressão do Justice Louis Brandeis.
A expressão democrática do federalismo realiza-se pela estrita
adesão às regras constitucionais e, em especial, aos direitos e garantias
fundamentais. O federalismo de fato promove maior profusão de normas,
mas seja qual for o nível de governo que as promova têm sempre a
mesma razão de existir: a concretização ampla dos direitos e liberdades
fundamentais.
Em termos práticos, isso significa que o papel do Supremo Tribunal
Federal nos conflitos federativos deve ser o de abster-se de declarar a
inconstitucionalidade formal à míngua de legislação federal editada de
forma nítida e precisa. O locus da atuação concentrada da Corte muda,
consequentemente, de foco, para minuciosamente examinar as ofensas
materiais à Constituição. Afinal, mais relevante do que saber quem é o
ente competente para lidar com a emergência sanitária é saber como
União, Estados e Municípios devem agir.
A hipótese dos autos trata precisamente desse problema.
Supondo que a Lei 13.979, cuide, a um só tempo, de questões afetas à
seguridade social, à defesa e ao cuidado da saúde, a interpretação
constitucional irá apontar que legislar sobre o tema posto nas ações
diretas submetidas a julgamento pode ser tanto da competência privativa
da União (art. 22, XXIII, da CRFB), quanto da concorrente entre Estados e
União (art. 24, XII, da CFB), quanto da comum (art. 23, II, da CRFB).
Assim, se couber ao Supremo escolher sobre qual dessas
modalidades deve se encaixar o exercício dessa competência, ou os atos
dos Estados são formalmente inconstitucionais, ou a União deveria ter
fixados apenas normas gerais, ou ainda apenas legislação complementar
poderia dispor sobre o assunto. Há, ainda, outro complicador: acolher a
tese de inconstitucionalidade formal proposta pelo requerente poderia
implicar não apenas declarar a inconstitucionalidade da Medida
Provisória, mas também de toda a lei, porque ordinária, de combate à
emergência sanitária. E mais: se a competência desse tema for de natureza
comum, a própria Lei do Sistema Único de Saúde seria inconstitucional.
O caminho mais seguro para a identificação do fundamento
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constitucional do exercício da competência dos entes federados é,
portanto, o que se depreende da própria legislação. A Lei 8.080, da 1990, a
Lei do SUS, por exemplo, “dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde” e a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes”. Proposta com fundamento no art. 59 do
ADCT, a lei visava dar concretude ao direito, único na experiência
constitucional brasileira, previsto no 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”. Visava, ainda, respeitar a diretriz constante do art. 198, I,
da Constituição Federal que prevê que o Sistema Único de Saúde será
descentralizado, com direção única em cada esfera de governo.
A forma pela qual a Lei 8.080, de 1990, realiza esse direito é por meio
da municipalização dos serviços de saúde, tal como proposta na III
Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1963, porque “a convicção
era a de que as comunidades a sua representação política e o Poder
Executivo nos municípios poderiam (...) melhor avaliar as necessidades
da população” (Mensagem n. 360, de 1989, do Poder Executivo, DCN de
02.08.1989, p. 6508).
De acordo com a justificativa do PL 3110, de 1989, que depois
transformou-se na Lei Geral do SUS, a estrutura do Sistema Único de
Saúde está assim disposta:
“Competirá, pois, a nível federal, a formulação de políticas
de saúde aptas a reduzir os desequilíbrios entre segmentos
populacionais e entre regiões do País, seja no que diz respeito
ao seu perfil sócio-epidemiológico, seja quanto ao acesso
universal e igualitário aos serviços. De igual modo, será de sua
atribuição a elaboração de normas técnicas, bem como o
estabelecimento de critérios para a efetuação de repasses de
recursos a Estados e Municípios.
À direção do sistema no plano estadual caberá a
elaboração da política de saúde para a respectiva jurisdição a

12
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D9D-E1E1-502E-0433 e senha 28E0-B83D-3BFF-2558

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 49 de 147

ADI 6341 MC-R EF / DF
administrativa, em consonância com as indicações daquela que
for estabelecida no âmbito da União. Dentro dessa concepção
inovadora, o Estado-Membro exercerá, em articulação com o
governo federal, a implementação da municipalização dos
serviços de saúde, além de responsabilizar-se pela gestão dos
sistemas de referência regional e de alta complexidade.
O município representará uma instância integradora de
todo o sistema de saúde, exercendo as funções de organização,
gestão, execução e fiscalização das ações e serviços que serão
postos à disposição da comunidade. O ritmo e a intensidade
das transferências de competências e de atribuições dependerão
de critérios técnicos e gerenciais, que o projeto contempla.
(...)
Além de ir ao encontro dos reclamos da população
brasileira quanto à melhoria de suas condições de saúde, o
projeto em questão buscou ser coerente com a visão moderna
do Estado brasileiro, com evidência para a prática do
verdadeira federalismo para se oferecer como instrumento, no
âmbito setorial, da construção de uma sociedade realmente
democrática e justa”.
(Mensagem n. 360, de 1989, do Poder Executivo, DCN de
02.08.1989, p. 6508).

De fato, a diretriz constitucional da hierarquização, constante do
caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados,
mas comando único, dentro de cada um deles.
No que tange ao objeto da presente ação, entre as atribuições do
SUS, está a de realizar ações de vigilância epidemiológica, isto é, o
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos (art. 6º, § 2º, da Lei 8.080, de 1990).
A distribuição de competências para a realização de ações de
vigilância epidemiológica está atribuída da seguinte maneira. À direção
13
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nacional do Sistema Único de Saúde compete definir e coordenar os
sistemas de vigilância epidemiológica e coordenar e participar das ações
na referida área. Ainda de acordo com a Lei, “a União poderá executar
ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar
do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que
representem risco de disseminação nacional” (art. 16, parágrafo único da
Lei 8.080, de 1990). Aos Estados, por sua vez, cabe a coordenação, em
caráter complementar, da execução de ações e de serviços de vigilância
epidemiológica e, aos Municípios, a execução dos serviços propriamente
ditos.
É preciso, assim, ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020,
como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre
vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de
1990. Como se depreende dessa Lei, o exercício da competência da União
em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes
da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a
diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. Tudo isso está
a indicar ser possível o exercício pela União da competência legislativa
sem lhe exigir o quórum qualificado da legislação complementar.
Não fossem as questões de ordem formal, também não se pode
descurar que, sob o ângulo material, o exercício das competências
próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios devem sempre ter
parâmetros mínimos de exercício.
Esses parâmetros decorrem do próprio direito de fundo, que
legitima a atuação do poder público, qual seja, o direito à saúde. Definido
no Artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos, Econômicos, Sociais e
Culturais, o direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos
Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as
doenças epidêmicas. Interpretando esse dispositivo, o Comitê de Direitos
Econômicos e Sociais, em seu Comentário Geral n. 14, sublinha a
importância de os Estados aderirem às diretrizes da Organização
Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do
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Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto
26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a
expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
É evidente que assim deve ser. Tal como na poluição, em essência
um problema que afeta o direito à saúde na dimensão do meio ambiente,
o controle de epidemias impõe graves obrigações aos Estados, afinal o
controle mal realizado por um pode provocar novos focos de epidemia
em outros. O problema causado pela epidemia do coronavírus é comum a
todos os Estados. A irresponsabilidade de um traz graves consequências
para todos.
Entre as deliberações tomadas pela Assembleia Geral da
Organização Mundial da Saúde está o Regulamento Sanitário
Internacional que, embora não fosse necessário, foi promulgado pelo
Presidente da República, por meio do Decreto 10.212, de 30 de janeiro de
2020. Do Anexo do Regulamento Sanitário constam parâmetros mínimos
de atendimento à capacidade de vigilância e resposta, que estão
estruturados da seguinte maneira:
“1. Os Estados Partes utilizarão as estruturas e os recursos
nacionais existentes para satisfazer às exigências de
capacidades básicas, nos termos desse Regulamento, inclusive
relativas a:
(a) suas atividades de vigilância, informes, notificação,
verificação, resposta e de colaboração que lhe competem; e
(b) suas atividades referentes a portos, aeroportos e
passagens de fronteira terrestre designados.
2. Cada Estado Parte avaliará, no período de dois anos
após a entrada em vigor desse Regulamento para aquele
Estado, a capacidade das estruturas e recursos nacionais
existentes de satisfazer às exigências mínimas descritas neste
Anexo. Como resultado dessa avaliação, os Estados Partes
desenvolverão e implementarão planos de ação, a fim de
garantir que tais capacidades mínimas estejam presentes e
funcionando em todo o seu território, conforme estabelecido no
parágrafo 1º do Artigo 5º e no parágrafo 1º do Artigo 13.
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3. Os Estados Partes e a OMS apoiarão processos de
avaliação, planejamento e implementação, nos termos deste
Anexo.
4. No nível da comunidade local e/ou nível primário de
resposta em saúde pública
Capacidades para:
(a) detectar eventos que apresentem níveis de doença ou
óbito acima dos esperados para aquele dado tempo e local, em
todo território do Estado Parte;
(b) repassar imediatamente todas as informações
essenciais disponíveis ao nível apropriado de resposta de
atenção à saúde. No nível comunitário, a notificação será feita
às instituições locais de atenção à saúde ou aos profissionais de
saúde apropriados. No nível primário de resposta em saúde
pública, a notificação será feita aos níveis intermediário ou
nacional
de
resposta,
dependendo
das
estruturas
organizacionais. Para os fins deste Anexo, informações
essenciais incluem as seguintes: descrições clínicas, resultados
laboratoriais, fontes e tipo de risco, número de casos humanos e
óbitos, condições que afetem a propagação da doença e as
medidas de saúde empregadas; e
(c) implementar imediatamente medidas preliminares de
controle.
5. Nos níveis intermediários de resposta em saúde pública
Capacidades para:
(a) confirmar a situação dos eventos notificados e apoiar
ou implementar medidas adicionais de controle; e
(b) avaliar imediatamente o evento notificado e, se
considerado urgente, repassar todas as informações essenciais
ao nível nacional. Para os fins deste Anexo, os critérios de
urgência incluem impacto grave sobre a saúde pública e/ou
natureza incomum ou inesperada, com alto potencial de
propagação.
6. No nível nacional
Avaliação e notificação. Capacidades para:
(a) avaliar todas as informações de eventos urgentes num
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prazo máximo de 48 horas; e
(b) notificar imediatamente à OMS, por meio do Ponto
Focal Nacional para o RSI, quando a avaliação indicar que o
evento é de notificação compulsória, consoante o parágrafo 1º
do Artigo 6º e o Anexo 2, e informar a OMS conforme exigido
consoante as disposições do Artigo 7º e do parágrafo 2º do
Artigo 9º.
Resposta de saúde pública. Capacidades para:
(a) determinar rapidamente as medidas de controle
necessárias para evitar a propagação nacional e internacional;
(b) prestar apoio, por meio de pessoal especializado,
análise laboratorial de amostras (nacionalmente ou por meio de
centros colaboradores) e assistência logística (por exemplo,
equipamentos, material de consumo e transporte);
(c) prestar assistência no local, conforme necessário, para
complementar as investigações locais;
(d) fornecer um elo operacional direto com as autoridades
superiores de saúde e de outras áreas, a fim de aprovar
rapidamente e implementar medidas de contenção e controle;
(e) fornecer ligação direta com outros Ministérios
relevantes;
(f) fornecer, pelos meios de comunicação mais eficientes
disponíveis, ligações com hospitais, clínicas, portos, aeroportos,
passagens de fronteiras terrestres, laboratórios e outras áreas
operacionais chave para a disseminação de informações e
recomendações recebidas da OMS referentes a eventos no
território do Estado Parte e nos territórios de outros Estados
Partes;
(g) estabelecer, operar e manter um plano nacional de
resposta a emergências de saúde pública, incluindo a criação de
equipes multidisciplinares/multisetoriais para responder a
eventos que possam constituir emergências de saúde pública de
importância internacional; e
(h) fornecer todas as capacidades acima durante 24 horas
por dia.”
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Embora cada Estado deva adaptar as normas à luz de seu
ordenamento, não é difícil reconhecer que as competências de nível local,
intermediário e nacional, tal como dispõe o regulamento sanitário,
correspondem, no Estado brasileiro, às atribuições, respectivamente, dos
Municípios, dos Estados e da União, pois elas estão elencadas na Lei do
Sistema Único de Saúde.
Além das competências próprias de cada um dos entes da federação
de adotar as medidas de controle, existe ainda a possibilidade de adotar
medidas complementares, desde que observadas as diretrizes dos Artigos
42 e 43 do regulamento:
“Artigo 42 Implementação das medidas de saúde
As medidas de saúde tomadas consoante este
Regulamento serão iniciadas e concluídas sem demora e
aplicadas de maneira transparente e não discriminatória.
Artigo 43 Medidas adicionais de saúde
1. Este Regulamento não impede que os Estados Partes
implementem medidas de saúde, em conformidade com sua
legislação nacional relevante e as obrigações decorrentes do
direito internacional, em resposta a riscos específicos para a
saúde pública ou emergências de saúde pública de importância
internacional, que:
(a) confiram um nível de proteção à saúde igual ou
superior ao das recomendações da OMS, ou
(b) sejam proibidas em outras circunstâncias, nos termos
do Artigo 25, Artigo 26, parágrafos 1º e 2º do Artigo 28, Artigo
30, parágrafo 1º (c) do Artigo 31, e Artigo 33, desde que tais
medidas sejam, em outros aspectos, consistentes com este
Regulamento.
Tais medidas não deverão ser mais restritivas ao tráfego
internacional, nem mais invasivas ou intrusivas em relação às
pessoas do que as alternativas razoavelmente disponíveis que
alcançariam o nível apropriado de proteção à saúde.
2. Ao decidir implementar ou não as medidas de saúde de
que trata o parágrafo 1º deste Artigo ou as medidas adicionais
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de saúde contempladas no parágrafo 2º do Artigo 23, parágrafo
1º do Artigo 27, parágrafo 2º do Artigo 28 e parágrafo 2º(c) do
Artigo 31, os Estados Partes basearão suas determinações em:
(a) princípios científicos;
(b) evidências científicas disponíveis de risco para a saúde
humana ou, quando essas evidências forem insuficientes,
informações disponíveis, incluindo informações fornecidas pela
OMS e outras organizações intergovernamentais e organismos
internacionais relevantes; e
(c) qualquer orientação ou diretriz específica da OMS
disponível.”

Todo o arcabouço normativo diretamente incidente para o
tratamento da emergência sanitária está a indicar, tal como assentou o e.
Ministro Alexandre de Moraes na decisão monocrática da ADPF 672, que
“As regras de repartição de competências administrativas e legislativas deverão
ser respeitadas na interpretação e aplicação da Lei 13.979/20”
A conclusão quiçá pudesse ser a de rejeitar a alegação. A dúvida
suscitada pelo Partido requerente, contudo, traz legítima expectativa
sobre o fundamento pelo qual a competência é exercida, sobretudo em
relação à atribuição, delegada ao Presidente da República, para a
definição de atividades essenciais, nos termos do art. 3º, § 9º, da Lei
13.979, de 2020. Se é certo que a União pode legislar sobre o tema, o
exercício dessa competência deverá sempre resguardar a atuação própria
dos demais entes. Nesse sentido, ao menos do que se tem do atual estágio
processual, essa ordem de ideias dá amparo à ressalva então feita pelo e.
Ministro Marco Aurélio, no que assentou a competência concorrente para
legislar sobre o tema.
De fato, no âmbito do federalismo cooperativo inaugurado pela
Constituição da República, a delegação de competência a um dos poderes
do Estado não pode implicar, sob o ângulo material, a hierarquização dos
poderes ou das esferas de Governo. Por isso, defiro a medida cautelar
para dar interpretação conforme à Constituição relativamente ao § 9º do
art. 3º da Lei 13.979, reconhecendo que, “preservada a atribuição de cada
19
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esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o
Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais”.
No que tange às demais impugnações, é preciso observar que, no
que toca ao § 10 do art. 3º decorrem diretamente do poder da União de
preempção de normas que afetem a regulação de serviços por ela tidos
com essenciais. Já no que se refere ao § 11, as garantias dadas ao
transporte de cargas estão, em essência, em consonância com o que
dispõe o regulamento sanitário, em particular quanto à necessidade de
serem organizadas diretamente em comunicação com a OMS, nos termos
do Artigo 43. Repise-se que, em relação à suspensão de competência dos
demais entes pela União é, de acordo com a jurisprudência deste
Tribunal, perfeitamente possível, desde que esteja, tal como in casu,
amparada nos compromissos internacionais do Estado (v.g., RE 229.096,
Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 10.04.2008).
Ante o exposto, concedo parcialmente a cautelar para dar
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a
fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo,
nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais.
É como voto.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente,
ouvimos o voto do Ministro-Relator e também os votos que se seguiram
do Ministro Alexandre e agora do Ministro Fachin.
O Ministro Alexandre já tinha tocado na questão delicada das
múltiplas competências, tanto administrativas, tratando-se de
competência comum, como também legislativas.
Agora, o Ministro Fachin enfoca, de maneira muito precisa, o § 9º do
art. 3º, introduzido pela medida provisória, que diz exatamente aquilo
que já foi lido:
"§ 9º O Presidente da República disporá, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que
se referem o § 8º."

E o § 8º diz exatamente o seguinte:
"§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços
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públicos e atividades essenciais."

