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Resumo: O presente artigo estuda e analisa os efeitos das decisões 
políticas decorrentes do Covid 19 nas ações constitucionais que, a partir 
de final de fevereiro de 2020, passam a ser utilizadas largamente como 
mecanismos de defesa da Constituição, especialmente para a proteção do 
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núcleo material constitucional, princípios fundamentais e direitos 
fundamentais. Se o processo existe para assegurar direitos, o processo 
constitucional passa a ser largamente utilizado, destacadamente para que 
se dê efetividade aos direitos fundamentais, no caso, o direito 
fundamental à saúde, especialmente em tempos de pandemia. 

Palavras-chave: Constituição, Princípios Fundamentais, Ações 
Constitucionais, Direito à Saúde. 

 

Abstract: This article studies and analyzes the effects of the political 
decisions arising from Covid-19 on constitutional actions which, from the 
end of February of 2020, will be widely used as mechanisms to defend the 
Constitution, especially for the protection of the constitutional material 
core, fundamental principles and fundamental rights. If the process exists 
to ensure rights, the constitutional process will now be widely used, 
particularly to give effectiveness to fundamental rights, in this case the 
fundamental right to health, especially in times of pandemic. 

Keywords: Constitution, Fundamental Principles, Constitutional Actions, 
Right to Health. 

 

Resumen: Este artículo estudia y analiza los efectos de las decisiones 
políticas derivadas de la Covid 19 en acciones constitucionales que, desde 
finales de febrero de 2020, se utilizan ampliamente como mecanismos 
para la defensa de la Constitución, especialmente para la protección del 
núcleo material constitucional, los principios fundamentales y los 
derechos fundamentales. Si el proceso existe para garantizar los derechos, 
el proceso constitucional se utiliza ahora ampliamente, especialmente 
para dar eficacia a los derechos fundamentales, en este caso, el derecho 
fundamental a la salud, especialmente en tiempos de pandemia.  

Palabras clave: Constitución, Principios Fundamentales, Acciones 
Constitucionales, Derecho a la Salud.  

 

 

 

 

Introdução 

Desde o final de 2019 que o mundo parou para enfrentar o mesmo inimigo, 
invisível, mas que tem causados inúmeros efeitos avassaladores na vida das pessoas 
que, num primeiro momento, não pareciam críveis, possíveis e mais se 
aproximavam de filme de ficção. Distante de nós e só presente na informação 
jornalística, o novo corona vírus, Covid 19 e seus efeitos, foram num primeiro 
momento desconsiderados por muitos, até que sua chegada ao nosso país, 
oficialmente em final de fevereiro e facilidade em elevar o número de pessoas 
infectadas e mortas, já alcançou milhares de pessoas, sendo que no Brasil, mais de 
100 mil pessoas até o início de agosto de 2020 vieram a óbito.  

Como nos demais países que a doença se instalou, mereceu medidas de 
cuidado e atenção tanto pela Administração Pública como pelos particulares. Ocorre 
que, infelizmente, existe em nosso Estado um desarranjo quanto às tomadas de 



O Processo Constitucional e a Covid19 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  207 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

decisões por cada um dos entes federados, especialmente pelo governo federal que 
se distancia das orientações técnicas, tanto no plano interno quanto internacional, 
tão necessárias para conter alastramento e os efeitos da doença, as mortes e colapso 
do sistema de saúde, têm somado a todas essas situações nefastas, inúmeros pedidos 
judiciais, e com destaque no presente artigo, a utilização do processo constitucional, 
no plano abstrato ou difuso, em defesa da Constituição. 

Existem, atualmente, mais de duas mil ações constitucionais, sendo que esse 
número fica desatualizado dia após dia, e, muitas delas, vêm ao encontro da proteção 
dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, que será o objetivo do presente 
artigo e discussão do papel do Supremo Tribunal Federal na manutenção do 
equilíbrio do pacto federativo, da separação dos poderes e democracia. Utilizou-se 
a metodologia da pesquisa bibliográfica e buscas no site do Supremo Tribunal 
Federal.  

