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D E C I S Ã O 

1. RELATÓRIO. 

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar (Lei n. 7.347/85), proposta pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em desfavor de MUNICÍPIO DE CRIXÁS, já 
qualificados. 

Na petição inicial, o autor alega, em síntese, que: a) em 24 de abril de  2020, ante a edição do 
Decreto Estadual n. 9.653, de 19 de abril de 2020, e a possibilidade de expedição de Decreto por parte da 
administração municipal de Crixás, com o fito de flexibilizar o funcionamento de atividades e serviços no 
âmbito do  município, encaminhou ao Sr. Prefeito a Recomendação n. 06/2020, com escopo de alertar o 
gestor acerca da necessidade de se editar decreto com fundamentação em nota técnica da autoridade 
sanitária local, respaldada em avaliação de risco epidemiológico diário das ameaças (fatores como a 
incidência, mortalidade, letalidade, etc.) e vulnerabilidades (fatores como disponibilidade de testes, leitos 
com respiradores,   recursos humanos e equipamentos de proteção individual); b) até o momento da 
expedição da recomendação, havia sido encaminhada ao autor apenas a Nota Técnica n. 01/2020 da 
Secretaria Municipal de Saúde, sem que fosse remetido o novo Decreto Municipal datado de 23 de abril 
de 2020; c) ocorre que, em 23 de abril de 2020, o Sr. Prefeito editou o Decreto n. 142/2020, flexibilizando 
o funcionamento de atividades e  serviços sem as devidas precauções e cautelas, para evitar a 
disseminação do novo coronavírus, sendo que estabelecimentos empresariais, hotéis, academias, 
restaurantes, dentre outros, puderam retomar suas atividades, em desacordo com as disposições do 
Decreto Estadual n. 9.653/2020; d) em resposta a sua Recomendação, o Município encaminhou apenas 
cópia do Decreto Municipal, da Nota Técnica n. 01/2020 da SMS e o Plano de ação municipal, para 
enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), contudo, salienta que tais 
documentos não atendem à    recomendação ministerial - expedida em conformidade com orientações da 
Organização Mundial de Saúde - e são insuficientes para fundamentar a edição de novo decreto 
atenuando medidas de isolamento; e) em 04/02/2020, foi publicada no Diário Oficial da União, a Portaria 
n. 188, de 03/02/2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Tal medida teria sido adotada em 
decorrência da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial  da Saúde em 30/01/2020, face à necessidade de se reunir esforços de todo o 
Sistema Único de Saúde na identificação da etiologia dessas ocorrências e no emprego urgente  de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; f) na data de 
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a  pandemia  de  Covid-19, orientando que os 
governos mantenham  o foco na contenção da circulação do vírus; g) eventual decreto municipal deve se 
basear em nota técnica da autoridade sanitária local, além de observar a avaliação de risco baseada nas 
ameaças (fatores externos) e vulnerabilidades (fatores internos) de cada local, até que a Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) seja encerrada, nos termos do Decreto 9.653/2020, 
permanecendo suspensas as atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens 
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ou de serviços  (art. 2º, caput); h)  o requerido, contrariando as posições majoritárias de profissionais da 
saúde de todo o mundo, e ciente de que esse Município não conta sequer com um único leito de UTI, 
respiradores artificiais, profissionais de saúde treinados e equipamentos de proteção individual em 
número suficiente, não possuindo nenhuma ambulância adequada para transporte de paciente em estado 
grave a outro município, permitiu abrandar as medidas de isolamento e distanciamento social; i) além 
disso, a população não teria aderido de forma massiva ao uso de máscaras caseiras, presumindo-se que 
será alto o contágio por assintomáticos e que a liberação de qualquer atividade aumenta a aglomeração de  
consumidores, o deslocamento de trabalhadores, dentre outros aspectos; j) no Estado de Goiás, com dados 
atualizados e fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, em 28/04/2020, os casos confirmados 
chegaram a 661 casos oficiais e 27 óbitos, havendo 8.112 casos suspeitos; k) sem adentrar o mérito da 
questão  da subnotificação, pela  reduzida testagem populacional,  no  Brasil o Ministério  da  Saúde teria 
confirmado 474  mortes  pelo novo  coronavírus nas  últimas  24  horas - um  novo  recorde  diário-, e o 
total  de óbitos  pela  COVID-19  chegou  a 5.017 na  terça-feira (28/04), superando o  total  de mortes 
registradas na China, que somam 4.637 óbitos; l) não se tem notado uma efetiva fiscalização, por parte do 
poder público local,  acerca do real cumprimento  do  decreto, além do que o afrouxamento 
indiscriminado das medidas de isolamento pode  acarretar  o  colapso  do  sistema  de  saúde,  tendo em 
vista que segundo o jornal “O Popular”, 73%  dos  leitos  de  UTI  exclusivos para tratamento de COVID-
19 estavam ocupados em 27 de abril; m) sendo assim, a  simples  alegação  de  que  o  município  de  
Crixás  possui pactuação com a Secretaria Estadual  de Saúde não  autoriza  o  prefeito  a  flexibilizar  as 
medidas de isolamento sem o amparo técnico exigido por lei e pelo decreto estadual; n) a maioria dos 
municípios goianos não  possui capacidade de saúde instalada suficiente para o atendimento de casos 
graves de contaminação  por  coronavírus,  dependendo  do  sistema  de  regulação  de  vagas, ensejando   
o   encaminhamento   dos   pacientes   a   praticamente   aos   três   maiores municípios  do  Estado,  onde  
se  encontram  localizados  os  principais  prestadores  de serviços, quais sejam, Goiânia, Aparecida de 
Goiânia e Anápolis, cujo primordial critério de liberação destas vagas deve ser clínico. 