Estamos em campo bastante aberto, em que, como já vimos, temos
competências privativas - inclusive da União, como já falado aqui -,
concorrentes, a competência legislativa dos municípios e as competências
comuns. Aqui não há nenhuma dúvida, o SUS é a materialização
inequívoca daquilo que no Direito alemão se chama federalismo
cooperativo. União, estados e municípios se unem para prestar o serviço
de saúde.
Diante dessas observações genéricas, então, temos que considerar,
Presidente, que é extremamente delicada a redação do § 9º do art. 3º. Se,
como enfatizou o Ministro Fachin, o lermos em sua literalidade, isso
poderá significar que o Presidente poderá dispor, mediante decreto, sobre
serviços públicos e atividades essenciais, a despeito, eventualmente, de
possível afronta à competência de estados e municípios.
Deixarei uma ideia em aberto - e tenho falado disto publicamente.
Aqui, impor-se-ia, de maneira inequívoca - e isso já foi falado na frase
introdutória trazida pelo Ministro Alexandre -, que os segmentos
envolvidos, os níveis estaduais e municipais, fossem ouvidos. Do
contrário, podemos ter regulação feita pelo Governo Federal que atente
contra a realidade dos estados e municípios; e nós já estamos vivendo
essa situação, Presidente.
Veja, Vossa Excelência, dois casos bastante conhecidos, inclusive
tendo em vista a responsabilidade que cada qual tem sobre o sistema de
saúde em âmbito local.
Em Mato Grosso, houve a liberação do transporte por legislação
estadual. O Prefeito de Cuiabá manteve o fechamento, o isolamento
social, e proibiu o transporte no âmbito da cidade. Também isso ocorreu ainda ontem ouvia isso - em Santa Catarina. A despeito da declaração do
Governador, no sentido de que restabeleceria a normalidade, o Prefeito
de Florianópolis anunciou que manteria as regras então estabelecidas.
Isso revela o que já pontuado na fala do Ministro Alexandre: uma grande
desorganização.
A rigor, o que a Constituição sinaliza nos deveria ter levado, em
2
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tempos de crise, a um modelo de cooperação. O que já está positivado no
sistema de saúde, vários comitês e comissões, teria que ter sido estendido
para outros âmbitos. Mas isto não se fez.
Por isso que aventaria dizer que, para ser entendida como
constitucional a cláusula do § 9º do art. 3º, ter-se-ia que ouvir os estados e
municípios ou algum tipo de representação. Quando, de lege ferenda, falei
na necessidade de se ter comitê no âmbito do Governo Federal, sempre
disse que era imprescindível a presença de estados e municípios. Do
contrário, vai acontecer o que foi muito claramente demonstrado no voto
do Ministro Fachin. O Presidente poderá decretar a seu talante,
invocando poder discricionário, que estas ou aquelas atividades são ou
não são essenciais, eventualmente desrespeitando peculiaridades no
âmbito dos estados ou até mesmo dos municípios.
Estamos diante de situação extremamente complexa. Os parâmetros
que existiam já foram de alguma forma superados pela Constituição de
1988. Mas se há uma exigência, uma imposição, um imperativo de
cooperação, é esta a situação com a qual nos defrontamos nesse
momento, Presidente.
Peço desculpas aos Colegas - acabei por me estender talvez além do
devido -, mas diante mesmo da qualidade dos votos proferidos, pareceme que devemos - lembro-me do que está no voto do Ministro Alexandre,
na ADPF já referida -, talvez, dar mais detalhamento. É necessário que se
crie um modelo institucional de participação federativa nessa temática,
sob pena de termos a toda hora multiplicação de conflitos.
Já até disse, esses dias, comentando todo esse desarranjo no âmbito
da Administração, que o Presidente da República dispõe de poderes,
inclusive, para exonerar o Ministro da Saúde, mas não dispõe de poder
para exercer política pública de caráter genocida.
É claro que o texto constitucional lhe isso veda de maneira cabal. Por
isso, se algum decreto viesse, por acaso, a flexibilizar, de modo a colocar
em risco a saúde pública, certamente precisaria ser contestado. É curioso,
Presidente, que se isso ocorresse no plano dos estados ou de um estado
que adotasse política irresponsável, ele seria passível de intervenção
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federal por parte da União. É fácil de ver isso no próprio art. 34 da
Constituição.
De modo que esse assunto precisa ser tratado com bastante cuidado
e subscrevo a preocupação com a necessidade de interpretação conforme
do § 9º, e que, de fato, sinalizássemos a necessidade de que fossem
ouvidas as entidades estaduais, eventualmente, ou representativas das
entidades municipais.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente,
havia terminado meu voto dizendo que daria interpretação conforme a
dois dispositivos. O primeiro, dispositivo é a questão do transporte
intermunicipal, que não retiraria também a competência estadual no
âmbito da regionalidade. O segundo - que iria deixar para analisar na
ADI 6.343, junto com outras peculiaridades - é exatamente esse em que o
Ministro Edson Fachin muito sagazmente tocou.
Como já foi colocado aqui em discussão, quero aderir - não vou
deixar para a próxima ação - a que o § 9º deve ser interpretado conforme
a Constituição, no sentido de que não exclui a competência de
governadores e prefeitos estipular também por decreto, no âmbito de sua
competência municipal ou estadual, os serviços públicos e atividades
essenciais que entendam importantes para seu município ou estado.
É óbvio que o exagero, como disse anteriormente, pode ser
contestado na Justiça. Toda interpretação de possibilidade de
competência administrativa concorrente do art. 23, se permitirmos que o
Presidente edite decreto em que tudo ou nada é essencial, sem
possibilidade de os estados e municípios defenderem a saúde pública,
esvaziaria nossa decisão.
Em relação ao segundo dispositivo, que deixaria para a ação
subsequente, estou aderindo ao que disse o Ministro Edson Fachin, no
sentido da necessidade de interpretação conforme do § 9º, no sentido de
que não exclui a possibilidade de os governadores e prefeitos obviamente no âmbito das suas localidades e competências identificarem que, por exemplo, um serviço não é essencial, porque senão
permitiríamos que um decreto abrangente colocasse - como já veiculado
na imprensa e acho que é a isso que o Ministro Gilmar Mendes se referiu que todo serviço é essencial, porque a pessoa ganha dinheiro com aquele
serviço, acabando totalmente com as regras técnicas de isolamento. Isso
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não impediria, a par da análise da constitucionalidade de decreto, que
governadores e prefeitos mantivessem, no âmbito de suas competências,
decreto que apontasse só o que realmente é essencial para as
peculiaridades daquele município.
Então, incluo em meu voto, Presidente, também a interpretação
conforme do § 9º.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6482-05E8-DB8E-AB9A e senha DDB2-D0BB-5CE7-BC30

Supremo Tribunal Federal
Observação

Inteiro Teor do Acórdão - Página 63 de 147

15/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: MIN. MARCO AURÉLIO
: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
: LUCAS DE CASTRO RIVAS
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: FEDERACAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
- FEBRATEL
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES
RODRIGUES
SUSPEIÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Prezados
Colegas, Senhor Procurador-Geral, Senhor Advogado-Geral da União,
senhores advogados, que se houveram muito bem.
Presidente, minha situação é um pouco difícil, porque adoraria
participar. Acho que o enfrentamento do Covid-19 exige coordenação,
liderança, racionalidade e cooperação entre os entes estatais.
Evidentemente, não pode ser tudo centralizado, nem tampouco pode ser
de forma que cada um corra para um lado, que o estado faça de um jeito e
a União de outro.
De modoque é preciso coordenação e cooperação. Já havia estudado
o processo e já havia preparado meu voto. No entanto, por fato
superveniente, vou-me declarar suspeito e não vou participar,
infelizmente, desse julgamento, nem do subsequente, pela mesma razão.
Existem outros processos relacionados a esse tema, em relação aos quais
não terei a mesma restrição e poderei participar construtivamente de um
debate que considero decisivo.
Cumprimento o Relator e os eminentes Ministros que se
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manifestaram até aqui, e certamente faria coro a muitas das questões teria uma ou outra observação -, mas, nesse momento, sinto-me
compelido a me abster.
Portanto, Presidente, por motivo de foro íntimo, não estou
participando do julgamento.
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A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista –
PDT – em face da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.
O Partido requerente sustenta a inconstitucionalidade da Medida
Provisória – MP – nº 926/2020, que ensejou modificações no artigo 3º,
caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, e, por arrastamento, do Decreto nº 10.282, de 20 de
março de 2020.
Inicialmente, alega a existência de vício de inconstitucionalidade
formal, uma vez que a matéria, atinente à temática da vigilância sanitária
e epidemiológica e, por consequência, da saúde, refere-se à competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a
teor do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Nessa linha, aduz
que as normas de cooperação entre os referidos entes, nos termos do
artigo 23, parágrafo único, da Constituição da República, seria reservada
à lei complementar.
Segue afirmando que “Havendo essa flagrante reserva de lei
complementar, não cabe editar medida provisória com esse matiz, por força do
inciso III do § 1º do artigo 62 da Constituição. O argumento ora levantado, pois,
é simplesmente de abuso de poder na modalidade de excesso (vício de
competência), pela edição de ato com força de lei fora dos limites de suas
possibilidades constitucionais” (grifos no original).
Argui, em conclusão, a inconstitucionalidade, por arrastamento, do
Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020.
Aponta, outrossim, a inconstitucionalidade material em razão de
violação da competência administrativa comum, tendo em vista que a
MP prevê a concentração das providências na União, de forma a esvaziar
a atuação dos demais entes para cuidar da saúde de acordo com a
predominância do interesse, em violação da autonomia federativa
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constitucionalmente garantida.
Defende que “Grosso modo, a imposição de restrições de locomoção pode
ser estabelecida pelo Presidente da República em padrões menos rigorosos a nível
nacional, ainda assim exigindo ações mais austeras em determinados Estados ou
Municípios. A sabedoria da Constituição em incumbir a saúde como encargo
comum dos entes federativos (CF, art. 23, II) exprime o múnus também de
autoridades regionais e locais para agir em situações limítrofes como a ilustrada”.
À alegação de que presentes a probabilidade do direito (fumus boni
iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), requer o deferimento da
medida cautelar, e no mérito, a sua confirmação.
2. Noutro giro, na ADI 6.343 ajuizada pelo Partido Político Rede
Sustentabilidade, com pedido de medida cautelar, objetiva-se ver
declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, de
dispositivos da Lei nº 13.979/2020, consideradas as alterações promovidas
pelas Medidas Provisórias nº 926 e 927, ambas de 2020.
Requer-se a procedência do pedido para que seja declarada:
“i. a inconstitucionalidade do trecho “e intermunicipal” do
artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, da Lei n 13.979, de 2020,
conforme a redação dada pela Medida Provisória nº 926, de
2020.
ii. a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto:
i. do trecho “somente poderão ser determinadas com
base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde” do §1º do art. 3º da
Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas adotadas
por estados e municípios dentro de suas competências
constitucionais;
ii. do §6º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se
trate de medidas adotadas por estados e municípios
dentro de suas competências constitucionais; e
iii. do trecho “desde que autorizados pelo Ministério
da Saúde” do §7º, inciso II, do art. 3º da Lei n 13.979, de
2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e
municípios dentro de suas competências constitucionais”.
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O Partido Rede Sustentabilidade alega que os dispositivos
impugnados violam o teor dos artigos 1º; 18; 23, II; 24, XII; e 25, § 1º,
todos da Constituição Federal.
Afirma que “as medidas adotadas pela MP 926, pela MP 927 e pela Lei nº
13.979, todas de 2020, em seu conjunto normativo, privam os Estados de dispor
sobre a sua competência no âmbito do transporte intermunicipal” e que, além
disso, os textos legais atentariam “contra a competência comum dos entes para
cuidar da saúde, nos dizeres do art. 23, inciso II da Constituição, e contra a
competência legislativa dos Estados e DF para tratar de proteção e defesa da
saúde, de acordo com o art. 24, inciso XII, da Constituição.”’
Acrescenta que, “em vista da previsão do art. 25, § 1º, da CF (...) verificase que os serviços de transporte intermunicipal são de competência
administrativa e regulamentadora dos Estados.” Aduz que compete aos
municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo intramunicipal”.
Entende condicionar à autorização do Ministério da Saúde a adoção
de restrições ao transporte intermunicipal viola a competência dos
Estados e do Distrito Federal. Na mesma linha entende que condicionar
restrições ao transporte intermunicipal a ato conjunto dos Ministros da
Saúde, da Justiça e Segurança Pública e Infraestrutura, bem como de
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, invade autonomia dos Estados.
3. A medida cautelar foi parcialmente deferida na ADI 6341, ad
referendum deste Plenário, nos seguintes termos:
“(...)
2. Embora o pedido de medida de urgência esteja
direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados,
cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo,
aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da
eficácia dos dispositivos.
A cabeça do artigo 3º sinaliza, a mais não poder, a quadra
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vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da emergência de
saúde pública, de importância internacional, decorrente do
coronavírus. Mais do que isso, revela o endosso a atos de
autoridades, no âmbito das respectivas competências, visando o
isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção
interestadual e intermunicipal.
Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8º versa a
preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos
e atividades essenciais. O § 9º atribui ao Presidente da
República, mediante decreto, a definição dos serviços e
atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que somente poderão
ser adotadas as medidas em ato específico, em articulação
prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
púbicos e atividades essenciais.
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.
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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.
3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a
competência concorrente”. (destaquei)

Na ADI 6343, houve o indeferimento da medida pleiteada, sob o
fundamento de que “As Medidas Provisórias nº 926 e 927, no que alteraram
preceitos da Lei nº 13.979/2020, hão de ser examinadas a partir de cautela maior,
abandonando-se o vezo da crítica pela crítica. União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, dirigentes em geral, devem implementar medidas que se façam
necessárias à mitigação das consequências da pandemia verificada, de contornos
severos e abrangentes”.
4. Para melhor compreensão da decisão ora submetida a referendo,
transcrevo as disposições normativas impugnadas na presente ação
direta:
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas:
I – isolamento;
II – quarentena;
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[…]
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”.

5. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade referente à
pandemia decorrente da propagação desenfreada do novo coronavírus
(COVID 19). Para iniciar a análise, permito-me rememorar a etimologia
da palavra “pandemia”, dos gregos “παν (pan)” e “δήμος (povo)”, a
significar “o povo inteiro”. A sua própria etimologia revela a necessidade
de tratamento do tema em âmbito geral, inteiro, a abarcar ações globais,
regionais, nacionais e locais, a fim de encontrar soluções efetivas, que
minorem o impacto negativo das consequências de seu alastramento em
todos os países.
A importância internacional do problema enfrentado indica que, nos
6
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planos global e regional, são necessárias ações coordenadas entre os
Estados nacionais, já que reação insignificante ou ineficaz de um deles
pode acarretar, na sociedade que permanece globalizada, o
comprometimento das iniciativas tomadas pelos outros.
Por oportuno, anoto que o Brasil finalmente veio a promulgar o
Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral
da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005. Trata-se do
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que ora transcrevo, na fração
de interesse:
“Artigo 42 Implementação das medidas de saúde
As medidas de saúde tomadas consoante este
Regulamento serão iniciadas e concluídas sem demora e
aplicadas de maneira transparente e não discriminatória.
Artigo 43 Medidas adicionais de saúde
1. Este Regulamento não impede que os Estados Partes
implementem medidas de saúde, em conformidade com sua
legislação nacional relevante e as obrigações decorrentes do
direito internacional, em resposta a riscos específicos para a
saúde pública ou emergências de saúde pública de importância
internacional, que:
(a) confiram um nível de proteção à saúde igual ou
superior ao das recomendações da OMS, ou
(b) sejam proibidas em outras circunstâncias, nos termos
do Artigo 25, Artigo 26, parágrafos 1º e 2º do Artigo 28, Artigo
30, parágrafo 1º (c) do Artigo 31, e Artigo 33, desde que tais
medidas sejam, em outros aspectos, consistentes com este
Regulamento.
Tais medidas não deverão ser mais restritivas ao tráfego
internacional, nem mais invasivas ou intrusivas em relação às
pessoas do que as alternativas razoavelmente disponíveis que
alcançariam o nível apropriado de proteção à saúde.
2. Ao decidir implementar ou não as medidas de saúde de
que trata o parágrafo 1º deste Artigo ou as medidas adicionais
de saúde contempladas no parágrafo 2º do Artigo 23, parágrafo
1º do Artigo 27, parágrafo 2º do Artigo 28 e parágrafo 2º(c) do
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Artigo 31, os Estados Partes basearão suas determinações em:
(a) princípios científicos;
(b) evidências científicas disponíveis de risco para a saúde
humana ou, quando essas evidências forem insuficientes,
informações disponíveis, incluindo informações fornecidas pela
OMS e outras organizações intergovernamentais e organismos
internacionais relevantes; e
(c) qualquer orientação ou diretriz específica da OMS
disponível.
3. Os Estados Partes que implementarem medidas
adicionais de saúde, referidas no parágrafo 1º deste Artigo, que
interfiram significativamente com o tráfego internacional,
fornecerão à OMS a fundamentação de saúde pública e as
informações científicas pertinentes. A OMS compartilhará essas
informações com outros Estados Partes, assim como
informações relativas às medidas de saúde implementadas.
Para os fins deste Artigo, se entende como interferência
significativa, em geral, a proibição de entrada ou de saída
internacionais de viajantes bagagens, cargas, contêineres, meios
de transporte, mercadorias e similares ou atrasos superiores a
24 horas.
4. Após avaliar as informações fornecidas consoante os
parágrafos 3º e 5º deste Artigo e outras informações relevantes,
a OMS poderá solicitar ao Estado Parte em questão que
reconsidere a aplicação das medidas.
5. O Estado Parte que implementar medidas adicionais de
saúde, referidas nos parágrafos 1º e 2º deste Artigo, que
interfiram significativamente com o tráfego internacional,
deverão informar à OMS, num prazo de 48 horas a contar de
sua implementação, quais são essas medidas e a fundamentação
de saúde para sua implementação, a não ser quando estiverem
abrangidas por uma recomendação temporária ou permanente.
6. Os Estados Partes que implementarem medidas de
saúde consoante aos termos dos parágrafos 1º ou 2º deste
Artigo deverão revisar tais medidas num prazo de três meses,
levando em consideração a orientação da OMS e os critérios
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indicados no parágrafo 2º deste Artigo.
7. Sem prejuízo de seus direitos nos termos do Artigo 56,
qualquer Estado Parte que sofrer o impacto de uma medida
tomada consoante os parágrafos 1º ou 2º deste Artigo poderá
solicitar manter consultas com o Estado Parte que implementou
tal medida. O propósito de tais consultas é esclarecer as
informações científicas e a fundamentação de saúde pública
subjacentes à medida e encontrar uma solução mutuamente
aceitável.
8. As disposições deste Artigo podem aplicar-se à
implementação de medidas referentes a viajantes que
participem em grandes eventos de massa”.