 

1.  Princípios Fundamentais Constitucionais e a decisão política 
fundamental do Estado brasileiro. 

Uma das grandes discussões dos estudos do constitucionalismo está 
intrinsecamente relacionada com os tipos de governo e da adoção de uma decisão 
política fundamental, ou seja, como é formada a vontade estatal e se essa respeita os 
limites constitucionais que identificam e delimitam o exercício dos atos de poder, ou 
ainda, se ela é a representatividade de único detentor do poder3. Estamos a 
reconhecer as democracias constitucionais e o autoritarismo que também decorre 
do constitucionalismo, mas que não se traduz por governo do povo, vez que a 
participação deste e os mecanismos de controle externo dos atos de poder não são 
possíveis em tal regime. 

Karl Lowenstein4 apresenta uma relação triangular, na qual, parlamento, 
governo e povo se mostram como os detentores do poder do Estado, o que se traduz 
pela decisão política fundamental, sendo permeada pela execução de tal decisão e 
controle político das mesmas, que são as referências de manutenção do equilíbrio 
das democracias constitucionais. Não iremos falar dos diversos tipos de democracia 
constitucional, mas apenas destacar o presidencialismo, vez que nos afeta5. 

Falar em presidencialismo é obrigatoriamente reconhecer e afirmar sua 
relação com a separação dos poderes e consequente afastamento de práticas 
despóticas de cada uma das funções de Estado, ou seja, por meio da mútua 
coordenação e funções precípuas. Afasta-se a separação total, vez que a visão atual 
se traduz pela possibilidade de controle dos atos de poder de cada uma das funções 

 

3 Cf. LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de La Constitución. Tradução Alfredo Gallego Anabitarte. 
Barcelona, Editora Ariel, 1976. Pág. 81 e ss. O Autor faz a distinção entre regime constitucional e o 
regime democrático constitucional que, não se confunde com as autocracias. 

4 Idem. Pág. 92 2 93. 

5 Idem ibidem págs. 95 e ss. O autor faz referência à democracia direta, governo de assembléia, 
governo parlamentar em suas diversas acepções, presidencialismo e o governo sui generis suíço.  
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de Estado6. Ainda, Lowenstein, afirma a essência das Constituições ou seu telos 
como a possibilidade de controle dos atos de poder de cada uma das funções do 
Estado, desenvolvido pela ideologia liberal. 

Nesse contexto, o reconhecimento das matérias constitucionais se impõe, 
especialmente pela delimitação constitucional dos princípios fundamentais e dos 
direitos fundamentais. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 
Título I apresenta uma carta de princípios que são a positivação da decisão política 
fundamental de nosso Estado, que somado ao Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, são o núcleo material constitucional.  

Identificamos como princípios fundamentais a separação dos poderes, o 
princípio republicano, o princípio federativo e o princípio democrático, cada um 
deles representando a essência da Constituição e delimitando o agir de cada um dos 
representantes das funções do poder estatal. Reforçamos a existência dos 
mecanismos de controle, tal e qual as competências expressas e enumeradas de cada 
uma das estruturas do poder, o mesmo ocorre com o controle, vem de maneira 
expressa no texto constitucional. 

No presente artigo, o foco de atenção é para a Administração Pública em 
sentido estrito, ou seja, à função executiva e as atuações voltadas para o covid19. O 
princípio republicano se apresenta com especial destaque, vez que estamos a referir 
os deveres do presidente da república, ou seja, por meio de mandato eletivo, por 
prazo determinado deve a realização da gestão da coisa pública e a prestação de 
contas desse mandato eletivo. Há inúmeras normas constitucionais que sustentam 
tal princípio, especialmente a responsabilidade dos agentes públicos, a 
possibilidade de impeachment do Presidente da República, submissão ao princípio 
da legalidade estrita, publicidade de todos os atos administrativos, proteção dos 
direitos fundamentais e respeito ao orçamento previsto em lei, entre vários outros 
mecanismos de sua manutenção7. 

Ingo Wolfgang Sarlet, com base nas lições de J. J. Gomes Canotilho, aponta para 
“uma estrutura político-organizatória que garante as liberdades fundamentais e 
assegura o controle de poder”8. Se mostra como um instrumental de otimização da 
ordem e liberdade, sempre na concretização do bem comum, do agir orientado para 
o interesse público9. 

O princípio federativo, também estruturante do Estado brasileiro, apresenta 
como grande característica a autonomia de cada um dos entes federados, por meio 
de competências expressas e enumeradas, sendo que a existência de um tribunal 

 

6 Vale referir os freios e contrapesos ou “check and balances”, pelo qual ocorre o controle político 
das funções do poder estatal, tais como o veto presidencial e a atuação das comissões de trabalho 
do congresso, este, com missão muito mais ampla na questão do controle dos atos do executivo. 
Também existe controle por meio do povo e partidos políticos e a câmara dos deputados e o 
controle judicial, com especial destaque ao Supremo Tribunal Federal. 