Ao final, apontado a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão de medida 
liminar no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 142/2020, no que for 
contrário ao Decreto Estadual n. 9.653/2020,  e impor ao Município de Crixás que adéque imediatamente 
o citado decreto municipal, com base em “evidências científicas e em análises sobre as informações 
estratégicas em saúde” (art. 3º,  §1º, Lei Federal n. 13.979/2020), considerando, ainda, a estrutura 
hospitalar instalada, em especial de leitos de UTI equipados e preparados para as internações de pacientes 
suspeitos e confirmados de COVID-19, bem como a necessidade da transferência destes pacientes para 
outro(s) município(s), sem prejuízo de medidas outras que visem ao resultado prático equivalente. 

Juntou documentos (evento n. 01). 

Notificado (evento n. 09), o Município de Crixás apresentou manifestação no evento n. 10, 
em que pugna pelo indeferimento da tutela de urgência e pela manutenção do Decreto Municipal n. 
142/2020, no sentido de que poderia advir graves danos da decisão judicial, e reservou-se no direito de 
produzir outros argumentos e provas por ocasião da contestação. Juntou documentos. 

Após, vieram os autos conclusos, para análise do pedido liminar e recebimento da inicial. 

É o relatório. DECIDO. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO. 

2.1. Preliminar. 

Inicialmente, verifico que a legitimidade ativa do Ministério Público está amparada nos arts. 
127 e 129, inc. III, da CRFB, e art. 5º, inc. I, da Lei n. 7.347/85. Quanto à competência para processar e 
julgar, entendo que está afeita a este juízo, eis que o eventual dano está ocorrendo nesta Comarca (art. 2º, 
da Lei n. 7.347/85).  

2.2. Do recebimento da ação. 

Em se tratando de ação coletiva, sempre é relevante destacar os princípios do interesse 
jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo e da máxima prioridade da tutela 
jurisdicional coletiva, que norteiam o recebimento da ação1. 

Com base nos princípios da instrumentalidade, da primazia do conhecimento de mérito, da 
indisponibilidade, da inafastabilidade do Poder Judiciário e da independência de instâncias, RECEBO a 
petição inicial, com a observação de que o Município goza de prazo em dobro (art. 183, CPC). 

2.3. Dos Pedidos de Tutela de Urgência. 

2.3.1. Do debate sobre o aparente conflito entre o princípio democrático e 
constitucionalismo. A primordial função do Estado Democrático de Direito: tutela de direitos 
fundamentais e a relevância do direito fundamental à saúde e, em última análise, ao próprio direito 
à vida.  