Já em sede doméstica, interna ou nacional, o Brasil, todos sabemos,
possui dimensão continental. E como Estado federal detém moldura
normativa constitucional que permite lidar com a crise pandêmica,
protegendo e e cuidando da saúde pública por medidas que atendam as
peculiaridades regionais e locais.
A questão envolve como pano de fundo o federalismo e a
distribuição de competências entre os seus entes. Nesse ponto, é
essencial ater-se ao sistema delineado pela Constituição Federal, como
forma de manutenção do ordenamento democrático e do Estado de
Direito. É esse o ensinamento de Konrad Hesse ao estudar o federalismo
alemão previsto pela Lei Fundamental do país:
“Lo que las antiguas teorías del Estado federal presentaban
como una alteración de la verdadera esencia del Estado federal, se ha
convertido hoy en su principio verdadero: en el sistema de la Ley
Fundamental es la construcción del Estado federal un complemento
esencial del ordenamiento democrático y del Estado de Derecho”1.

A divisão do poder de legislar no modelo de federação brasileira,
consagra uma fórmula que demonstra a derivação centrífuga da forma de
1

HESSE, Konrad. El Estado Federal Unitario. Revista Oficial do Mestrado em
Constituição e Sociedade da Escola de Direito do IDP, Ano IX, nº 50, mar-abr 2013, p. 35.
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Estado, que decorreu da descentralização da adoção originária do Estado
unitário, mas que ainda revela uma dinâmica centralizadora.
Como consequência, a atribuição das competências legislativas
obedece a uma minuciosa partilha estabelecida pela Constituição da
República, dentre as quais encontram-se, no que concerne aos Estados, as
competências legislativas remanescentes e as concorrentes, como a ora em
análise.
No modelo federativo brasileiro, a autonomia atribuída aos
Estados não lhes dá, em absoluto, plena liberdade para o exercício da
competência legislativa, sendo-lhes de obrigatória observância as
matérias previstas pela Constituição Federal. Embora a competência
legislativa concorrente mitigue os traços centralizadores, delineia-se um
federalismo de cooperação, com aplicação do princípio da
predominância do interesse e dos deveres mínimos de proteção aos
direitos fundamentais.
Assim já me manifestei no voto proferido ao julgamento da ADI
3470, de minha relatoria:
“O devido equacionamento da distribuição constitucional
de competências legislativas entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios há de ser feito sempre à luz do
princípio federativo, que, vocacionado à instrumentalidade
requerida pela dinâmica das relações entre as instituições
republicanas, ora tende a afirmar a autonomia, ora legitima a
uniformização institucional e a cooperação dos entes federados
sob uma União soberana.
O estabelecimento, na Constituição de 1988, de
competências normativas concorrentes tem sido apontado pela
doutrina como fórmula típica da passagem do federalismo
hegemônico e centrípeto, que marcou a história republicana
brasileira, para um federalismo de equilíbrio. Buscou-se, com
isso, um aperfeiçoamento das instituições republicanas no
sentido de atenuar a tendência excessivamente centralizadora
historicamente predominante na organização do Estado
brasileiro, valorizando-se, assim, a autonomia dos entes
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federados “sem, contudo, causar prejuízo à previsão de diretivas
nacionais homogêneas, necessárias para a integração do país”.
Entendo, nesse contexto, que a chave hermenêutica para a
adequada apreensão do sentido da cláusula definidora das
competências legislativas concorrentes, na Constituição da
República, é o princípio federativo, considerado em sua
estrutura complexa, seu caráter instrumental e sua teleologia”
(ADI 3470, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 29/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019
DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Sobre o federalismo cooperativo ou de cooperação, colho o recente
precedente:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS EM
MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 1. Tem-se, na
origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 1.210,
de 4 de setembro de 2017, do Município de Estância Balneária
de Ilhabela, que dispõe sobre a realização de prévia audiência
pública para licitação para obras, compras, serviços e alienações
que especifica. 2. A referida norma municipal criou a
obrigatoriedade de prévia audiência pública nas hipóteses de
licitação que superem o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais). Por sua vez, a Lei Federal 8.666/1993, que “estabelece
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos (...)
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios” (art. 1º), prevê, em seu artigo 39, que
deve ser realizada audiência pública apenas para licitações cujo
valor seja superior ao montante de R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais). 3. O Órgão Especial do Tribunal de
origem julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da norma por violação ao artigo 22,
XXVII, da CF/1988, que fixa a competência privativa da União
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para editar normas gerais sobre licitações e contratos. 4. A
Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central,
com competências suficientes para manter a união e a coesão do
próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON,
a oportunidade máxima para a consecução da paz e da
liberdade contra o facciosismo e a insurreição ( The Federalist
papers, nº IX ), e permitindo à União realizar seu papel
aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no
exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos
três poderes de Estado. 5. Durante a evolução do federalismo,
passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente
exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e
os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade,
para um novo modelo federal baseado, principalmente, na
cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria
de la constitución . Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O
legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem
como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto,
obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos
momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras
descentralizadoras na distribuição formal de competências
legislativas, com base no princípio da predominância do
interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes,
além de fortalecer o Município como polo gerador de normas
de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição
de competência entre os entes componentes do Estado Federal
brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto
para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto
constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses
que envolvem várias e diversas matérias, como na presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição
Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas
matérias a presença do princípio da predominância do
interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para
cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros,
Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode
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ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na
própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior
descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts.
24 e 30, inciso I). 9. Verifica-se que, na espécie, a norma
municipal invadiu a competência constitucional da União, na
medida em que a Lei Geral de Licitações traz expressa previsão
acerca do limite a ser observado para prévia realização de
audiências públicas. 10. Indevida atuação do Município na
imposição de condições/restrições ao processo licitatório. 11.
Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art.
1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso
de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao
agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa,
cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de
qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do
beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao
final)”. (RE 1247930 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 23-03-2020 PUBLIC 24-032020, destaquei)

Assim, no arranjo federativo brasileiro, compete concorrentemente à
União, aos Estados e ao Distrito Federal editar leis que tenham por objeto
determinados conteúdos. Nesse contexto normativo-constitucional, o
artigo 24 da Lei Fundamental apresenta o rol dos temas objeto da
competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o
Distrito Federal. Cumpre enfatizar o teor do inciso XII e dos parágrafos
do aludido artigo:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
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§ 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”.
(destaquei)

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Casa:
“Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde
pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição.
Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas
públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de
poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos
que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos
entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de
medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na
ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à
economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de
ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010,
DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL02399-01 PP-00070)
“LEI
DISTRITAL.
NOTIFICAÇÃO
MENSAL
À
SECRETARIA DE SAÚDE. CASOS DE CÂNCER DE PELE.
OBRIGAÇÃO IMPOSTA A MÉDICOS PÚBLICOS E
PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE. SAÚDE PÚBLICA.
MATÉRIA INSERIDA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA
COMUM E CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL.
ARTS. 23, I, e 24, XII, DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 22, I.
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PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. I - Dispositivo de lei
distrital que obriga os médicos públicos e particulares do
Distrito Federal a notificarem a Secretaria de Saúde sobre os
casos de câncer de pele não é inconstitucional. II - Matéria
inserida no âmbito da competência da União, Estados e
Distrito Federal, nos termos do art. 23, I, da Constituição
Federal. III - Exigência que encontra abrigo também no art. 24,
XII, da Carta Magna, que atribui competência concorrente aos
referidos entes federativos para legislar sobre a defesa da
saúde. IV - Dispositivo da lei distrital que imputa
responsabilidade civil ao médico por falta de notificação
caracteriza ofensa ao art. 22, I, da CF, que consigna ser
competência exclusiva da União legislar acerca dessa matéria. V
- Ação direta parcialmente procedente”. (ADI 2875, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
04/06/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008
EMENT VOL-02324-01 PP-00215 RTJ VOL-00205-03 PP-01137
RT v. 97, n. 876, 2008, p. 111-114 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p.
39-45, destaquei)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO ESTADO DE
SANTA
CATARINA,
QUE
DISPÕE
SOBRE
BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA
CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E
PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24, XII, §§ 1º E 2º, DA
CONSTITUIÇÃO. I. A competência dos Estados para legislar
sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e,
nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais,
conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II.
Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe
sobre o beneficiamento de leite de cabra em condições
artesanais. III. Ação direta julgada improcedente para declarar a
constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94”. (ADI 1278,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 16/05/2007, DJe-028 DIVULG 31-05-2007 PUBLIC
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01-06-2007 DJ 01-06-2007 PP-00024 EMENT VOL-02278-01 PP00030 RT v. 96, n. 864, 2007, p. 163-168)

Dentre as competências comuns administrativas, o art. 23, II, e
parágrafo único, da Constituição Federal assim estabelece:
“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”.

Pablo Lucas Verdú destaca que a distribuição das competências é
uma forma de evitar o caos jurídico na federação:
“Empero, la necesidad de establecer formalmente, esto es, de
modo escrito y garantizado por la rigidez constitucional, un cuadro
distribuidor de competencias entre la Unión federal y los Estados
federales, es algo imprescindible, inherente a la naturaleza del Estado
federal. El reparo de competencias es consecuencia del intenso grado
de descentralización operado en el seno del Estado federal. Como la
descentralización afecta a todos los planos jurídicos: legislativo
(constitucional y ordinario), ejecutivo y judicial, existen, por
consiguiente, en el Estado federal, la Constitución federal y la de los
Estados particulares; la legislación federal y la de los Estados
miembros; la ejecución federal y la de los Estados federados; la justicia
federal y la de los Estados miembros. Es comprensible, entonces, que
se establezca un reparto de competencias que sirva de criterio
ordenador para evitar el caos jurídico”2.
2

VERDÙ, Pablo Lucas. Curso de Derecho Político, volúmen II: la crisis de la teoría
del Estado en la actualidad, federalismo y Estado federal, la teoría de la Constitución en el
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À luz do seu ensinamento, cabe ao Brasil, por conseguinte, valer-se
da estrutura federal exatamente para evitar o caos, com o estabelecimento
de parâmetros mínimos, possibilitando, onde necessário, a
implementação de medidas diferenciadas – inclusive mais rígidas, se o
caso – de controle do novo coronavírus (COVID 19), no quadro das
competências comuns e concorrentes, com o estabelecimento de
isolamento, quarentena, enfim, de todas as medidas já previstas, sempre à
luz do princípio da proporcionalidade.
Nesse cenário é que surge a Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020, como instrumento de urgência adequado para alterar a
Lei 13.979/2020, editada no âmbito da competência concorrente quanto à
saúde.
Não detecto qualquer inconstitucionalidade por vício formal, pois
não se trata de normas gerais de cooperação, estas, sim, confiadas
constitucionalmente à lei complementar, mas de medidas específicas e
pontuais de logo necessárias à imediata coordenação de ações de
combate e prevenção nacional à pandemia.
Quanto aos serviços públicos e atividades essenciais, de acordo
com a nova redação – conferida pela MP nº 926/2020 – do artigo 3º, VI,
b, e §§ 8º e 10, da Lei 13.979/2020, a articulação prévia com o órgão
regulador, é dizer, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
– ou com o Poder concedente ou regulador, a fim de implementar
restrição temporária e excepcional de locomoção intermunicipal, constitui
instrumento de imprescindível diálogo que, em realidade, implementa
o equilíbrio federativo.
Isso porque o exercício do poder de polícia sanitário é também
decorrência do federalismo cooperativo, como deflui, na minha leitura,
dos artigos 198 a 200 da Carta Magna, que traçam as linhas
constitucionais de proteção à saúde e estabelecem diretrizes ao Sistema
Único de Saúde – SUS –, que é universal, regido, inclusive, pela
descentralização.
marco del Derecho político. Madrid: Editorial Tecnos, 1986, p. 364/365.

17
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4726-FA77-FDEB-B4FF e senha 359F-12A8-3C43-58FB

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 82 de 147

ADI 6341 MC-R EF / DF
A ação de política sanitária e fiscalizatória dos entes permanece
preservada, desde que, quanto aos serviços e atividades essenciais, haja
atuação de maneira previamente articulada, nos termos da Medida
Provisória em análise.
Em casos de omissão da regulação devida ou de ausência de
matéria que afete serviços públicos e atividades essenciais, subsiste, de
modo pleno, a possibilidade de adoção de medidas à luz da autonomia
federativa3.
3

Nesse sentido o seguinte julgado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da
Lei nº 9.782/99. MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001, que alterou dispositivos da Lei nº
9.782/99. Inclusão do comércio varejista de produtos farmacêuticos (farmácias e drogarias)
no rol dos sujeitos passivos da taxa de fiscalização de vigilância sanitária arrecadada pela
ANVISA. Constitucionalidade. 1. A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que instituiu o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
determinou que essa autarquia de regime especial atuasse não só na fabricação, na
distribuição ou na importação de medicamentos e assemelhados, mas também em sua
comercialização, conforme definido em suas finalidades institucionais (art. 6º). Em
decorrência disso, compete à ANVISA “autorizar o funcionamento de empresas de
fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de
comercialização de medicamentos” (art. 7º, VII, da Lei nº 9.782/99). Para tanto, encontra-se
entre suas fontes de receitas o produto da arrecadação da taxa de fiscalização de vigilância
sanitária (art. 22, I, da Lei nº 9.782/99), resultante do regular exercício de seu poder de polícia
sanitária, inclusive em face das atividades de comercialização de medicamentos por
farmácias e drogarias, exercício esse perfeitamente constitucional e apto a justificar a
cobrança da taxa respectiva. 2. O interesse na normatização e, igualmente, na fiscalização
do comércio farmacêutico extrapola o âmbito eminentemente local, ensejando uma
padronização e uma atuação com alcance nacional. O arts. 198 e 200 da Lei Fundamental,
longe de terem sido afrontados, dão suporte ao exercício da atividade de vigilância
sanitária desempenhado pela União, uma vez que o controle do comércio farmacêutico
não é de interesse meramente local, de modo a dispensar toda e qualquer atividade
fiscalizatória por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 3. A atividade de
vigilância sanitária desempenhada pela ANVISA não se confunde materialmente com
aquela desempenhada pelos municípios ou pelos estados, nem impede que esses dirijam
sua atuação fiscalizatória para os estabelecimentos de comércio farmacêutico. Não há,
ademais, duplicidade de tributação recaindo sobre o mesmo fato gerador, porque as órbitas
materiais de incidência das taxas cobradas pelos diversos órgãos de vigilância sanitária são

18
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4726-FA77-FDEB-B4FF e senha 359F-12A8-3C43-58FB