7 Nesse sentido: J. J. Gomes Canotilho, Ingo Wolfgang Sarlet, Luis Alberto David Araujo, Vidal 
Serrano Nunes Júnior, entre outros.  

8 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva Editor, 2015. Págs 285 e 286.  

9 Idem. Pág. 286. 
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constitucional é uma das garantias da manutenção do pacto e autonomia que lhe é 
inerente, seja pelas competências materiais, legislativas e fiscais, todas elas da maior 
importância para se verificar, no plano concreto, essa autonomia e manutenção do 
pacto federativo10.  

A descentralização político-administrativa em razão da dimensão territorial é 
apresentada pela adoção do modelo de estado federal, e, a grande questão vem ao 
encontro da manutenção da autonomia dos entes federados somada à existência de 
rendas, de recursos próprios para que, pela existência da condição orçamentária, 
ocorra a implementação de suas tarefas e consequente autonomia11. 

Compõe o núcleo estruturante dos princípios fundamentais o princípio 
democrático, que vem de maneira expressa na Constituição no Artigo 1º, caput, ao 
lado dos demais já enunciados acima e, indica a necessária observância da soberania 
popular, ou seja, o poder do povo que, o exerce diretamente ou por meio de seus 
representantes, para a satisfação dessas necessidades sociais que se expressam pela 
vida vivida e experimentada sempre com a intencionalidade da busca do bem 
comum. Nunca é demais repetir que essa atuação voltada para atingimento do 
interesse público e não do interesse particularizado, é opção constitucional do 
Estado brasileiro que, também no elenco dos princípios fundamentais traz os 
objetivos fundamentais a serem buscados e implementados12. É princípio da maior 
importância e determina uma série de atuações voltadas para sua implementação. 

Toda a estruturação do Estado brasileiro, democrático de direito, vem 
fundamentada no liberalismo, mas também no estado do bem estar social, o que se 
traduz não só pelos direitos individuais ou relativos à proteção das liberdades 
públicas, como também pela atuação positiva que garanta a igualdade por meio de 
diversas prestações sociais.  

Portanto, todas as discussões convergem para a proteção da dignidade da 
pessoa humana e dos direitos fundamentais, sejam os relativos às liberdades ou à 
igualdade, tamanha a sua importância, o que vem reforçada pela cidadania como 
fundamento do Estado brasileiro, como também as discussões sobre o ideal liberal 
e social, sem se afastar da dimensão plural de sociedade, o que se traduz pela 
soberania popular por meio da democracia representativa ou direta13.  

 

10 Nesse sentido: Celso Ribeiro Bastos, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Alberto David Araujo, Vidal 
Serrano Nunes Júnior 

11 Inúmeras vezes, somente por meio da divisão e distribuição de rendas que, especialmente os 
municípios irão ter verbas para implementação de suas tarefas administrativas o que gera uma 
fragilidade da autonomia. 

12 Cf. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.  

13Idem ibidem pág. 264 e 265. 
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Governo do povo, pelo povo e para o povo, foi a fórmula adotada pela 
Constituição e traz diversas implicações na realização das tarefas administrativas, 
ou seja, a finalidade pública sendo o referencial a ser realizado, sem esquecer do 
pensamento de Konrad Hesse que se traduz pela eficácia das normas constitucionais 
e não somente um olhar para suas normas de forma abstrata, mas sempre em 
atenção ao seu germe vital que assente nas relações interpessoais, na vida vivida14. 

 

2.  Ações Constitucionais em tempos de covid19 e a manutenção dos 
Princípios fundamentais 

Com o reconhecimento dos princípios fundamentais e dos direitos 
fundamentais como sendo núcleo material constitucional, faz-se necessário 
apresentar os mecanismos de defesa da Constituição, especialmente, seus princípios 
sensíveis. Tal controle ocorre por meio das ações constitucionais integrantes do 
sistema de controle de constitucionalidade.  