Inicialmente, antes de adentrar nos requisitos da tutela de urgência pleiteada, é fundamental 
traçar breves considerações sobre princípio republicano e Estado Democrático de Direito, amplitude e o 
que eles representam, diante de condutas cada vez mais questionadas por parte dos representantes eleitos 
pelo povo. Estas considerações de natureza constitucional são fundamentais para se verificar que objeções 
superficiais pautadas simplesmente em um argumento formal de democracia representativa são 
insuficientes para afastar um controle efetivo por parte do Poder Judiciário sobre os atos ilegais e 
ilegítimos ou mesmo ações ou omissões inconstitucionais.  

Se é certo que o princípio republicano surgiu aliado à ideia de mandato/representatividade 
(representantes eleitos), há muito incorporou diversos valores que moldaram nossas Constituições, desde 
a primeira Constituição da República. Durante o iluminismo e consequentes revoluções liberais, república 
era sinônimo de governo representativo (não necessariamente oposto à monarquia, pois, segundo 
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO2, até se admitiu a monarquia republicana). Esta noção de 
governo representativo ficou bem clara em “O Federalista”3, tendo sido a forma de governo adotada nos 

                                                
1 ALMEIDA. Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo Brasileiro: um novo ramo do direito processual (princípios, 
regras interpretativas e problemática da sua interpretação). São Paulo: Saraiva, 2003. 
2  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais de direito constitucional. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 55-58.  
3 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1984.  
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EUA, seguida pelo Brasil na Constituição de 1891. Esta ideia originária talvez tenha decorrido do fato de 
que, até então, não se tinha uma noção clara de democracia representativa, de modo que a democracia 
ainda era concebida em sua forma direta e no conceito antigo. Posteriormente a noção de democracia 
representativa ganhou autonomia e tem o significado que concebemos atualmente4. Ao mesmo tempo, o 
princípio republicano ganhou contornos mais profundos.  

Essa densificação do princípio republicano é categorizada por CANOTILHO, segundo o qual 
este princípio, em síntese: a) é incompatível com a monarquia e com privilégios hereditários e títulos 
nobiliárquicos (antimonarquia e antiaristocracia); b) exige uma estrutura político-organizatória que 
garanta as liberdades cívicas e políticas, que permite um sistema de controle de balanceamento (cheques 
and balances) e, por isso, também está atrelado à noção de separação de poderes; c) pressupõe um 
catálogo de direitos fundamentais, onde se articulam intersubjetivamente a liberdade dos antigos 
(participação política) e a liberdade dos modernos (direitos de defesa individuais); d) permite a existência 
de territórios autônomos, Estados Federados ou de autonomia regional; e) reivindica uma legitimação do 
poder político baseada no povo (governo do povo), de modo que a legitimidade das leis se funda no 
princípio democrático e articulação entre autodeterminação do povo e o governo das leis; f) acentua a 
ideia de antiprivilégio no trato com a coisa pública, com princípios e regras que ordenam o acesso à 
função e cargos públicos, além de, de modo geral, exigir critérios de eletividade, colegialidade, 
temporariedade e pluralidade, a partir de uma ideia equitativa (igualdade de oportunidades e igual 
participação)5.  

No Brasil, as ideias de RUI BARBOSA sobre república, grande jurista que teve papel 
fundamental na incorporação deste princípio e na própria formulação da Constituição de 18916, foram 
bem reproduzidas por JOSÉ AFONSO DA SILVA, no sentido de que o princípio republicano “não deve 
ser encarado do ponto de vista puramente formal”. Com efeito, mais do que coexistência entre os três 
poderes, a forma republicana implica: i) necessidade de legitimação popular do Presidente da República, 
Governadores e Prefeitos Municipais; ii) existência de assembleias e câmaras populares nos três níveis de 
governo; iii) eleições periódicas por tempo limitado que se traduz na temporariedade dos mandatos 
eletivos; iv) não vitaliciedade dos cargos políticos; v) dever de prestação de contas7.  