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 83 de 147

ADI 6341 MC-R EF / DF
Como bem destacado pelo eminente Relator, ao afirmar que “Há de
ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se
interessados todos os cidadãos” e, permito-me acrescentar que interessados
são também todos os entes federativos, de modo a reafirmar o quadro
constitucional de distribuição das competências legislativas
concorrentes e político-administrativas comuns. Afinal, como salientei,
“pandemia” diz com “o povo inteiro”.
6. Quanto ao artigo 3º, §9º, Lei 13.979/2020, rememoro a sua
redação, impugnada na presente ação direta: “O Presidente da República
disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que
se referem o § 8º”.
A possibilidade de o Presidente da República definir essas
atividades, por decreto, a meu juízo, tangenciaria afronta ao princípio da
separação de poderes (art. 2º CRFB). Isso porque há aqui uma instituição
da figura do regulamento autorizativo, na medida em que o Presidente,
por medida provisória, delegou poderes para si próprio, sem instituir
critérios de controle e responsividade. Desse modo, o Congresso
Nacional fica obstado a exercitar o controle do art. 49, V, da Constituição
Federal, ante a ausência de parâmetros normativos de controle.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi construída nesse
sentido (a saber, RE 13.357, RE 208.206, RE 186.359, ADI 2.387), de se
exigir parâmetros para a atividade de delegação legislativa, a fim de ter
meios de controle da atuação do Chefe do Executivo, sob pena de
violação do princípio da separação de poderes.
Desse modo, adiro à proposta justificada pelo Ministro Edson
Fachin da adoção da técnica de interpretação conforme ao §9º do art. 3º
da Lei n. 13.979/2020 no seguinte sentido: “preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o
Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais”.
Ou seja, reafirmada a possibilidade de Governadores e Prefeitos,
diversas. 4. Ação direta julgada improcedente”. (ADI 2658, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-032020 PUBLIC 05-03-2020, destaquei)
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mediante decretos, e no âmbito de suas respectivas competências,
disciplinarem ou estabelecerem as atividades e serviços públicos
essenciais.
Conclusão
7. Nessa linha, assentada no marco do Estado Democrático de
Direito a imprescindibilidade da absoluta reverência, pela União, pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, às liberdades fundamentais,
passíveis de mitigação tão-somente de modo temporário, em prol do
direito à saúde, referendo a medida cautelar, acompanhando o Ministro
Relator, com a interpretação conforme do art. 3, §9º.
É como voto.
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15/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Excelentíssimo Senhor
Presidente, Ministro Dias Toffoli, egrégia Corte, ilustre representante do
Ministério Público, Doutor Augusto Aras, queria saudar os Advogados,
Doutor André, Advogado da Advocacia Pública, os advogados que
assumiram a tribuna e bem defenderam as suas teses. Gostaria de elogiar
o voto do Ministro Marco Aurélio, um voto preciso, cirúrgico, num
momento tão delicado. E, acima de tudo, Senhor Presidente, gostaria de
elogiar a sua iniciativa de preservar a saúde de todos nós - estamos
naquela faixa etária considerada de risco -, ao realizar esta sessão através
da videoconferência.
Senhor Presidente, também queria me solidarizar, assim como fez
Vossa Excelência, com as famílias das pessoas que adoeceram, as pessoas
enlutadas, porquanto o Brasil erigiu, como ideário da sua nação, uma
sociedade acima de tudo solidária e humanista. De sorte que estamos
todos de luto, não só as famílias das pessoas que adoeceram.
Senhor Presidente, nesta situação de emergência, nesta situação de
calamidade pública, de pandemia, é absolutamente exigível de nós,
intérpretes da Constituição, aplicadores das normas constitucionais, que
levemos em consideração que o momento reclama uma interpretação
teleológica das competências constitucionais.
Eu já tive oportunidade de verificar que alguns doutrinadores
invocam o art. 21, inciso XVIII, da Constituição Federal, que não foi
sequer tratado em nenhuma das ações, que insere ali a obrigação de a
União planejar as ações de saúde pública nos casos de calamidade
pública. É, talvez, o único dispositivo que se refira especificamente a
calamidade pública. Daí, efetivamente a necessidade que nós teríamos de
ter um comitê gestor para dar uma unidade nacional às políticas a serem
adotadas.
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Mas, sem prejuízo, Senhor Presidente, as disposições constitucionais
não são antinômicas, elas convivem. Então, é mais do que evidente, que,
mercê dessa disposição centralizadora do art. 21, ela não blinda a nossa
Federação contra as legislações concorrentes dos Estados e dos
Municípios, notadamente naquilo que diz respeito aos seus interesses
locais, às suas peculiaridades locais.
Eu me recordo que nós, no Supremo Tribunal Federal, já decidimos
que, mercê da existência de normas gerais da União, dever-se-ia
prestigiar a legislação local exatamente porque ela representava uma
proteção mais eficiente do que a norma federal.
Por outro lado, evidentemente que é de se considerar também
extremamente valiosa a participação dos eminentes procuradores quando
ressaltam que, às vezes, a atividade normativa não tem a expertise que os
segmentos específicos têm. De sorte que não poderíamos subordinar
essas competências à atuação das agências reguladoras. Mas
evidentemente, pela falta de capacidade institucional, é mister que, no
exercício dessa competência concorrente, a União, os Estados e os
Municípios tenham de ouvir aquilo que têm a dizer as agências
reguladoras, porque, do contrário, Senhor Presidente, dentro da minha
atividade especulativa e de tudo quanto foi aqui aventado, as atividades
essenciais fins necessitam de atividades meio. Então, são as agências
reguladoras que efetivamente vão sugerir quais são os meios para se
atingir a atividade fim essencial.
Eu me baseei em algumas premissas e irei assentá-las rapidamente,
pelo adiantado da hora e também porque muito já foi exposto,
exatamente para acompanhar o voto do Ministro Marco Aurélio, um voto
minucioso e - repito - adotado em um momento singular na vida
brasileira.
A primeira, Senhor Presidente, é que o estado de emergência de
saúde pública não configura uma exceção de sorte a não se observar a
normatividade constitucional. A notória gravidade do contexto fático
atual, no entanto, inspira a adoção de medidas ágeis e eficazes, voltadas à
minimização dos custos e riscos envolvidos.
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Acrescento que as Medidas Provisórias 926 e 927 não violam a
reserva de lei complementar, porquanto a lei, na forma do que
estabeleceu o Relator, configura norma geral em matéria de proteção e
defesa da saúde. Daí a inexistência de qualquer vício de
constitucionalidade formal, como destacou agora a Ministra Rosa Weber.
A Lei 13.971, com a redação alterada pelas medidas provisórias,
configura uma norma geral em matéria de proteção e defesa da saúde, na
forma do art. 24, § 1º, da Constituição, devendo ser observada pelos entes
federativos como forma de coesão social e harmonia federativa, diante de
um regime cooperativo. E, aqui, cito o precedente da ADI 3.357, de
relatoria do Ministro Ayres Britto, mas do qual Vossa Excelência ficou
como Redator para o acórdão, julgado em 30/11/2017.
Acrescento ainda, Senhor Presidente, que, evidentemente, de todo
arcabouço constitucional e da interpretação sistemática da distribuição de
competências constitucionais e do dever constitucional de proteção à
saúde, resulta o complexo normativo federal que não pode, à semelhança
dos votos que já me antecederam, blindar a atuação dos demais entes,
onde se mostre insuficientemente protetivo.
Então, Senhor Presidente, eu também consagro, aqui, essa
competência legislativa concorrente, a cuja conclusão chegou o Ministro
Marco Aurélio, com esses acréscimos que foram levados a efeito em
relação a que essa competência concorrente também se dê, no que diz
respeito ao § 9º, não só na figura do Presidente da República, mas
também na dos Executivos das demais unidades federadas.
Nesse particular, eu acompanho também essa interpretação
conforme, a qual foi originariamente confirmada pelo Ministro Edson
Fachin e, depois, acrescentada pelos demais, os quais também
acompanho.
Acompanho também o Ministro Alexandre de Moraes, porque fiz
uma proposta de voto, analisando artigo por artigo, no tocante à alínea
"b" do art. 3º da lei alterada pelas medidas provisórias quanto à
locomoção interestadual.
De sorte, Senhor Presidente, que eu acompanho o voto do Ministro-
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Relator, com a interpretação conforme conferida ao § 9º, conferindo a
todos os Executivos das unidades federadas o poder de enumerar as
atividades essenciais. Em caráter obiter dictum, entendo que devam ouvir
as agências reguladoras por falta de expertise quanto às atividades
essenciais, porque as atividades meio também são consideradas
atividades conducentes à atividade fim e também à interpretação
conforme dada pelo Ministro Alexandre à alínea "b" do art. 3º da lei
alterada pela medida provisória.
E, posteriormente, Senhor Presidente - o tema é de envergadura, não
teria sentido a leitura exaustiva do voto -, eu farei a juntada, não sem
antes reiterar, digamos assim, aquilo que destaquei de início quanto à
elogiosa iniciativa de Vossa Excelência de realizar esta sessão plenária por
videoconferência.
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15/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
VOTO
AÇÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR.
PRESSUPOSTOS
E
REQUISITOS.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. SAÚDE E ASSISTÊNCIA
PÚBLICA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
EPIDEMIOLÓGICA. NORMAS GERAIS
SOBRE DEFESA DA SAÚDE. REGIME
COOPERATIVO.
ALEGAÇÃO
DE
RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E
OFENSA À AUTONOMIA DE POLÍCIA
SANITÁRIA
E
À
COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA
COMUM
DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS.
LEI
FEDERAL
Nº
13.979/2020,
ARTIGO
3º,
CAPUT,
INCISOS I, II E IV, §§ 1º, 6º, 7º, II, 8º, 9º, 10,
11.
DECRETO
10.282/2020.
CONSTITUIÇÃO FEDEREAL, ARTIGOS
18; 23, INCISO II; 198, INCISO I E 200,
INCISO
II.
CAUTELAR
QUE
REFERENDO,
ACRESCENTANDO
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
AO
ARTIGO 3º, CAPUT, VI, B, E §9º, DA LEI
13.979/2020.
1. Nessa situação de emergência e de
calamidade pública é absolutamente
exigível dos intérpretes da Constituição que
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levemos em consideração que o momento
reclama uma interpretação teleológica das
competências constitucionais. O estado de
emergência em saúde pública não configura
estado de exceção, de sorte a não se
observar a normatividade constitucional,
ainda em tempos críticos. A notória
gravidade do contexto fático atual, no
entanto, inspira a adoção de medidas ágeis
e eficazes, voltadas à minimização dos
custos e riscos envolvidos.
2. Alguns doutrinadores suscitam aplicação
ao art. 21, inciso XVIII, da Constituição
Federal que insere a obrigação de a União
planejar as ações de saúde pública em caso
de calamidade pública - dispositivo que se
refere especificamente à questão de
calamidade pública. Daí efetivamente a
necessidade de uniformidade nacional nas
políticas a serem adotadas, sendo salutar a
criação de um comitê gestor para tanto.
3. Sem prejuízo, as previsões constitucionais
não são antinômicas. Essa disposição
centralizadora do art. 21 da Constituição
não blinda a nossa Federação contra as
legislações concorrentes dos estados e dos
municípios, notadamente naquilo que diz
respeito aos seus interesses e às suas
peculiaridades locais. O Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, mercê da existência
de normas gerais da União, dever-se-ia
prestigiar a legislação local, exatamente na
medida em que ela representa uma
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proteção mais eficiente do que a norma
federal.
4. As Medidas Provisórias 926/2020 e
927/2020, que alteram a Lei 13.979/2020, não
violam reserva de lei complementar,
porquanto a lei configura norma geral em
matéria de proteção e defesa da saúde (art.
24, §1º, CF), razão pela qual inexiste
qualquer vício de inconstitucionalidade
formal.
5. A Lei 13.979/2020, norma geral em
matéria de proteção e defesa da saúde (art.
24, §1º, CF), deve ser observada pelos entes
federativos como forma de coesão social e
harmonia federativa diante do regime
cooperativo. Precedente: ADI 3357, Rel.
Min. Ayres Britto, Redator p/ Acórdão Min.
Dias Toffoli, Pleno, julgado em 30/11/2017,
DJe 1º/2/2019.
6. À luz de uma interpretação sistemática da
distribuição de competências e do dever de
proteção
à
saúde,
o
arcabouço
constitucional
resulta
em
complexo
normativo federal que não pode blindar a
atuação normativa dos demais entes,
quando se mostre insuficientemente
protetiva. Em matéria de saúde, é razoável
que essa atuação suplementar prestigie não
apenas a predominância do interesse, mas
também o critério da vedação à proteção
insuficiente. Sob esse enfoque, eventual
norma estadual ou municipal ao instituir
medidas mais protetivas à saúde do que a
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legislação federal sobre o tema, poderiam
cumprir melhor as normas constitucionais.
Precedente: ADI 3470, Relatora Min. Rosa
Weber, Pleno, julgado em 29/11/2017, DJe
1º/2/2019.
7. Consagro, portanto, a competência
legislativa concorrente cuja conclusão foi
obtida pelo Ministro Relator, com o
acréscimo de que essa competência
concorrente também se dê, em relação ao
§9º, não apenas na figura do Presidente da
República, mas também dos chefes dos
Poderes Executivos das demais unidades da
Federação, acompanhando a interpretação
conforme inaugurada pelo Min Edson
Fachin.
8. Por outro lado, é evidente que, por vezes,
a atividade normativa local não detém a
expertise dos segmentos especializados, de
sorte que, embora não possamos subordinar
essas competências à atuação das agências
reguladoras, é mister que, no exercício
dessa competência concorrente, a União, os
estados e os municípios têm de ouvir aquilo
que essas autarquias especializadas têm a
dizer, em razão de sua capacidade
institucional.
9. A constitucionalidade das normas
estaduais e municipais que eventualmente
exorbitarem o âmbito da competência
concorrente
deve
ser
analisada
oportunamente.
10. Voto pelo REFERENDO DA MEDIDA
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CAUTELAR
CONCEDIDA,
com
a
interpretação conforme conferida ao 9º,
atribuindo a todos os Executivos das
demais unidades da Federação o poder de
enumerar
as
atividades
essenciais.
Acompanho também o ministro Alexandre
de Moraes, no tocante à interpretação
conferida ao artigo 3º, inciso VI, alínea b, da
Lei 13.979/2020, quanto à locomoção
interestadual.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX:
A conformidade da Lei 13.979/2020, alterada pelas MPv 926/2020 e
927/2020, ao Pacto Federativo: norma geral que não impede a atuação
normativa dos demais entes federativos
i. A Lei 13.979/2020 configura norma geral
em matéria de proteção e defesa da saúde
(art. 24, §1º, CF), devendo ser observada
pelos entes federativos como forma de
coesão social e harmonia federativa diante
do regime cooperativo.
A Constituição Federal prevê que compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da
saúde (art. 24, XII, CF), bem como cuidar da saúde e assistência pública
(art. 23, II, CF). Estabeleceu, assim, um condomínio legislativo em
matéria de saúde, de que resultarão normas gerais a serem editadas pela
União e normas específicas, a serem editadas pelos Estados-membros.
Em termos gerais, a Federação se caracteriza por aglutinar, dentro de
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um mesmo território, diversos centros dotados de capacidade política. O
federalismo configura um arranjo institucional que envolve a partilha
vertical do poder entre várias entidades políticas autônomas, que
coexistem no interior de um único Estado soberano. Trata-se de um
modelo de organização política que busca conciliar a unidade com a
diversidade.
No arcabouço federativo, os interesses nacionais são representados
e reunidos na figura da União, responsável por atuar em seu interesse no
campo internacional e interestadual. Nesse sentido, Tércio Sampaio
Ferraz
afirma que “toda matéria que extravase o interesse circunscrito de
uma unidade (estadual, em face da União; municipal, em face do Estado) ou
porque é comum (todos têm o mesmo interesse) ou porque envolve tipologias,
conceituações que, se particularizadas num ambiente autônomo, engendrariam
conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constitui matéria de norma
geral” (Normas gerais e competência concorrente – uma exegese do art. 24
da Constituição Federal. Revista Trimestral de Direito Público, nº 7. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 19).
Neste aspecto, a federação brasileira ainda se revela altamente
centralizada, por vezes aproximando-se de um federalismo meramente
nominal. Vislumbro dois fatores essenciais para esse quadro. O primeiro
é de índole jurídico-positiva: a engenharia constitucional brasileira, ao
promover a partilha de competências entre os entes da federação (artigos
21 a 24), concentra grande quantidade de matérias sob a autoridade
privativa da União. O segundo fator é de natureza jurisprudencial. Não se
pode ignorar a contundente atuação do Supremo Tribunal Federal ao
exercer o controle de constitucionalidade de lei ou ato federal e estadual,
sobretudo aquele inspirado no “princípio da simetria” e numa leitura
excessivamente inflacionada das competências normativas da União.
A centralização visa evitar situação de caos na administração e na
gerência da coletividade brasileira, marcada por conflitos e disputas entre
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diferentes centros locais de poder. Assim, o necessário prestígio à
iniciativa local em matéria de competências legislativas concorrentes
retrai-se em casos de necessidade evidente de uniformidade federal na
disciplina da temática.
A sistemática constitucional confere à União a incumbência de
estabelecer normas gerais sobre matérias que reclamam um tratamento
normativo federativamente harmonioso. Este Plenário já teve
oportunidade de se manifestar quanto ao regramento federativo que
dispõe sobre a proteção do direito à saúde em outras oportunidades, a
exemplo do julgamento das ações envolvendo a comercialização de
amianto na modalidade crisotila (ADI 3357, Rel. Min. Ayres Britto,
Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
30/11/2017, DJe 1º/2/2019).
Nessa linha, a Constituição, ao tratar do Sistema Único de Saúde –
SUS, determina a um só tempo a integração de ações e serviços de saúde
em “uma rede regionalizada e hierarquizada” e a “descentralização, com direção
única em cada esfera de governo” (art. 198). A partir da previsão do artigo
200, II, da Constituição de que o SUS se encarregará da execução de
“ações de vigilância sanitária e epidemiológica” (art. 200, II), o Sistema foi
estruturado normativamente de modo que a coordenação das ações
estaduais, distrital e municipais de vigilância sanitária caiba à União no
âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Lei 9.782/1999).
É sabido que a expressão “normas gerais” se refere a declarações
principiológicas, que editadas pela União, no uso de sua competência
concorrente limitada, estabelecem diretrizes nacionais a serem respeitadas
pelos Estados-Membros e Municípios na feitura de suas respectivas
legislações, que “podem ser aplicadas indireta e mediatamente às relações e
situações concretas a que se destinam, em seus respectivos âmbitos políticos”
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente
limitada: o problema da conceituação das normas gerais, Revista de
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Informação Legislativa 100, 1988, 160). Sem esgotar a disciplina do tema, as
normas gerais fixam balizas, diretrizes, critérios, mecanismos e
procedimentos de cooperação entre os entes federativos, deixando
margem para que os demais entes desenvolvam normatização própria.
In casu, as Medidas Provisórias 926/2020 e 927/2020, assim como a
Lei 13.979/2020 por elas alteradas, não tratam de matéria reservada à lei
complementar, mas de norma geral em matéria de defesa e proteção à
saúde (art. 24, XII, CF). No bojo do arcabouço normativo editado acerca
de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, a Lei
13.979/2020 traça limites mínimos para a atuação dos demais entes, exigir
que as decisões sejam tecnicamente embasadas; e demandar a atuação
articulada de todos os órgãos setoriais envolvidos.

ii. A Lei 13.979/2020 não exclui a
competência suplementar dos Estados em
matéria de proteção e defesa da saúde (art.
24, §2º, CF): necessidade de se balizar a
proteção insuficiente à luz de parâmetros
científicos
No desenho constitucional de repartição de competências
legislativas concorrentes, cabe à União editar normas gerais a serem
suplementadas pelos estados em determinados casos, conforme o
interesse regional. O cenário, porém, não é estático. A tensão latente entre
centralização e descentralização acaba por gerar uma dinâmica ao longo
da existência do regime federativo, que se manifesta por oscilações entre
a maior e a menor autonomia local em face da unidade nacional. É o que
aponta com precisão o professor Marco Aurélio Marrafon, in verbis:
“(...) para além do aspecto estrutural de distribuição de
competências e delimitação das esferas próprias de atuação dos entes
federados, o federalismo se realiza como um processo dinâmico em que
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ocorrem novos rearranjos na organização estatal em virtude das
condições históricas, culturais, políticas e econômicas de cada país em
determinados períodos.
Assim, por vezes a tensão federativa direciona o pêndulo rumo à
centralização da autoridade política e administrativa, para, em outros
momentos, oscilar a favor da descentralização. A análise do caso
brasileiro demonstra que essas oscilações podem ocorrer, inclusive,
dentro de uma mesma estrutura constitucional.” (MARRAFON,
Marco Aurélio. Federalismo brasileiro: reflexões em torno da
dinâmica entre autonomia e centralização. In: Teoria e filosofia do
direito Gustavo Silveira Siqueira (Org.) Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2015. p. 117-118)