Tal sistema, no Brasil, é considerado misto15 e complexo16, vez que tanto 
possibilita manifestações incidentais de inconstitucionalidade em sede de qualquer 
ação, com a intenção de afastar o requerente do cumprimento de lei ou ato 
normativo inconstitucional, sendo competente todo o judiciário, por meio do 
controle difuso ou concreto, com a declaração de nulidade “incidenter tantum”, 
antecedente ao julgamento do mérito; ou ainda, pelo controle abstrato, via Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental17, competente o Supremo 
Tribunal Federal18 para apreciar e julgar, devendo o ato inconstitucional ser 
expurgado do sistema de normas, afastando-se seus efeitos para todos. 

 

14 Cf. HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991. Págs. 13 a 19. 

15 Quando referimos sistema misto, estamos a indicar a existência do controle político e judicial, 
sendo o primeiro, predominante nos países europeus, com especial destaque às Cortes 
Constitucionais à época da Revolução Francesa, e o último, com o famoso caso julgado pelo Juiz 
Marshall, “Marbury x Madison”, com o afastamento da aplicação de leis inconstitucionais pelo 
Judiciário.  

16 A doutrina cita várias formas de controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos, que 
são: judicial e não judicial, preventivo e repressivo, concreto e abstrato, incidental e principal, e 
difuso e concentrado.  

17 Com a EC nº 3/93, houve a inclusão da Ação Declaratória de Constitucionalidade. O texto original 
previu a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. 

18 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual; 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) 

..... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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Cabe a nós no presente artigo cuidar especificamente e dar destaque à 
proteção e defesa da Constituição por meio de uma instância julgadora voltada a 
realizar o controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos19, ou seja, pelo 
controle abstrato das normas constitucionais, seja a inconstitucionalidade material 
ou formal, para que se alcance a efetividade dos direitos fundamentais sociais, em 
especial os atinentes à saúde em tempos de covid 19. 

No tocante ao controle direto ou abstrato de constitucionalidade na atual 
Constituição, afirma-se que houve redução importante do chamado controle difuso 
ou concreto, uma vez que os legitimados ativos para a propositura da ação direta de 
constitucionalidade, conforme art. 103 da Constituição20, foram ampliados. Somou-
se o controle abstrato por omissão, também estabelecido com a atual Constituição, 
ao lado do remédio constitucional mandado de injunção21. 

Não basta haver uma Constituição que traga as regras de organização política 
e definidoras dos direitos fundamentais, faz-se necessário a existência de 
mecanismos de defesa e de controle dos atos normativos que a afrontem e firam 
direitos fundamentais sociais. Nesse contexto, somados à pandemia, verificamos a 
existência de mais de duas mil ações constitucionais voltadas à proteção do núcleo 
material constitucional, via controle de constitucionalidade. 

Portanto, por meio de ação direta de inconstitucionalidade se busca a 
declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual 

 

§ 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado em § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 17/03/93) 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. (Incluído 
em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93) 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

 

19 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. São 
Paulo: RCS Editora, 2005. Págs. 3 a 8. O autor fala em processo constitucional e a apresenta não 
como disciplina autônoma, nem como sub-ramo do direito processual, mas sim matéria 
constitucional. Tal dimensão constitucional traz a relação com a proteção dos direitos 
fundamentais. 

20 Cf. SILVA MARTINS, Ives Gandra e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: 
comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. Págs. 62 a 64. 

21 Cf. SILVA MARTINS, Ives Gandra e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: 
comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. Pág. 65. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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contrários à Constituição22, com o consequente expurgar do sistema de normas tal 
lei ou ato normativo inconstitucional23. É a forma mais conhecida e recorrente. 

 Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem por missão trazer 
condição de aplicabilidade a comandos constitucionais que dependam de legislador 
infraconstitucional que não atuou, se quedou inerte, ou ainda, não teve atuação 
satisfatória, portanto, se omitiu quanto a um dever constitucional de possibilitar que 
norma constitucional seja plenamente satisfeita.  

Ao lado da Ação direta de inconstitucionalidade, temos a Ação Declaratória de 
Constitucionalidade que visa declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal de duvidosa constitucionalidade, colocando fim às decisões contraditórias e 
afastando a insegurança jurídica que delas decorrem. 

Também há a Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental, essa 
vem como um instrumental de defesa da Constituição, dos direitos fundamentais e 
valores constitucionais. O instituto aparece pela primeira vez em 1988, com a atual 
Constituição e numa norma de eficácia limitada, conforme classificação de José 
Afonso da Silva24, que vem a ser implementada em 1999, por meio da Lei 9.882 de 
03.12.199925. Seu objetivo é preservar preceito fundamental, evitando, reparando e 
afastando controvérsias constitucionais sobre lei ou ato normativo federal, estadual 
ou municipal, inclusive os anteriores à Constituição, sendo afirmado seu caráter 
preventivo e repressivo, ou seja, apta a evitar ou a reparar lesões respectivamente. 

Diante desse instrumental processual constitucional, pelo controle repressivo 
destacadamente, temos os meios de trazer o equilíbrio ao Estado brasileiro com a 
manutenção da Constituição e sua força ativa, vez que não basta ter vontade de 
poder, há que existir também a vontade de Constituição, sendo que seu germe ativo 
aparece na vida vivida e experimentada, ou ainda com a cidadania sendo exercida e 
preservada por meio da condição de destinatários da proteção dos direitos 
fundamentais, no caso em estudo, o direito fundamental à saúde. Nesse contexto, 
observa-se que o Tribunal Constitucional, com missão precípua de guardião da 
Constituição, está sendo chamado a se pronunciar e decidir pela efetividade do 
direito fundamental à saúde em inúmeras ações constitucionais. 

 

 

 

 

22Cf. SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva Editor, 2015. Pág. 949. Luiz Guilherme Marinoni lembra que a 
Grécia antiga foi o embrião do judicial review nos EUA, próximo ao sistema inglês. Refere também a 
similaridade com o sistema europeu, derivado do sistema austríaco, com fundamento em Hans 
Kelsen.  

23 Nesse sentido: José Afonso da Silva, Paulo Hamilton Siqueira Júnior, Gilmar Ferreira Mendes, 
Willis Santiago, Luiz Guilherme Marinoni entre outros. 

24 Cf. SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros 
Editor, 1998. Págs. 66 e ss. 

25 O Ministério da Justiça criou uma comissão, pela portaria 572/97, integrada por Arnold Wald, 
Ives Gandra da Silva Martins, Oscar Dias Corrêa e, presidida, por Celso Ribeiro Seixas Bastos. 
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3.  Estudo de caso: competência concorrente e a proteção do sistema único 
de saúde. 

O Supremo Tribunal Federal recebeu e julgou a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 6341 do Distrito Federal, ajuizada pelo Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, com pedido de liminar, para afastar as incompatibilidades com a 
Constituição, da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente 
às alterações promovidas no artigo 3º, caput, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 
e 11, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Destaque-se que, em 15 de 
abril de 2020, o Tribunal referendou por maioria a competência da União para editar 
normas gerais em matéria de proteção à saúde e, por meio de interpretação 
conforme à Constituição, explicita a competência do Presidente da República para 
dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, 
preservada a atribuição de cada um dos entes da Federação26.  

A discussão vem sustentada pela estruturação e manutenção do poder no que 
diz respeito à sua dimensão territorial, ou seja, sua descentralização em razão do 
território que tem por características essenciais a autonomia e, entre outras, a 
existência de corte constitucional vocacionada a dar sustentação ao pacto 
federativo. A condição de autonomia a cada um dos entes federados tem seu 
fundamento e sustentação por meio de competências expressas e enumeradas, ou 
seja, repartidas entre ordens parciais, dentro de regras que desde sua origem são 
válidas27. 

Celso Ribeiro Bastos afirmava que a forma federativa é a que melhor se adéqua 
aos Estados democráticos vez que as tomadas de decisão estão mais próximas dos 
cidadãos, os reais afetados pelas mesmas e titulares do poder estatal, portanto a 
descentralização traz maior chance de efetividade do exercício da democracia28.  

Não há dúvidas que o papel da União, seja por sua condição de ente central, 
soberano e ente autônomo, lhe confere especial destaque quanto à competência 
legislativa, da qual as normas gerais sobre diversos temas influenciam e 
fundamentam as decisões pelos demais entes federados, mas existem outras 
competências que vem ao encontro da autonomia de cada ente federado, portanto 
reservadas aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios, respectivamente aos 
primeiros, as competências para as especificidades e aos últimos, os interesse local, 
o que reafirma a melhor realização do princípio democrático na medida que existe 
uma maior proximidade dos que são os titulares do poder. 