Como já tive a oportunidade de defender em outras oportunidades
(e.g., ADI 4.060, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2015), devem
ser prestigiadas, com a cautela necessária, as iniciativas regionais e locais,
a menos que ofendam norma expressa e inequívoca da Constituição, em
oposição à postura prima facie adotada pela Corte em casos de litígios
constitucionais em matéria de competência legislativa.
Essa diretriz parece ser a que melhor se acomoda à noção de
federalismo como sistema que visa a promover o pluralismo nas formas
de organização política e que respeita sua positivação como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, V). Assim se
prestigia a liberdade para que cada ente federativo faça suas escolhas
institucionais e normativas, as quais já se encontram bastante limitadas
por outras normas constitucionais materiais que restringem seu espaço de
autonomia (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Estado federal
brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n.
179/80: jan./jun. 1990).
O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica
contemporânea, a descoberta de novas searas normativas que possam ser
trilhadas pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, como reflexo
9
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do experimentalismo democrático. Por isso, merecem ser prestigiadas as
iniciativas regionais e locais, nos casos de litígios constitucionais em
matéria de competência legislativa, a menos que haja ofensa a alguma
norma expressa e inequívoca da Constituição.
Isso não significa que, em nome do pluralismo político e autonomia
dos entes federativos, possam coexistir uma plêiade de atos normativos
conflitantes e desconexos que, a par de trazer profunda insegurança
social e jurídica, podem comprometer justamente o desiderato que se
pretende com a competência instituída concorrentemente no artigo 24,
XII, da Constituição e com o planejamento de que dispõe do artigo 21,
XVIII, da Constituição. A ressalva se coaduna com a vedação expressa no
artigo 3º, § 11, da Lei 13.979/2020, quanto a medidas locais que possam
comprometer o abastecimento nacional.
É evidente que, por vezes, a atividade normativa local não detém a
expertise dos segmentos especializados, de sorte que, embora não
possamos subordinar as competências legislativa concorrente à atuação
de autarquias federais, é mister que, no exercício desse poder normativo,
a União, os estados e os municípios têm de ouvir aquilo que as agências
reguladoras têm a dizer, em razão de sua capacidade institucional. Ainda
que obiter dictum, ressalto que devem ser ouvidas as autarquias
especializadas quanto aos meios conducentes às atividades fins
essenciais, para que não restem inviabilizadas por falta de expertise.
In casu, a expressão “no âmbito de suas competências”, introduzida
pela MPv 926/2020, ao caput do artigo 3º da Lei 13.979/2020, é deferente à
competência concorrente em matéria de proteção e defesa da saúde,
explicitando o caráter geral da norma.
Nada obstante, merece cautela o inciso VI, alínea b, do dispositivo,
ao estabelecer que a restrição excepcional e temporária de locomoção
interestadual e intermunicipal por rodovias, portos ou aeroportos
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depende de “recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária”. A interpretação mais consentânea com o pacto
federativo é a de que, embora não caiba ao Executivo, via agência
reguladora, impedir a atuação dos entes federativos naquilo que se
mostrar mais protetivo à saúde, o dispositivo enfatiza o caráter de mera
“recomendação” da consulta à ANVISA, o que ressalta a valorização do
aspecto científico da decisão política.
Da mesma forma, o artigo 3º, § 9º, da Lei 13.979/2020, ao resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais, não limita tal proteção às autoridades federais. Assim como o
Presidente da República disporá sobre os serviços públicos e atividades
essenciais, poderão os demais entes enumerar as atividades que
consideram essenciais às peculiaridades locais, sendo essa a interpretação
que mais prestigia o federalismo.
É importante considerar que a lista de atividades e serviços
essenciais restringe a quarentena, o isolamento e a circulação. A
possibilidade de os entes ampliarem a lista, de acordo com a
especificidade de cada local, ainda que condicionada à maior proteção à
saúde, não deve inviabilizar, direta ou indiretamente, a prestação de
serviços considerados essenciais pelos demais entes competentes. Para
tanto, é recomendável que as autoridades técnicas especializadas sejam
consultadas pelas unidades federativas, como mencionei.
Estabelecidas pela União as normas gerais para proteção e defesa da
saúde, aos Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a
previsão de normas destinadas à complementação no que necessário para
atender suas peculiaridades locais, respeitados os critérios (i) da
preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento dos efeitos dentro
dos respectivos limites. Em especial, deve-se prestigiar, ainda, nessa
atuação normativa o critério da vedação da proteção insuficiente.
Interpretação sistemática da distribuição de competências constitucionais
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e do dever constitucional de proteção da saúde resulta em que o
complexo normativo federal não pode blindar a atuação dos demais
entes, quando se mostre insuficientemente protetivo.
Em caso de ausência de norma federal suficientemente protetiva à
saúde, há espaço para atuação legislativa dos demais entes. Sob esse
enfoque, eventual norma estadual ou municipal ao instituir medidas mais
protetivas à saúde do que a legislação federal sobre o tema, poderiam
cumprir melhor as normas constitucionais.
No entanto, é importante realçar que nem toda a medida mais
protetiva à saúde pública será legítima constitucionalmente. Em qualquer
caso, deve-se avaliar sua proporcionalidade, para que não se adote um
remédio ineficaz, mais amargo do que o necessário ou inferior às
alternativas. O respaldo científico exsurge, nessa toada, como importante
parâmetro, a exemplo do protocolo internacional instituído pela
Organização Mundial de Saúde ou por outros organismos científicos de
grande envergadura técnica.
Se não é facultado ao poder público menoscabar os alertas da
comunidade internacional para conter a disseminação da doença que se
espraia internacionalmente, tampouco se pretende sobrepor à expertise
do órgão responsável em território nacional – Ministério da Saúde – as
recomendações de organismos internacionais. São as evidências
científicas que representam importantes balizas a nortear a postura
técnica e diferenciá-la de capturas políticas, sobretudo no que se pode
considerar proteção insuficiente.
De acordo com o artigo 17 do Regulamento, ao emitir, modificar ou
rescindir recomendações temporárias ou permanentes, a OMS considera
diversos critérios, tais como “(a) a opinião dos Estados Partes diretamente
envolvidos”; e “(c) os princípios científicos, assim como as evidências e
informações científicas disponíveis; (d) medidas de saúde que, com base
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numa avaliação de risco apropriada às circunstâncias, não sejam mais
restritivas ao tráfego e comércio internacionais, nem mais intrusivas
para as pessoas do que alternativas razoavelmente disponíveis que
poderiam alcançar um nível adequado de proteção a saúde;”.
Há um espaço discricionário da Administração Pública competente
para instituir medidas que entenda necessárias para o combate à
pandemia, para além das mínimas recomendadas pelos órgãos
internacionais. Esse espaço se verifica, em diferentes contornos, para
todos os entes federativos, embora seja, em qualquer caso, limitado pela
proporcionalidade e juízo de ponderação frente aos valores
constitucionais em conflito.
Nesse sentido, a exigência de comprovação científica, instituída pelo
artigo 3º, §1º, da Lei 13.979/2020, prestigia a proporcionalidade da norma,
na ponderação dos valiosos direitos fundamentais restringidos pela
norma, e a expertise dos órgãos competentes.
Consagro, portanto, sob um juízo perfunctório próprio das medidas
cautelares, a competência legislativa concorrente já reconhecida na
cautelar concedida pelo Ministro Relator, com o acréscimo de que essa
competência concorrente também se dê, em relação ao §9º, não apenas na
figura do Presidente da República, mas também dos chefes dos Poderes
Executivos das demais unidades da Federação e de que a expressão do
artigo 3º, inciso VI, alínea b, da Lei 13.979/2020 ora impugnada seja
interpretada como mera recomendação.
Ex positis, voto pelo REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR
CONCEDIDA, acompanhando, quanto ao artigo 3º, §9º, da Lei
13.979/2020, a interpretação conforme inaugurada pelo Min Edson Fachin
e, quanto ao artigo 3º, inciso VI, alínea b, da Lei 13.979/2020, a
interpretação conferida pelo Ministro Alexandre de Moraes.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro-Presidente,
não posso deixar de iniciar sem manifestar meus cumprimentos a Vossa
Excelência, pela iniciativa de termos a continuidade da prestação da
jurisdição, com videoconferência, a fim de que não faltemos, neste
momento tão dramático da vida nacional e do mundo, com nosso dever
de persistir em nossas atividades.
A saudação que Vossa Excelência fez inicialmente, em especial
àqueles que continuam a trabalhar na linha de frente, confrontando
moléstia que acomete e assola o mundo e o País, não pode deixar de
servir de exemplo para que continuemos também cada um, em seu
espaço, prestando o serviço. Cumprimento-o e agradeço a Vossa
Excelência por essa iniciativa, que dá a cada um nós a possibilidade de
nos mantermos fiéis a nosso juramento de prestar jurisdição. E assim é
feita, mesmo com esses mecanismos, funcionalidades da vida
contemporânea, que, neste momento, propiciam boa condição para
continuarmos a prestar jurisdição.
Em segundo lugar, cumprimento também de forma especial o
Ministro-Relator, que prontamente atuou, cumprindo também a
finalidade da jurisdição constitucional. Trouxe, agora, voto, para
submeter a referendo, com todos os pormenores necessários para que
pudéssemos, de pleno entendimento da matéria, votar com a
profundidade que se pede neste momento.
Em terceiro lugar, gostaria de cumprimentar os advogados que
assomaram a tribuna virtual, que, neste momento, também contribuem,
mais uma vez - já o fizeram com os seus memoriais -, para enriquecer a
compreensão do tema e a possibilidade de nossa atuação. Cumprimento o
Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, que já tinha
trazido parecer e também fez uso da palavra.
Gostaria de, inicialmente, em meu voto - farei juntada da íntegra,
Presidente, apresentarei aqui o resumo -, também formular o quadro que
se tem e que estamos a cuidar.
Em primeiro lugar, estamos a cuidar, como é próprio deste Supremo
Tribunal, de jurisdição constitucional. Não é esfera política no sentido de
política eleitoral, mas política constitucional. Em segundo, o estabelecido
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nas normas questionadas - a Medida Provisória n. 926, que alterou a Lei
n. 13.979 - e sua compatibilidade ou não com a Constituição. É disso que
estamos a falar. Nesta lei, dispôs-se exatamente temas que afetam
diretamente o desempenho de políticas públicas relativas ao combate ao
novo coronavírus. Então, estamos a falar de jurisdição constitucional.
Uma norma que veio a estabelecer medidas necessárias ou tidas como
necessárias pelo autor da medida provisória, submetida ao Congresso
Nacional, se está compatível com a Constituição ou não. A Constituição
cuida da saúde, do direito à saúde e cuida das competências para o
cuidado com a saúde.
Estamos a cuidar deste tema, mediante judicialização determinada
por provocação de partido político. Não estamos, portanto, a atuar de
ofício, porque não poderíamos. Apenas para deixar esse registro, para
que fique clara a atuação deste Supremo Tribunal Federal, tantas vezes
reiterada por todos nós, mas não me canso de dizer. É bom que, no início
de um julgamento, tenha-se cada vez mais certeza de qual é nossa
atuação e o porquê da atuação na jurisdição constitucional.
Neste caso, para o deslinde, conforme posto pelo eminente Relator,
Ministro Marco Aurélio, estamos a cuidar de competências federativas
estabelecidas constitucionalmente. Competência não é prerrogativa, não é
direito, competência é exercício de dever. E, como todo o dever, tem
limitação fixada - no caso, constitucionalmente.
O Ministro Alexandre de Moraes começou seu voto fazendo
referência a que estamos a cuidar de tema específico da Federação,
Presidente. Este é um tema da maior importância, porque, embora a
gente sempre fale da Federação como exercício de poder repartido entre
vários entes - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, no caso do
Brasil, de forma muito especial, federação tem tudo a ver com
democracia.
O Ministro Alexandre de Moraes começou seu voto fazendo
referência que, no Brasil, em todos os períodos ditatoriais que tristemente
experimentamos, a primeira coisa que se fez foi exatamente centralizar
tudo. Antes, no Catete, depois, no Palácio do Planalto, e, com isso, fazer
com que os interesses locais, as condições locais, não pudessem dar voz e
vez às diferenças próprias de um país como o nosso, que Rui Barbosa
dizia naturalmente federativo. Nossas condições, até naturais, são
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diferentes de um lugar para outro. O que é peculiar interesse de uma
comunidade, portanto, pode não ser exatamente o mesmo de outra.
Não é possível alguém imaginar que o interesse local de um
Município quase Estado, como São Paulo, vá ser o mesmo,
necessariamente, de um pequeno Município, como Espinosa, no norte de
Minas Gerais.
Por isso a Constituição cuidou de entronizar, em 1988, já em seu art.
1º, o Município como ente da Federação, para que as comunidades todas
pudessem falar, para que os cidadãos pudessem falar, e a Federação
fosse, portanto, instrumento a mais de democracia.
Lembro que Campos Sales, quando foi Ministro da Justiça do
Governo Provisório, no início da República, dizia que a repartição de
competências é o coração da Federação. É nessa repartição de
competências que temos entraves e soluções aos entraves à dinâmica
federativa.
Desde 1934, na forma de normas constitucionais, temos no Brasil o
modelo de federalismo cooperativo. Neste caso específico, é melancólico
ver que estamos no auge de uma crise em que, como afirmado por alguns
de nossos Pares, busca-se cooperação e ensejamos a ver não uma falta de
cooperação, mas diria até falta de entendimento, porque cooperação é
operar com o outro. O Ministro Alexandre de Moraes enfatizou os verbos
"cooperar" e "coordenar". Coordenar também é ordenar com outro - que o
Ministro Gilmar, agora, chama a atenção.
Há que haver uma ordenação pela reunião dos entes que
representam as diferenças para formar a unidade nacional, com respeito a
todos os objetivos e interesses que precisam ser devidamente cumpridos especialmente em um caso como este, em que o direito a vida das pessoas
está em risco. Até o direito à morte já não se tem como antigamente.
Estamos vendo, em vários lugares no mundo - e pode chegar ao Brasil -,
enterros feitos sem que as pessoas possam sequer velar seus mortos. Se a
gente for considerar, é algo que agride nossa própria ideia de dignidade
humana.
Estamos a viver uma experiência muito melancólica, muito
agressiva, e precisamos, cada vez mais, de entendimento das pessoas, das
pessoas físicas e, muito mais, das autoridades e dos entes da Federação.
Nesse sentido, interpreto o enfatizado pelo Ministro-Relator no
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sentido de ser necessária esta compreensão como proposta por ele.
Por isso estou votando, Senhor Presidente, no sentido de também
referendar a cautelar exarada pelo Ministro Marco Aurélio, exatamente
nos termos e fundamentos que apresentou, com alguns acréscimos que
faço no voto escrito de que farei juntada. Mas não posso deixar de
considerar que tinha também, em meu voto, anotado especificamente o
que introduzido no voto do Ministro Edson Fachin - agora, reajustado no
voto do Ministro Alexandre, acompanhado pela Ministra Rosa e pelo
Ministro Luiz Fux -, ou seja, dar interpretação conforme àquele parágrafo,
no sentido de que a atribuição ao Presidente da República para dispor - é
o verbo utilizado - sobre serviços essenciais não exclui as competências
comuns entregues aos Estados e aos Municípios. Especialmente porque o
cidadão, no auge do sofrimento, baterá à porta dos prefeitos, que deverão
falar sobre o que é necessário em contingências e condições específicas.
Nesse sentido, tinha introduzido essa interpretação conforme tão
brilhantemente enfatizada pelo Ministro Edson Fachin e enaltecida pelo
Ministro Gilmar em sua manifestação. Tenho para mim que, nos termos
constitucionais, pode sim ser atribuída competência ao Presidente da
República para traçar limites nessa atividade de prestação e política de
saúde - ou, neste caso, combate à moléstia -, mas nos termos exatos do
assinado internacionalmente e, especialmente, nos termos da promoção
da dignidade humana, e não da indignidade humana. Políticas contrárias
à dignidade humana não podem ser consideradas constitucionais, pois
agridem expressa e frontalmente o texto constitucional já em seu art. 1º.
Por essa razão, Senhor Presidente, de forma extremamente breve e
resumida - como disse a Vossa Excelência, farei juntada de voto -,
parabenizando mais uma vez o Ministro-Relator, Ministro Marco Aurélio,
e os votos que me antecederam na mesma linha, apenas com este
acréscimo, acompanho o já anotado em votos anteriores.
Estou votando no sentido de referendar a cautelar inicialmente
exarada pelo Ministro Marco Aurélio, com o acréscimo que consta
expressamente em meu voto, de interpretação conforme ao § 9º do artigo
3º da Medida Provisória.
É como voto, Senhor Presidente.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal):
Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341 e 6.343 (julgamento conjunto)
1. Ações diretas de inconstitucionalidade, com requerimento de
medida liminar, ajuizadas pelo Partido Democrático Trabalhista e pela
Rede Sustentabilidade contra dispositivos da Lei n. 13.979/2020, alteradas
pelas Medidas Provisórias ns. 926/2020 e 927/2020.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341
2. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341, o Partido
Democrático Trabalhista alega a inconstitucionalidade do caput, dos incs.
I, II e VI e dos §§ 8º, 9º, 10 e 11 do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, nas normas
da Medida Provisória n. 926/2020, e do Decreto n. 10.282/2020, por
arrastamento.
O autor sustenta a inconstitucionalidade formal das normas
impugnadas, ao argumento de que teriam tratado de cooperação entre os
entes federados em saúde pública, matéria reservada à lei complementar.
Enfatiza que “a redistribuição de poderes de polícia sanitária feita pela MP
n. 926/2020 na Lei Federal n. 13.979/2020 interferiu nos contornos do regime de
cooperação entre os entes federativos, pois confinou à “Presidência da República”
(art. 3º, §§ 8º e 9º) ou ao “órgão regulador ou ao Poder concedente ou
autorizador” (art. 3º, §§ 10º) as prerrogativas de isolamento (art. 3º, I),
quarentena (art. 3º, II), interdição de locomoção (art. 3º, VI), de serviços públicos
e atividades essenciais (art. 3º, § 8º) e de circulação (Art. 3º, § 11)”.
Afirma que, “ao distribuir rotinas de atuação entre gestores de saúde de
diferentes esferas de governo, a Lei Federal nº 13.979/2020, na verdade, “fixa
normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios” (CF, art. 23, parágrafo único), fazendo, na prática, as vezes de lei
complementar”.
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Alega a inconstitucionalidade material das normas impugnadas, por
importarem “subtração total de parcela da competência administrativa comum
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, máxime para adotarem,
sponte propria, medidas de isolamento, quarentena, restrição de locomoção por
rodovias, portos e aeroportos e interdição de atividades e serviços essenciais”.
Argumenta que “essa centralização de competência na “Presidência da
República” e no “órgão regulador ou ao Poder concedente ou autorizador” (Lei
Federal nº 13.979/2020, art. 3º, §§ 8º a 11, com redação da MP nº 926/2020)
esvazia uma dimensão vital da responsabilidade constitucional dos demais entes
federativos para cuidar da saúde (CF, art. 23, II), dirigir o sistema único (CF, art.
198, I) e executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica (CF, art. 200,
II)”.
Defende que “a autoridade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para promover controle sanitário e epidemiológico (CF, art. 200, II),
ou seja, cuidar da saúde (CF, art. 23, II), não decorre ou se delega da União, nem
a ela se subordina, sendo efetivamente autônoma, como declarado no artigo 18 da
Constituição”.
Salienta que, “em que pese o juízo negativo de juridicidade dos dispositivos
indicados logo no início desta petição, não há necessidade de redução de texto. É
suficiente o emprego da técnica da declaração de nulidade parcial qualitativa,
garantindo-se uma mitigação no programa normativo dos enunciados da Lei
Federal nº 13.979/2020 inovados pela MP nº 926/2020, a torná-los, enfim,
compatíveis com a Constituição”.
Tem-se no requerimento e no pedido:
“Ante o exposto, requer-se:
a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte e ad
referendum do Plenário, para declarar a nulidade:
a.1) por vício formal, do caput, dos incisos I, II e VI, bem
como dos §§ 8º, 9º, 10 e 11, todos do artigo 3º da Lei Federal nº
13.979/2020, com redação dada pela MP nº 926/2020, e, por
arrastamento, do Decreto nº 10.282/2020;
a.2) por vício material, sem redução de texto, do caput, dos
incisos I, II e VI, bem como dos §§ 8º, 9º, 10 e 11, todos do artigo
3º da Lei Federal nº 13.979/2020, com redação dada pela MP nº
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926/2020, e, por arrastamento, do Decreto nº 10.282/2020,
pronunciando-se sua inconstitucionalidade no sentido em que
conota exclusividade à União para dispor sobre a interdição de
serviços públicos e atividades essenciais – mediante decreto do
Presidente da República (art. 3º, §§ 8º, 9º e 11) – e adotar as
medidas descritas nos incisos I, II e VI do caput do artigo 3º da
Lei Federal nº 13.979/2020 – “desde que em articulação prévia
com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador”
(art. 3º, §§ 10) –, resguardando-se, nos termos do artigo 18 da
Constituição, a autonomia de polícia sanitária dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para implementar as referidas
providências, de competência administrativa comum (CF, art.
23, II; 198, I, e 200, II);
b) depois, a adoção do rito previsto no caput do artigo 12 da Lei
Federal nº 9.868/1999, com a manifestação do Advogado-Geral da
União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo
de 5 (cinco) dias;
c) no mérito, a confirmação da liminar, com o julgamento
procedente do pedido declaratório de inconstitucionalidade parcial da
MP nº 926/2020, e, por arrastamento, do Decreto nº 10.282/2020, por
quaisquer dos fundamentos da causa de pedir”.