No presente artigo não daremos ênfase às competências materiais e 
tributárias, mas somente às competências legislativas, e quanto às últimas, temos as 
competências privativas e as concorrentes29, com uma inclinação para a atuação da 

 

26 Ver http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf 

27 Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 
2002. Págs. 469 e ss. Para o autor a autonomia “...não é uma amplitude incondicionada ou ilimitada 
de atuação na ordem jurídica, mas, tão somente, a disponibilidade sobre certas matérias, respeitados, 
sempre, os princípios fixados na Constituição”. 

28 Idem pág. 474-475. 

29 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
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União como titular da maior parte das competências privativas, sendo os Estados 
membros competentes residualmente para questões específicas.  

Com o direcionamento às discussões do presente artigo, no que diz respeito à 
competência legislativa sobre as questões da saúde, o Supremo Tribunal Federal 
decide sobre a regra a ser aplicada no Estado brasileiro acerca da legislação sobre 
saúde em tempos de Covid 19, que se amolda à essa dimensão que aproxima as 
decisões das questões locais, a essa maior proximidade com os cidadãos e suas 
necessidades específicas e locais, criando condições de, no plano concreto, de haver 
uma maior proximidade com o chamado germe ativo da Constituição e, nos dizeres 
de Hesse, com a vontade de Constituição. 

Também houve a propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental para prevenir e afastar ausências ou incongruências de 
implementação de políticas públicas e medidas protetivas da saúde em tempos de 
Covid 19, uniformes e respeitosas às autoridades da saúde, internas e 
internacionais, por parte do Governo Federal, ADPF 672. Tal propositura ocorreu 
por meio da Ordem dos Advogados do Brasil –OAB com intenção de viabilizar 
políticas públicas de saúde, ou seja dar efetividade à direito fundamental de segunda 
geração ou dimensão, aqueles que se faz necessário um agir estatal para sua 
implementação. 

Houve concessão de medida liminar30, no mesmo sentido da ADI 6341, que 
vem ao encontro da realização das competências concorrentes pois, a decisão 

 

... 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste 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. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 
lhe for contrário. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

30 Cf. Decisão liminar, parcialmente concedida pelo relator do caso, Ministro Alexandre de Moraes: 
Em 8 de abril de 2020: "(...) CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com 
base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 
30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, 
RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS 
ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de 
suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de 
medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
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aponta para cada um dos entes federados atuando para implementação de políticas 
de saúde, para proteção da saúde das pessoas por meio de uniformização das 
decisões relativas à pandemia em cada um dos Municípios e Estados, respeitantes 
às orientações mundiais, destacadamente pela Organização Mundial da Saúde, e, no 
plano interno, conforme as especificidades de cada região e peculiaridades locais. 
Tal decisão, sem dúvidas, realiza não só o princípio federativo e autonomia que dele 
decorre, como também, o respeito ao princípio democrático pois, se aproxima das 
vontades locais e especificidades de cada município e estados respectivamente e 
viabiliza a efetividade dos direitos fundamentais. 

 

Conclusões 

A defesa da Constituição em Estados Democráticos de Direito é de importância 
singular, vez que a manutenção da estrutura e equilíbrio estatal ocorre, também, por 
meio desse instrumental previsto constitucionalmente. No Brasil, esse sistema de 
defesa da Constituição é misto e complexo e se traduz de forma abstrata e concreta. 

O que pudemos observar em tempos de pandemia e sua dinâmica de surpresa 
em relação as tomadas de decisão pelo Estado brasileiro, muitas das decisões no 
plano interno, especialmente quanto ao governo federal, foi, muitas vezes, um 
distanciamento de protocolos internacionais já experimentados e comprovados, 
sendo desprovidas as decisões de respaldo científico. 

Diante de acertos e desacertos, o que se destaca como meio de manutenção do 
equilíbrio dos princípios fundamentais e efetividade dos direitos fundamentais, o 
núcleo material essencial constitucional, são as ações constitucionais que compõe o 
sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. 

Ganhou destaque em nosso estudo o controle abstrato de constitucionalidade, 
por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental, especialmente pela ADI 6341 e ADPF 672, ambas voltadas 
para explicitar o conteúdo das competências legislativas concorrentes, dando a cada 
um dos entes federados sua parcela de autonomia para legislar sobre medidas e 
políticas que envolvam o Covid 19 e, consequentemente, dar efetividade ao direito 
fundamental à saúde. 
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