2. Em 24.3.2020, o Ministro Marco Aurélio deferiu em parte a
medida liminar “para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do
Supremo, a competência concorrente”. Explicitou o Ministro Marco Aurélio
que o disposto na Medida Provisória n. 926/2020 “não afasta a competência
concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios”.
3. Contra essa decisão, a Advocacia-Geral da União opôs embargos
de declaração alegando que “a decisão impugnada não esclarece em que
medida concedeu o pedido contido no item a.2”.
Sustenta que, “embora afirme que a competência dos Estados e Municípios
deva ser exercida nos termos do artigo 24 da Constituição, a decisão não é
categórica quanto i) à possibilidade de os Estados, Distrito Federal e Municípios
estabelecerem quais são as atividades e serviços públicos essenciais e ii) à
possibilidade de que as medidas descritas nos incisos I, II e VI do caput do artigo
3º da Lei nº 13.979/2020 independam de articulação prévia com o órgão
regulador ou o Poder concedente ou autorizador”.
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Aponta que, “sem esse esclarecimento, a medida liminar ensejou a
pulverização irrestrita da autoridade normativa a ser exercida no campo da saúde
pública em momento de calamidade deflagrada, frustrando os pressupostos de
coesão social, harmonia federativa e de operabilidade mínima dos serviços federais
— premissas jurídicas que estão na base do poder de edição de “normas gerais”—
e, com isso, permitiram a usurpação das competências legislativa e materiais da
União”.
Argumenta que, “ao contrário do sugerido na petição inicial, não há
exclusividade na prerrogativa normativa ou material outorgada à União nessa
matéria. Há, sim, no exercício da competência que lhe é atribuída para editar
normas gerais sobre proteção da saúde (artigo 24, inciso XII, do Texto
Constitucional), uma autoridade especial para manter o padrão mínimo de
funcionamento dos serviços essenciais”.
Defende que “a função das disposições questionadas pela ação é,
justamente, impedir que, em razão de decisões isoladas e locais, seja impedido o
transporte aéreo ou o tráfego interestadual, meios indispensáveis à circulação
física das pessoas e dos meios necessários à garantia de prestações essenciais à
subsistência humana. Trata-se de previsões normativas elementares para garantir
a coesão social e a operabilidade de serviços públicos de competência da União”.
Acrescenta não se poder permitir “que Estados e Municípios invadam
competências que, por fundamentais ao interesse nacional, a Constituição
reservou à União, como é o caso dos serviços de navegação aérea, transporte
ferroviário e aquaviário que transponham os limites de Estados e transporte
interestadual e internacional de passageiros (artigo 21, inciso XII, alíneas “c”,
“d” e “e”, do Texto Constitucional)”.
Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
“Em face do exposto, o Advogado-Geral da União postula:
(i) o reconhecimento de sua legitimidade recursal para oposição
de embargos declaratórios no processo de controle de
constitucionalidade, com o consequente recebimento do recurso;
(ii) a reconsideração da decisão embargada, com o indeferimento
do pedido de liminar, para que se afirme que – mesmo sob a invocação
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da proteção da saúde pública – não é legítimo que autoridades locais
imponham restrições à circulação de pessoas, bens e serviços em
contrariedade às “normas gerais” editadas pela União, em especial
aquelas que definem os “conceitos de essencialidade”;
(iii) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista,
especialmente, os entraves que podem surgir para a garantia da coesão
social, do abastecimento de insumos básicos e do fornecimento de
prestações essenciais à população;
(iv) sejam, ao final, acolhidos os presentes embargos de
declaração, para esclarecer que a decisão embargada não autoriza aos
Estados e aos Municípios a impor restrições à circulação de pessoas,
bens e serviços em contrariedade às “normas gerais” editadas pela
União, em especial aquelas que definem os “conceitos de
essencialidade”, sendo ilegítima, ainda, a interferência nas condições
de operabilidade de serviços públicos de competência privativa da
União”.

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343
4. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343, a Rede
Sustentabilidade alega a inconstitucionalidade parcial da al. b do inc. VI
dos §§ 1º e 6º e do inc. II do § 7º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020.
Sustenta que “as medidas adotadas pela MP 926, pela MP 927 e pela Lei
nº 13.979, todos de 2020, em seu conjunto normativo, privam os Estados de
dispor sobre a sua competência no âmbito do transporte intermunicipal”.
Afirma que “os textos legais atentam contra a competência comum dos
entes para cuidar da saúde, nos dizeres do art. 23, inciso II da Constituição, e
contra a competência legislativa dos Estados e DF para tratar de proteção e defesa
da saúde, de acordo com o art. 24, inciso XII, da Constituição”.
Argumenta que “a inserção do inciso VI, alínea “b”, ao art. 3º da Lei
13.979, traz inarredável inconstitucionalidade, merecendo, portanto, a declaração
de sua contrariedade ao texto e aos princípios da nossa Constituição Federal, pois
invade competência dos Estados para tratar de transporte intermunicipal”.
Anota que “para tratar de restrições ao transporte intermunicipal dentro
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de seus territórios os Estados deverão ter (1) recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, (2) autorização do
Ministério da Saúde e (3) observar as disposições de ato conjunto dos Ministros
da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. Um verdadeiro
pandemônio burocrático com única finalidade de ceifar a autonomia dos
Estados”.
Defende que “o parágrafo §1º, em si, já estabelece uma barreira quase
intransponível a qualquer Estado ou ao DF. Exigir que qualquer medida adotada
no que tange à locomoção dentro do território desses entes seja baseada em
evidências científicas “E” em análises sobre as informações estratégicas em saúde
gera um ônus indevidamente pesado. Ora, muitas das medidas adotadas por
governos pelo mundo não têm sólida comprovação científica, tudo é muito novo
no que toca ao enfrentamento da pandemia”.
Tem-se nos requerimentos e no pedido:
“Diante do exposto, informando que a procuração será juntada
em momento oportuno, em vista de urgência, nos termos do art. 104
do CPC e art. 5, §1º, do Estatuto da OAB, requer-se:
a) O deferimento de cautelar para:
i. (1) suspender o trecho “e intermunicipal” do artigo 3º, inciso
VI, alínea “b”, da Lei n 13.979, de 2020, conforme a redação dada pela
Medida Provisória nº 926, de 2020;
ii. (2) suspender o trecho “somente poderão ser determinadas
com base em evidências científicas e em análises sobre as informações
estratégicas em saúde” do §1º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso
se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas
competências constitucionais;
iii. (3) suspender o §6º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso
se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas
competências constitucionais; e
iv. (4) suspender o trecho “desde que autorizados pelo
Ministério da Saúde” do §7º, inciso II, do art. 3º da Lei n 13.979, de
2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e municípios
dentro de suas competências constitucionais.
b) A oitiva da autoridade responsável pela edição do ato ora
impugnado, bem como da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral da República;
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c) Julgamento pela procedência desta ADI, para declarar:
i. a inconstitucionalidade do trecho “e intermunicipal” do artigo
3º, inciso VI, alínea “b”, da Lei n 13.979, de 2020, conforme a redação
dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020.
ii. a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto:
i. do trecho “somente poderão ser determinadas com base em
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas
em saúde” do §1º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de
medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas
competências constitucionais;
ii. do §6º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de
medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas
competências constitucionais; e
iii. do trecho “desde que autorizados pelo Ministério da Saúde”
do §7º, inciso II, do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de
medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas
competências constitucionais.
d) Caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADI,
mas repute admissível o ajuizamento de ADPF para impugnação dos
referidos dispositivos do ato normativo, requer que seja a presente
recebida e processada como ADPF. Nesta hipótese, requer:
i. a concessão de cautelar pelo relator, nos termos do item “a”, ad
referendum do Tribunal Pleno, conforme artigo 5º, § 1º, da Lei nº
9.882, de 1999;
ii. A oitiva da autoridade responsável pelo ato questionado, bem
como da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da
República;
iii. O julgamento pela procedência da ADPF, confirmando a
cautelar, nos termos do item “c””.

5. Em 25.3.2020, o Ministro Marco Aurélio indeferiu a medida
liminar, ao fundamento de que, “em época de crise, há mesmo de atentar-se
para o arcabouço normativo constitucional, mas tudo recomenda temperança,
ponderação de valores, e, no caso concreto, prevalece o relativo à saúde pública
nacional”.

Mérito
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4. Em dezembro de 2019, médicos identificaram na cidade de
Wuhan, na China, a recorrência de doença respiratória causada por um
novo vírus, semelhante ao que causou a epidemia de SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome) no início dos anos 20001.
Denominada de Covid-19 (Coronavirus Desease 2019), a doença
começou a se espalhar rapidamente pelo mundo. Em 14.1.2020, foram
noticiadas, formalmente, as primeiras mortes ocasionadas pela moléstia
ainda então desconhecida. Em 30.1.2020, a Organização Mundial de
Saúde declarou emergência de saúde pública de importância
internacional2.
No Brasil, em 4.2.2020, o Poder Executivo apresentou na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei n. 23/2020, transformado na Lei n.
13.979/2020.
Na exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei, o
Ministro da Saúde enfatizou a necessidade da definição de instrumentos
que permitissem o ágil enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional:
“(…) considerando a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus, consoante já
reconhecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, o
anteprojeto de lei visa adequar a legislação interna, coordenando as
ações e os serviços do SUS em todas as esferas federativas para
permitir uma atuação eficiente e eficaz, mediante a definição de
instrumentos que possibilitem o enfrentamento ágil da situação de
emergência sanitária internacional existente, objetivando a proteção
da coletividade, com maior segurança jurídica.
7. Assim, apresentar um anteprojeto de lei que regulamente
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus no Brasil, articulando a proteção aos direitos humanos
à adequação dos instrumentos de vigilância e atenção à saúde e aos
1

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50984025

2

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of
-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-o
f-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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requisitos do mundo atual, mostra-se, portanto, fundamental para que
o Estado possa cumprir o seu dever constitucional de garantir do
direito à saúde”.

Dentre as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 estão o isolamento
das pessoas, a quarentena, a determinação de realização compulsória de
exames, tratamentos e vacinação e a restrição de entrada e saída do país.
Tem-se na norma originária art. 3º da Lei n. 13.979/2020:
“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser
adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do
País, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou
aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de
produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde
que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e
no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas
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previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3
do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à
atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas
previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo; e
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput
deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da
Justiça e Segurança Pública disporá sobre a medida prevista no inciso
VI do caput deste artigo.
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo
Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do
caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III,
IV e VII do caput deste artigo”.

5. Com o avanço da Covid-19 em todas as regiões do mundo e a
perspectiva de atingir, fortemente, a população brasileira, em 11.3.2020,
apurados cento e dezoito mil casos da doença em cento e quatorze países,
com quatro mil duzentas e noventa e uma mortes, a Organização
Mundial de Saúde declarou pandemia 3.
3

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of
-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-o
f-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Desde então, no Brasil, Governadores dos Estados e do Distrito
Federal e Prefeitos deram início à implementação, por decreto, de
medidas direcionadas à contenção do avanço da doença, como suspensão
de aulas e eventos, fechamento de lojas e centros comerciais, medição de
temperatura de passageiros em aeroportos e restrições ao transporte
público intermunicipal e interestadual.
6. Nesse contexto, em 20.3.2020 o Presidente da República editou as
Medidas Provisórias n. 926/2020 e 927/2020, alterando dispositivos da Lei
n. 13.979/2020. Na norma do art. 3º da Lei n. 13.979/2020 alterada por
aquela medida provisória, dispõe-se que os instrumentos previstos
podem ser adotados pelas autoridades “no âmbito de suas competências”.
Pela Medida Provisória n. 926/2020, alterou-se também o inc. VI do
art. 3º da Lei n. 13.979/2020, que passou a dispor sobre possibilidade de
restrição não apenas de entrada e saída do país, mas também de
locomoção interestadual e intermunicipal. Tem-se no dispositivo legal:
“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, as
autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre
outras, as seguintes medidas: (…)
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; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (…)”.

Acrescentou-se ao art. 3º da Lei n. 13.979/2020 os §§ 8º, 9º, 10 e 11,
nos quais se dispôs sobre a necessidade de se resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades tidas por essenciais,
assim definidas por decreto do Presidente da República:
“Art. 3º (…)
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos
e atividades essenciais.
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§ 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”.

No exercício da competência de que trata o § 9º do art. 3º da Lei n.
13.979/2020, o Presidente da República editou o Decreto n. 10.282/2020,
estabelecendo, em seu art. 3º, os serviços públicos e atividades essenciais
a terem funcionamento preservado:
“Serviços públicos e atividades essenciais
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e
atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a
vigilância, a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de
passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
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X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a
manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de
gás natural; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XI - iluminação pública;
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega,
realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de
produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de
equipamentos e de materiais nucleares;
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e
de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem
animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do
Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXI - serviços postais;
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de
processamento de dados (data center) para suporte de outras
atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;
XXV - produção e distribuição de numerário à população e
manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
(Redação
dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e
comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais
derivados de petróleo; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam
acarretar risco à segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à
garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de
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riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas
que continuem em andamento e às urgentes;
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a
seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição;
(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a
caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial
da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de
direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; (Redação dada pelo
Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito
Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de
2020)
XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº
10.292, de 2020)
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou
similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto;
(Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial,
assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas,
relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;
(Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas
as determinações do Ministério da Saúde; e
(Incluído pelo
Decreto nº 10.292, de 2020)
XL - unidades lotéricas. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de
2020)
§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades
acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a
cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais.
§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa
afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e
de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento
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de gêneros necessários à população.
§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os
órgãos públicos e privados disponibilizarão equipes devidamente
preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização
dos serviços públicos e das atividades essenciais.
§ 5º Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a
tomada de decisões, inclusive colegiadas, e estabelecerão canais
permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas
federais, estaduais, distritais e municipais.
§ 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais,
inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser
adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do com o
órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.
§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades
essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas
para redução da transmissibilidade da covid -19.
§ 8º Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que
se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitária ou
equivalente nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a
recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do
caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.
(Incluído pelo
Decreto nº 10.292, de 2020)”.

7. Nesta fase inicial de juízo de cognição sumária, parece assistir
razão jurídica, em parte, aos autores.
Discute-se, no caso, a competência específica para as providências
gravíssimas a serem adotadas nesse tempo de crise grave e de inegável
repercussão e consequência para todos.
Esse tema põe-se como núcleo fundamental da formulação
constitucional federativa. A quem compete o que e como se coordenam as
instâncias e instituições estatais está na base do modelo federado adotado
e é sempre tema polêmico. Em momentos como o presente, a importância
se acresce e torna-se determinante da legitimidade de ações estatais
seríssimas.
Para José Afonso da Silva, “a repartição de competências entre a União e
os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma
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estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e
federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo.
37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 102-103).
Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um
sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com
competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo
segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José
Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo:
Malheiros, 2014. p. 481).
No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição
horizontal de competências administrativas, atribuindo competências
materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios. Dentre essas competências comuns está a de cuidar da saúde:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: (…)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência; (…)”.

Com o fim de respeitar o sistema de repartição constitucional de
competências e de definição daquelas comuns, dispôs-se no parágrafo
único do art. 23 da Constituição da República caber a leis
complementares a fixação de normas para a cooperação entre os entes
políticos:
“Art. 23. (…)
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”.

8. A competência comum em matéria de saúde reflete-se nas
disposições dos arts. 196 e 198 da Constituição. No primeiro,
estabeleceu-se a saúde como “direito de todos” e “dever do Estado”. Pelo
segundo, instituiu-se sistema único e descentralizado pelo qual prestadas
as ações e os serviços públicos de saúde, a cargo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
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“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.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos
mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por
cento);
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de
que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas
as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de
que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (…)”.

No Recurso Extraordinário n. 855.178, Relator o Ministro Luiz Fux
(DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário
deste Supremo Tribunal reconheceu ser competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar as ações e
serviço públicos de saúde, fixando a tese de que “o tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo
responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo
qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
Nesse julgamento, reafirmou-se o decidido por este Supremo
Tribunal no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n.
175, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Plenário, DJe 30.4.2010). Extrai-se
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do voto condutor desse julgado:
“(2) dever do Estado:
O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do
direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de
saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios).
O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de
doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso
no artigo 196.
A competência comum dos entes da Federação para cuidar da
saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito
Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do
indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados
passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS
(seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área
de saúde.
O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os
serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação,
com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de
saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles”.

9. No art. 200 da Constituição, foram enumeradas as atribuições dos
entes políticos na prestação de ações e serviços públicos de saúde pelo
sistema único, incluindo a de “executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” (inc. II do art. 200). É,
portanto, competência comum dos entes estatais cuidar da saúde pública,
incluída a vigilância epidemiológica.
A Lei n. 8.080/1990 atribuiu à União definir e coordenar os sistemas
de vigilância epidemiológica, podendo executar ações de vigilância
epidemiológica em circunstâncias especiais:
“Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS)
compete: (…)
III - definir e coordenar os sistemas: (…)
c) de vigilância epidemiológica; e (…)”.

Aos Estados cabe coordenar e executar, em caráter complementar,
ações e serviços de vigilância epidemiológica. A competência para
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executá-las também foi atribuída aos Municípios:
“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete: (…)
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e
serviços:
a) de vigilância epidemiológica; (…)”.
“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete: (…)
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica; (…)”.

10. No art. 24 da Constituição se estabeleceu repartição vertical de
competências legislativas, conferindo competências concorrentes à União,
responsável pela edição de normas gerais, e aos Estados e ao Distrito
Federal, aos quais cabe complementar a legislação nacional.
A defesa da saúde é matéria de competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: (…)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (…)”.

Assim, embora a competência administrativa para cuidar da saúde
seja comum aos entes estatais, há de ser exercida em consonância com as
normas gerais editadas pela União sobre a matéria. É o que assinala, por
exemplo, Fernanda Dias Menezes de Almeida:
“(…) a execução da maior parte das tarefas comuns pressupõe,
leis fruto de competência legislativa concorrente prevista no art. 24,
em que cabe à União editar as normas gerais e às demais esferas a
legislação suplementar (…). Isto quando a competência material não
tiver de se exercer baseada em lei federal emanada pela União no uso
de sua competência legislativa privativa, em que o poder central
estabelece normas gerais e específicas. O que permite concluir que a
coordenação entre os entes federados, para o exercício das
competências materiais comuns, fica sob o comando da legislação
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federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentário ao
art. 23, parágrafo único. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.).
“Comentários à Constituição do Brasil”. São Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013).

Da alegada inconstitucionalidade formal
11. A alegação de inconstitucionalidade formal da Medida
Provisória n. 926/2020 não merece acolhida, nesta fase inicial.
No parágrafo único do art. 23 da Constituição da República, exige-se
que as normas sobre a cooperação entre os entes políticos no desempenho
das competências administrativas comuns sejam veiculadas por lei
complementar.
Não é, contudo, o caso da Lei n. 13.979/2020 e da Medida Provisória
n. 926/2020. Como antes assinalado, a Lei n. 13.979/2020 foi editada para
estabelecer os instrumentos jurídicos necessários ao enfrentamento da
Covid-19 no Brasil. A Medida Provisória n. 926/2020, por sua vez, foi
exarada pelo Presidente da República para “reforçar os limites
constitucionais legislativos e, ao mesmo tempo, prezar pelo entendimento mútuo
entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal”, segundo consta de sua
exposição de motivos.
Não há, na Lei n. 13.979/2020 ou na Medida Provisória n. 926/2020,
pela qual alterado aquele diploma legal, norma de cooperação entre os
entes políticos. Esses atos normativos foram editados pela União no
exercício da competência legislativa concorrente para tratar de direito à
saúde (inc. XII do art. 24 da Constituição).
Da exigência que as medidas de combate à Covid-19 sejam embasadas em
evidências científicas
12. Não há verossimilhança na alegação de inconstitucionalidade do
§ 1º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020. Por esse dispositivo, estabeleceu-se
que as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus só podem ser adotadas “com base em evidências
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científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde” e devem
“ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública”.
Na primeira parte da norma, limitou-se a exigir que a adoção de
medidas de enfrentamento à Covid-19 fosse baseada em evidências
científicas. A determinação de que políticas públicas sejam
implementadas com base em evidências científicas encontra-se em
consonância com a Constituição da República, que preza pela atuação
eficiente da Administração Pública.
A respeito do tema, este Supremo Tribunal tem consolidada
jurisprudência segundo a qual o processo decisório na implementação
das políticas públicas de saúde deve ser guiado pela medicina baseada
em evidências. Assim, por exemplo:
“(…) o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da
“Medicina com base em evidências”. Com isso, adotaram-se os
“Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”, que consistem num
conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de
doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos
disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou
tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com
cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente”
(STA n. 175, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
30.4.2010).

Essa orientação foi invocada por este Supremo Tribunal ao deferir a
medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.501, Relator
o Ministro Marco Aurélio (Plenário, DJe 1º.8.2017), quando suspensa a
eficácia de lei pela qual autorizado o uso da substância fosfoetanolamina
sintética. Na ocasião, o Ministro Ricardo Lewandowski enfatizou:
“(…) não me parece admissível que hoje o Estado, sobretudo
num campo tão sensível como é o campo da saúde, que diz respeito à
vida, e à própria dignidade da pessoa humana, possa agir
irracionalmente, levando em conta razões de ordem metafísica, ou
fundado em suposições, enfim, que não tenham base em evidências
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científicas”.

13. Ademais, ao contrário do que argumenta a Rede
Sustentabilidade, a exigência de que as medidas de enfrentamento ao
coronavírus sejam adotadas com base em evidências científicas em nada
afeta as medidas de distanciamento social implementadas nos Estados e
no Distrito Federal, as quais se encontram alinhadas com determinações
da Organização Mundial da Saúde4 e com a experiência internacional no
combate ao vírus.
A segunda parte da norma, apenas determinou-se que as medidas
de enfrentamento à Covid-19 sejam limitadas no tempo e no espaço
indispensáveis à preservação e promoção da saúde pública. Também não
há, aí, qualquer incompatibilidade com a Constituição da República, pelo
contrário.
A norma busca assegurar que a aplicação das medidas de combate
ao coronavírus observem o princípio da proporcionalidade, vedando a
imposição de restrições excessivas para o alcance dos fins pretendidos.
Da manutenção do funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais
14. Razão jurídica também não assiste ao Partido Democrático
Trabalhista com relação à alegada inconstitucionalidade dos §§ 8º, 9º, 10 e
11 do art. 3º da Lei n. 13.979/2020. Trata-se de normas destinadas a
assegurar o funcionamento de serviços e atividades essenciais durante o
combate ao coronavírus.
Nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, dispõe-se que a adoção
das medidas de enfrentamento à Covid-19 deve “resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais”, conforme disposto
em decreto do Presidente da República.
Pelo § 10 do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, exigiu-se que, quando as
medidas de isolamento, quarentena e restrição de entrada e saída do país
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e de locomoção interestadual e intermunicipal afetarem a execução de
serviços públicos e atividades essenciais, sua adoção seja feita “em ato
específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder
concedente ou autorizador”.
Pelo § 11 do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, vedou-se restrição à
circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais e de cargas de qualquer espécie que
possa “acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população”.
15. Nenhuma dessas disposições, por si só, extrapolou a competência
da União para editar normas gerais sobre defesa da saúde. Os
dispositivos impugnados foram editados para se assegurar que, em meio
ao combate à pandemia da Covid-19, as medidas adotadas não
prejudiquem o atendimento a necessidades básicas da população. Não
houve invasão da competência material comum para cuidar da saúde ou
à autonomia dos Estados e do Distrito Federal.
Relevante apontar que o § 9º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020 apenas
atribuiu ao Presidente da República dispor em decreto sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a terem o funcionamento resguardado
das medidas de combate à Covid-19.
Não se atribuiu ao Chefe do Poder Executivo discricionariedade
absoluta para determinar quais serviços e atividades não podem ser
atingidos pelas medidas de enfrentamento da pandemia. O decreto do
Presidente da República deve-se ater aos serviços e atividades
verdadeiramente essenciais, assim entendidos aqueles indispensáveis ao
atendimento das necessidades básicas da população e ao funcionamento
da Administração Pública e da economia.
Eventual extrapolação dessa atribuição pelo Chefe do Poder
Executivo pode ser submetida ao Poder Judiciário para controle de
legalidade, sem prejuízo do exercício da competência prevista no inc. V
do art. 49 da Constituição pelo Congresso Nacional.
Para evitar que o disposto no § 9º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020
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sirva de pretexto para que a competência de Estados e Municípios para
cuidar da saúde seja indevidamente invadida pela União, deve-se
conferir interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo legal, a
fim de explicitar que o decreto a ser expedido pelo Presidente da
República deve preservar a atribuição de cada esfera de governo.
Da necessidade de autorização do Ministério da Saúde para a adoção de medidas
contra a Covid-19
16. Como já assinalado, o art. 3º da Lei n. 13.979/2020 previu
inúmeras medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. A teor
do inc. II do § 7º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, algumas dessas medidas
só podem ser adotadas pelos gestores locais de saúde se houver
autorização do Ministério da Saúde.
São elas as medidas de a) isolamento, b) quarentena, c) exumação,
necropsia, cremação e manejo de cadáver, d) restrição de entrada e saída
do país e de locomoção interestadual e intermunicipal, e e) autorização
para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro
na Anvisa.
Os §§ 5º e 6º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020 atribuem ao Ministério
da Saúde dispor sobre as medidas de isolamento e quarentena e aos
Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura
disporem em ato conjunto sobre a medida de restrição de entrada e saída
do país e de locomoção interestadual e intermunicipal.
No caput e no § 1º do art. 3º da Portaria n. 356/2020 do Ministério da
Saúde, dispõe-se que a medida de isolamento tem por finalidade “a
separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e
laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local”,
podendo ser “determinada por prescrição médica ou por recomendação do
agente de vigilância epidemiológica”.
A teor do caput e do § 1º do art. 4º dessa mesma portaria, a medida
de quarentena objetiva “garantir a manutenção dos serviços de saúde em local
certo e determinado”, e pode ser “determinada mediante ato administrativo
Publicado sem revisão, Art. 95 RISTF.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CA0D-58E7-C896-5D8C e senha 9FE5-00D2-3ECF-B490

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 130 de 147

formal e devidamente motivado” a ser editado “por Secretário de Saúde do
Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou
superiores em cada nível de gestão”.
17. Nesta fase inicial, parece invadir a competência dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde exigir autorização
do Ministério da Saúde para a decretação das medidas de isolamento,
quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver e
restrição de locomoção intermunicipal.
A competência da União para editar normas gerais em matéria de
saúde não pode servir de pretexto para que a competência dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios seja reduzida ou suprimida pela
legislação nacional.
Embora a competência para cuidar da saúde seja comum, as ações e
serviços públicos de saúde não são, em geral, prestadas diretamente pela
União, mas sim pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
Nesse sentido, sustenta Ingo Wolfgang Sarlet:
“(…) os princípios da descentralização, regionalização e
subsidiariedade embasam as regras constitucionais e legais de
distribuição de competências no âmbito do SUS, por meio das quais a
responsabilidade pelas ações e pelos serviços de saúde, aqui abrangido
o fornecimento de bens materiais, cumpre precipuamente aos
Municípios e aos Estados, em detrimento da União, que atua em
caráter supletivo e subsidiário” (SARLET, Ingo Wolfgang.
Comentário ao art. 198. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; Streck, Lenio L.; _________ (Coords.). “Comentários
à Constituição do Brasil”. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).

No contexto da Covid-19, em que as medidas de enfrentamento à
pandemia têm sido adotadas para evitar o colapso do sistema de
prestação de ações e serviços de saúde, a cargo precipuamente dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não há razão para se exigir
autorização do Ministro da Saúde para a implementação, pelos gestores
locais de saúde, das medidas previstas nos incs. I, II e V do art. 3º da Lei
n. 13.979/2020.
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Tanto é que o próprio Ministro da Saúde, pela Portaria n. 356/2020,
atribuiu às autoridades locais (médicos, agentes de vigilância
epidemiológica, Secretários de Saúde e autoridades superiores) a
implementação das medidas de isolamento e quarentena.
18. No que toca à medida prevista no inc. VI do art. 3º da Lei n.
13.979/2020, não se pode cogitar permitir que Estados ou Distrito Federal
implementem medidas que importem restrição da entrada e saída do país
e da locomoção interestadual sem autorização da União.
Todavia, com relação à restrição da locomoção intermunicipal,
trata-se de questão que não ultrapassa a divisa dos Estados e que,
portanto, insere-se na competência residual prevista no § 1º do art. 25 da
Constituição.
Eventual medida de restrição à locomoção intermunicipal
implementada pelos Estados para conter a Covid-19 em suas divisas não
pode depender de autorização do Ministério da Saúde, ou de ato
conjunto dos Ministros da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da
Infraestrutura.
19. Pelo exposto, voto por a) referendar a medida liminar deferida
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341 e por conferir
interpretação conforme ao § 9º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020, nos
termos da fundamentação; e b) por deferir em parte a medida liminar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes.
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15/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, permita-me inicialmente cumprimentá-lo pela iniciativa de
adotar estas conferências virtuais, justamente com intuito de não permitir
que o relevantíssimo, importante e imprescindível trabalho da Suprema
Corte sofra solução de continuidade. Portanto, Vossa Excelência está de
parabéns por utilizar uma ferramenta moderna para que nós possamos
continuar prestando os serviços que devemos prestar à sociedade
brasileira.
Quero cumprimentar todos os Colegas que me antecederam, os
demais presentes; dizer que prestei muita atenção aos substanciosos
votos que proferiram. Quero remeter também as minhas saudações ao
eminente Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras,
cumprimentar os advogados presentes, os servidores e todos aqueles que
nos assistem.
E tal como fez Vossa Excelência, Senhor Presidente, quero manifestar
meu profundo pesar pelas vítimas desta terrível doença covid-19, que
infelicita não apenas o nosso Brasil, mas a humanidade como um todo.
Senhor Presidente, também o cumprimento pela escolha de colocar
em pauta esse tema extremamente importante do Federalismo brasileiro,
que é exatamente a cooperação dos entes federados para enfrentar essa
pandemia que grassa no Brasil.
Quero dizer que compartilho não apenas das angústias, mas também
das soluções aventadas pelos eminentes Colegas que me precederam na
fala, em especial pelo Relator, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello,
que proferiu um brilhante voto, um substancioso pronunciamento, a meu
ver, absolutamente irreprochável, e digo, desde logo, que o acompanho in
totum, na totalidade, com os acréscimos feitos a partir do voto do
eminente Ministro Luiz Edson Fachin, para dar interpretação conforme
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ao § 9º do art. 3º, no sentido de dizer que a competência do Presidente da
República, para estabelecer o serviços públicos essenciais, não exclui a
competência dos demais entes federados. Acompanho o voto de Sua
Excelência, com os acréscimos feitos ao longo dos debates.
Quero ser muito breve, Senhor Presidente, mas novamente pontuar
esse aspecto importante, o Federalismo foi tardiamente adotado no Brasil,
porque, embora tivesse sido já construído nos Estados Unidos, em 1787,
na sua Constituição, a qual está até hoje em vigor, nós só adotamos essa
forma de Estado com a proclamação da República, mais precisamente
com a nossa primeira Constituição Republicana de 1891. E além de
termos adotado tardiamente esse modelo, sempre houve, historicamente,
uma concentração de competências e rendas ao nível da União. É certo
que o Federalismo brasileiro sofreu um movimento pendular, e, em
determinados momentos da nossa História, algumas competências,
algumas rendas foram outorgadas aos Estados e aos Municípios, mas
sempre de forma insuficiente, sobretudo no que diz respeito aos meios
financeiros para que esses entes federados pudessem atender às suas
necessidades, regionais e locais.
Por isso, como já foi dito aqui, o constituinte de 1988 adotou o
Federalismo cooperativo ou o Federalismo de integração. É um
Federalismo de compartilhamento de competências e um
compartilhamento de rendas, exatamente para que se tenha um
desenvolvimento nacional harmônico e integrado.
Senhor Presidente e eminentes Pares, todos nós sabemos, digo isso
apenas para que os que nos assistem possam, enfim, ter uma visão mais
clara do que é realmente a essência do Federalismo, mas gostaria de
pontuar que há dois vetores que inspiram, ou que devem inspirar, todos
os sistemas federais existentes no mundo - e já são muitos, como
sabemos.
Em primeiro lugar, a afirmação absolutamente categórica e taxativa,
segundo a qual não há hierarquia entre os entes federados, ou seja, a
União não prevalece sobre os Estados, os Estados não prevalecem sobre
os Municípios naquilo que diz respeito às próprias competências.
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Portanto, não há uma relação hierárquica entre a União e os entes
federados.
Em segundo lugar, todos os sistemas federais repousam sobre um
princípio importante, justamente o princípio da subsidiariedade, que, em
termos muitos simples e muito didáticos, pedagógicos, significa o
seguinte: tudo aquilo que o ente menor pode fazer de forma mais rápida,
econômica e eficaz não deve ser feito pelo ente maior.
Portanto, são dois vetores muito importantes que prevalecem em
todos os sistemas federados, ou federativos, sem prejuízo daquele
conceito que foi trazido pelo Ministro Alexandre de Moraes - não só um
brilhante Ministro, como também um dos mais importantes
constitucionalistas hoje no nosso País -, exatamente o conceito de
interesse predominante.
Deste modo, quando se fala nas competências, quando se vão definir
as competências em um sistema federado, deve-se levar em consideração
exatamente isto: em primeiro lugar, não há hierarquia; em segundo lugar,
o princípio da subsidiariedade; em terceiro lugar, o critério do
predominante interesse aventado pelo Ministro Alexandre de Moraes.
Isso me parece extremamente importante.
Bem, neste momento de crise, de pandemia em que vivemos, é
preciso compreender, dentro desses conceitos todos já emitidos pelos
eminentes Pares, que agora eu destaco de forma, talvez, um pouco mais
pontual, dentro desse quadro, dentro desse panorama, à União, em
princípio, cabe estabelecer regras gerais. E, no caso da doença que
pretendemos combater, existe um dispositivo constitucional que me
parece muito ilustrativo, muito pedagógico, no sentido de apontar qual
seria o papel da União neste enfrentamento, e diz o art. 21, XVIII, que
cabe à União planejar e promover a defesa permanente contra
calamidades públicas. Isso, a meu ver, significa, conforme eu disse,
estabelecer regras gerais e oferecer apoio material aos demais entes
federados.
Já foi também sublinhado aqui com muita precisão que os Estados e
Municípios, os entes regionais e locais, não podem ser alijados desta
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batalha, pois eles têm o poder-dever de tomar, de empreender as medidas
necessárias para enfrentar a doença, porque, além das competências
comuns que compartilham com a União, já foi dito aqui que cabe-lhes
cuidar da saúde e assistência pública. E, mais ainda, compete aos
Municípios organizar o abastecimento alimentar, nos respectivos âmbitos
de atuação, evidentemente, segundo dispõe o art. 23, incisos II e VIII do
Texto Constitucional.
Evidentemente, dentro dessas competências, qualquer ato
governamental precisa balizar-se pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade. E a observância desses dois critérios deve estar
devidamente explicitada nas exposições de motivos desses atos dos entes
federados, e também da União. Esses motivos podem ser, inclusive,
submetidos ao crivo do Judiciário, especialmente, quanto à sua
correspondência com os fatos que alegadamente lhe dão suporte.
Então, Senhor Presidente, eu queria repetir, como já foi dito pelos
Colegas que me antecederam, que o Federalismo cooperativo, longe de
ser uma peça retórica, exige que os seus integrantes se apoiem
mutuamente, deixando de lado as divergências ideológicas ou partidárias
dos respectivos governantes.
Federalismo cooperativo, Senhor Presidente, exige diálogo, exige
liderança política. E a cooperação entre os entes federados, a toda
evidência, não pode ser imposta por lei, mesmo porque a realidade
fenomenológica é tão multifacetada e a evolução da pandemia é tão
imprevisível, e tão repleta de surpresas, que o legislador não poderia
prever de antemão, por maior que fosse a sua boa vontade, todas as
possibilidades que os administradores públicos possam vir a enfrentar.
Então, Senhor Presidente, eu entendo que é preciso prudência, é
preciso ponderação, é preciso responsabilidade de todos os envolvidos e,
sobretudo, diálogo para que este Federalismo cooperativo, que foi
implantado pela Constituição de 1988, possa efetivamente funcionar.
Em resumo, Senhor Presidente, eu, então, acompanho integralmente
o voto do eminente Relator, referendando a liminar que concedeu, e
também dou interpretação conforme ao § 9º do art. 3º da Lei impugnada,
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tal como fizeram os eminentes Colegas que me precederam, a partir do
voto do ilustre Ministro Luiz Edson Fachin.
É como voto, Senhor Presidente.
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REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente,
gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, tal como fizeram os demais
ilustres Colegas, pela iniciativa e pela realização desta sessão de caráter
virtual presencial e que discute já temática extremamente importante por
si só, a questão das competências federativas, em momento de grave crise
pela passa nosso País, em razão desta pandemia, agravado também pelas
desinteligências legislativas e administrativas.
Gostaria, Presidente, retomando minha participação no debate,
naquele aparte que fiz, de destacar que o texto constitucional nos desafia
em termos de interpretação, porque, de um lado, como se viu, há as
competências privativas da União - tanto competências privativas
legislativas quanto competências privativas administrativas. Temos
também a competência concorrente da União, dos estados e,
eventualmente, dos municípios para legislar, e, também, as competências
comuns.
Como já se mostrou - e isso ficou claro no debate -, o SUS é a
realização, a materialização, dessa competência ou desse regime chamemos de federalismo cooperativo. É a sua realização mais clara. É
certo que temos deficits no que diz respeito àquilo que preconiza o texto
constitucional, especialmente o art. 23, em respeito às competências
comuns, porque o texto constitucional recomenda que leis
complementares fixarão normas para a cooperação entre União, estados,
Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Salvo engano, existem duas leis que tratam dessa temática: uma
focando o tema do meio ambiente, e outra, a questão da saúde, a disputa
que se faz entre responsabilidade da União, dos estados e dos municípios.
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Foi exatamente no campo da saúde que toda essa experiência de
federalismo cooperativo se deu de maneira muito clara, seguindo
também as pegadas de alguns estados de estrutura federativa. Sabe-se
que temos hoje representações dos entes estaduais e municipais de saúde:
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde - CONASS e CONASEMS e, ainda, as
chamadas Comissões Intergestores Tripartite - relevante inovação
gerencial na política nacional de saúde. Trata-se, Presidente, de foros
permanentes de negociação, articulação e decisão entre gestores, sobre
aspectos operacionais e a construção de pactos nacionais, estaduais e
regionais no sistema de saúde.
Por isso chamou-me a atenção, a partir do voto do eminente Relator,
mas especialmente do voto do eminente Ministro Fachin, a propósito
dessa temática - regulamentação em medida provisória que altera lei
sobre o tema, especialmente art. 3º e § 9º -, quando se enfatizava que o
Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre serviços
públicos e atividades essenciais a que se refere o § 8º.
A partir das manifestações dos diversos Colegas e do próprio
Relator, fica evidente, Presidente, que a competência para proteção da
saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é
competência tripartite. É uma competência da União, dos estados e dos
municípios.
Fica evidente também que todo o debate que se trava, especialmente
sobre as chamadas políticas de isolamento, tem a ver, entre outras coisas,
com a necessidade de que se preserve a capacidade de atendimento do
sistema de saúde. Se olharmos fundamentalmente, essa prestação
essencial está afeta aos estados e municípios. Se olharmos bem, hoje, a
atuação da União, em princípio, está reduzida a cinquenta hospitais
universitários federais, de modo que a execução efetiva de medidas de
saúde em hospitais públicos, para combater a Covid-19, recai
fundamentalmente sobre estados e municípios e, eventualmente,
entidades conveniadas. De modo que tudo isso faz crescer a
responsabilidade de estados e municípios nesse contexto. Por isso que,
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nas várias manifestações, a partir da do Relator, mas também na liminar
proferida na ADPF 672 pelo Ministro Alexandre, esta Corte tem
enfatizado que, a despeito da competência da União, subsistem as
competências dos estados e municípios para lidar com o tema.
Essa resposta é ideal? Muito provavelmente, como já disse, já
antecipei, Presidente, talvez não. O ideal é que tivéssemos uma
integração em que, de alguma forma, o poder se vocalizasse a uma única
voz. Mas não é o que está a ocorrer. Se deixássemos intacto, sem
nenhuma glosa, o parágrafo 9º do art. 3º da medida provisória, como já
apontou, de forma muito clara, o Ministro Fachin, teríamos, em tese, o
poder do Presidente da República para definir as atividades essenciais,
sem que se pudesse a ele fazer face os poderes estadual e municipal.
Aí vem outro dado que não se nos pode escapar. É curioso que, nesta
Federação, sobre a qual já se fez uma série de considerações, tenhamos
muitas assimetrias. Temos no eixo São Paulo, Rio e Minas cem milhões de
pessoas, metade dos habitantes do Brasil vive nesse eixo. Portanto, sobre
os governadores desses estados recai imensa responsabilidade. Só no
município de São Paulo temos dez milhões de pessoas, muito mais do
que em uma série de unidades federativas, isso dá imensa
responsabilidade ao prefeito de São Paulo. Toda a funcionalidade do
próprio sistema de saúde precisa ser vista nesse contexto. Por isso que
temos que manejar, e a União tem que manejar, com muito cuidado, a
competência para legislar sobre essa temática. Ao delegar poderes ao
Presidente da República, não se pode esquecer que estamos em uma
federação com essas competências substancializadas.
De modo que, Presidente, imagino que, talvez, tenhamos que
densificar nossa decisão para, até mesmo quando admitirmos a
necessidade - e há a necessidade - de eventual regulamentação, termos a
participação dos órgãos colegiados que representam estados e
municípios. É preciso que avancemos nesse sentido.
Inicialmente, subscrevo as propostas já feitas, no sentido de
interpretação conforme a Constituição, mas não excluo a necessidade de
que, se tiver de regulamentar direito federal em matéria de competência
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legislativa concorrente, o Presidente da República tenha que auscultar os
órgãos representativos de estados e municípios que cuidam da saúde. É
preciso entender o federalismo cooperativo nessa dimensão.
Aqui, Presidente, há duas lealdades que precisam ser explicitadas.
Os órgãos constitucionais têm de atuar de forma leal, fiel, ao Texto
Constitucional e devem, reciprocamente, lealdade federativa. O
Presidente não pode atropelar competências federativas, assim como os
estados e municípios não podem atropelar as competências da União. É
preciso que sejamos construtivos. Os alemães cunharam a expressão
Bundestreue, lealdade federativa. É preciso entender no sentido de um
dever recíproco.
Por último - e a Ministra Cármen ressaltou o aspecto democrático -, o
federalismo, entre nós, também realiza divisão de Poderes - isso precisa
ser entendido - no plano vertical, não no plano horizontal, como
normalmente olhamos. Estamos, de alguma forma, vivenciando isso e
vivenciando positivamente.
Até já tive oportunidade de ressaltar, Presidente, que, neste
momento, de maneira bastante salutar - vis a vis a República Velha -,
estamos restaurando positivamente a política dos governadores. Os
governadores passam a ter voz nessa sistemática, isso é positivo e é
constitucional.
Acompanho o eminente Relator, mas com esses acréscimos,
Presidente. Creio que teremos de ir aperfeiçoando.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Vossa Excelência também dá interpretação conforme ao § 9º do art.
3º, como fez o Ministro Edson Fachin?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso.
É como voto.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Inicio por cumprimentar o eminente Ministro Marco Aurélio,
Relator, que, em um caso complexo, diligentemente e rapidamente,
deferiu a liminar e a liberou, de imediato, para julgamento do Plenário.
Mesmo sabendo de suas restrições em relação à sessão por
videoconferência, Vossa Excelência, mais uma vez - e o cumprimento
exatamente por isso -, em respeito à colegialidade que sempre pregou e
prega, traz, de imediato, as liminares a julgamento deste Plenário.
Cumprimento Vossa Excelência também pelo conteúdo de seu voto - nem
se precisa dizer - sempre aprofundado, objetivo e claro.
Também cumprimento as eminentes Ministras e os eminentes
Ministros pelos votos proferidos, mostrando um debate que mantém a
profundidade - embora por meio deste sistema inovador que estamos a
adotar em razão das circunstâncias específicas da pandemia. Manteve-se
exatamente a possibilidade de debatermos, como estamos debatendo, de
maneira bastante aprofundada, temas tão complexos e temas
constitucionais, dos mais importantes e ricos da teoria constitucional e da
teoria política, como o federalismo, que vários já destacaram.
Também agradeço e cumprimento o Doutor Augusto Aras,
Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, Doutor
André Mendonça, e os primeiros Advogados a falar nesse novo sistema,
pelo requerente, Dr. Lucas de Castro Rivas e, pelo amicus curiae, Dr.
Felipe Solon de Pontes.
Também agradeço a TV Justiça e registro sua importância. Estamos
fazendo essa sessão como se ela fosse presencial, com transmissão ao
vivo pela Rádio e pela TV Justiça e também pela internet, mantendo toda
a transparência desta Corte Constitucional do Brasil em relação a outras
cortes no mundo - que não fazem sessões públicas, fazem sessões a portas
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fechadas. É sempre bom lembrar isso.
Pois bem. Registro que meu voto vai no sentido de acompanhar o
eminente Relator. O eminente Relator deu solução que entendi bastante
inteligente para o pedido, porque não haveria como glosar do mundo
jurídico os dispositivos introduzidos na Lei 13.979 pela Medida
Provisória nº 26, de 20 de março. Evidentemente, nela não há texto
diretamente incompatível com o texto constitucional.
Nessa medida, o eminente Relator explicitou aquilo que diz a
Constituição, ou seja, que a competência deveria ser exercida de acordo
com os dispositivos materiais do art. 23 e os dispositivos normativos do
art. 24– referentes à competência legislativa. Sua Excelência concluiu pela
medida acauteladora para tornar explícita, no campo pedagógico e na
dicção da Corte, a competência concorrente. A decisão de Sua Excelência
perpassa todos os dispositivos introduzidos pela Medida Provisória aqui
impugnados, para deixar explícito que cada ente da federação deverá
agir, do ponto de vista das competências específicas, nos moldes do que
está ali disposto.
Assim, pedindo vênia à maioria, que vai um pouco além, no sentido
de dar interpretação conforme ao § 9º do art. 3º, entendo que, na decisão
do Relator, essa conclusão já está clara o bastante. Por isso, peço vênia ao
Ministro Luiz Edson Fachin - a partir de quem veio a interpretação
conforme - e àqueles que o acompanharam. Da mesma maneira, peço
vênia ao Ministro Alexandre de Moraes e ao Ministro Luiz Fux, que
também explicitavam interpretação conforme em relação ao comando da
letra b do inciso VI do art. 3º, todos eles introduzidos pela medida
provisória impugnada.
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: MIN. MARCO AURÉLIO
: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
: LUCAS DE CASTRO RIVAS
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: FEDERACAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
- FEBRATEL
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES
RODRIGUES

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Presidente, apenas duas palavras. Vossa Excelência, com o voto proferido,
deixa-me de alma lavada. Acaba por reconhecer que busco o acerto na
arte de proceder.
No voto, na decisão que proferi, está albergada a situação tão
ressaltada pelos meus Pares. Evidentemente, contrariaria o princípio
lógico do determinismo se assentasse a competência concorrente no
tocante à matéria versada na Medida Provisória e não o fizesse quanto ao
§ 9º do artigo 3º.
Se formos a esse artigo, vamos ver que tem normas gerais, como
quase todo artigo. Após a que revela – a do § 8º – deverem as medidas
previstas, quando adotadas, resguardar o exercício e o funcionamento do
serviço público e as atividades essenciais, tem-se o § 9º. Cuida, em si, de
ato regulamentador dirigido à Administração Pública. Apenas pode
referir-se ao campo federal. Evidentemente, não se refere ao estadual,
senão surgiria contrassenso, incongruência de admitir-se a competência
comum de União, Estados e Municípios e, ao mesmo tempo, assentar-se,
quanto aos serviços essenciais, a definição e a competência do ente
central.
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Vossa Excelência, caso julgasse embargos declaratórios contra minha
decisão, não seria tão preciso como foi. Tivemos uma sessão, quanto à
decisão que proferi no campo emergencial, de colocação de vírgulas.
Lembro a Vossa Excelência que a pauta inicialmente prevista tinha dez
ações diretas de inconstitucionalidade para referendo de decisões
singulares, e só conseguimos – Vossa Excelência depois reduziu aquela
pauta inicial – julgar um único caso. Um único caso, tendo em conta ato
que, para mim, é ainda precário, não definitivo, ato de referendo ou não
da decisão acauteladora.
Continuo convencido do acerto do pronunciamento, considerado o
disposto nos artigos da Constituição Federal a que me referi: o artigo 23 e
o artigo 24, quanto à competência comum para cuidar da saúde,
envolvidos os Municípios, e a normativa versada no artigo 24,
relativamente à União e aos Estados.
A proclamação de Vossa Excelência é corretíssima.
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ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Só para deixar claro
que até há pedidos sobre o próprio decreto em relação a eventual decisão
por arrastamento. Há o Decreto nº 10.282, que regulamenta a Lei nº
13.979, que tem amplo complexo de atividades e, claro, atividades que
não tratam de competência necessariamente federal, como, por exemplo,
serviço de call center, captação, tratamento e distribuição de água,
captação e tratamento de esgoto e lixo, iluminação pública e assim por
diante. Foram inseridas modificações, como por exemplo, atividades
religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde e unidades lotéricas.
O decreto, portanto, trata amplamente de todas as atividades. Pode
ser que outras pudessem ser inseridas ou não, mas não se trata de
competência necessariamente federal.
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OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Senhor
Presidente, uma rápida observação em relação ao que disse agora o
eminente Ministro Gilmar.
Parece-me que, com a decisão, o decreto presidencial é válido, porém
os decretos estaduais e municipais que forem mais restritivos, no âmbito
das respectivas competências, serão também válidos. Foi precisamente o
que decidimos na ADPF, exatamente para evitar que decreto federal
entenda que tudo é essencial e acabe liberando o isolamento.
No âmbito das competências municipais e estaduais, nas que são
estritamente municipais e estaduais, os decretos dos respectivos do chefes
do Executivo estadual e municipal serão absolutamente válidos, nos
exatos termos em que a referendada liminar do Ministro Marco Aurélio
diz: competência concorrente. Se é concorrente para legislação, é
concorrente também para decreto regulamentar da legislação.
Parece-me que, se deixarmos isso bem claro, evitaremos conflitos
federativos.
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REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.341
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADV.(A/S) : LUCAS DE CASTRO RIVAS (46431/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : FEDERACAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - FEBRATEL
ADV.(A/S) : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES (29025/DF,
147325/RJ, 415396/SP)
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de
interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias
Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme
à letra b do inciso VI do art. 3º, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin.
Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus
curiae Federação Brasileira de Telecomunicações – FEBRATEL, o Dr.
Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o
Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União;
e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto
Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição
o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso
de
Mello.
Plenário,
15.04.2020
(Sessão
realizada
inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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