A primeira ideia quando se fala em democracia é a noção de governo da maioria. Porém, 
apesar de ser pedra fundamental para o sistema de democracia representativa, o voto majoritário nem 
sempre é instrumento suficiente para garantir decisões relativamente corretas, justas e racionais, 
compatíveis com os valores constitucionais, até porque o princípio majoritário em si não assegura sequer 
a igualdade política. A voz dos vencedores nem sempre coincide com o interesse público e com o bem 
comum. Por esta razão, nos Estados Constitucionais, o governo da maioria deve conviver com direitos 
das minorias, resguardados sob a forma de direitos fundamentais, pois, por uma questão de isonomia e de 

                                                
4 FERREIRA FILHO, ob. cit. p. 56-57.  
5 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 228-230.  
6 BONINI, Luci Mendes de Melo; TORRES, Natalia de Carvalho Ortega; SILVA, Paulo Leandro. O papel de Rui Barbosa na 
Constituição de 1891 e o exercício da competência normativa no Brasil contemporâneo. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/53090/o-papel-de-rui-barbosa-na-constituicao-de-1891-e-o-exercicio-da-competencia-normativa-no-
brasil-contemporaneo. Acesso em: 14.05.2018.  
7 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 103-104.  
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pluralismo, ambos assegurados constitucionalmente, todos, de modo indistinto, devem ser protegidos8. 
Trata-se da função contramajoritária dos direitos fundamentais9, já reconhecida pelo STF em diversas 
ocasiões10. Portanto, democracia não se resume ao governo da maioria, pois tem função primordial de 
efetivar direitos fundamentais, inclusive das minorias.  

Aliado a isso, devemos considerar que nosso sistema jurídico é informado pelo “princípio da 
constitucionalidade”, que exprime a ideia de que o Estado se funda na legitimidade de uma constituição 
rígida, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincula todos os Poderes e atos deles 
provenientes11. Isso significa dizer que a Constituição goza de primazia sobre todo ordenamento jurídico, 
de modo que “todos os poderes públicos, inclusive o Legislativo, acham-se vinculados pela 
Constituição”12.  

Por mais que se possa falar em paradoxo da Constituição13, na relação com o princípio da 
democracia representativa, o fato é que a Lei Fundamental é a base da ordem jurídica e todos os atos 
estatais (inclusive não estatais – eficácia horizontal) devem ser criados e desenvolvidos a partir e de 
acordo com Carta Suprema. “Está nisto uma condição de constitucionalidade, característica necessária 
do Estado constitucional de Direito”14. Nesse sentido, é possível afirmar, com LÊNIO STRECK, que há 
“prevalência do princípio da constitucionalidade sobre o princípio da maioria – e parece que esta 
questão, relacionada umbilicalmente com o ‘dilema contramajoritário’, assume contornos mais incisivos 
a partir do (novo) modelo de Constituições no segundo pós-guerra –, o que significa entender a 
Constituição como um remédio contra maiorias, o que, consequentemente, implica discutir a legitimidade 
política da previsão nos textos constitucionais de regras contramajoritárias”15.  

Nessa mesma linha, FRIEDRICH MÜLLER afirma que “o Estado de Direito, os direitos 
fundamentais e a democracia se condicionam reciprocamente e necessitam uns dos outros. Nenhuma 
democracia funciona sem ‘State of Law’ e sem garantias de liberdade eficazes. Isto vale, seguramente, 
para a democracia baseada na participação da sociedade civil. O Estado de Direito baseia-se, por sua 
                                                
8 KOZICKI, Katya. BARBOSA, Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional brasileira: entre Constitucionalismo e 
Democracia. In: Revista Seqüência, no 56, p. 151-176 jun. 2008. 
9 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2013. 
10 Nesse sentido: ADI 4275, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 07-03-2019;  RE 477554 
AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-164 DIVULG 25-08-2011 
PUBLIC 26-08-2011 EMENT VOL-02574-02 PP-00287 RTJ VOL-00220-01 PP-00572. 
11 Cf. SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 883; CANOTILHO, J. 
J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7º edição. Coimbra: Almedina, 2017, p. 1226.  
12 HESSE, Konrad. Constituição e Direito Constitucional. Traduzido por Carlos dos santos Almeida. In Temas Fundamentais 
do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 8-9.  
13 FERREIRA FILHO, ob. cit. p. 129.  
14 Idem.  
15 STRECK, Lênio Luiz. Reflexões Hermenêuticas Acerca do Papel (dirigente) da Constituição do Brasil e os (velhos) 
Obstáculos à Concretização dos Direitos Fundamentais/Sociais. in: Direitos Humanos e democracia. Coordenadores: CLÈVE, 
Clémerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos Humanos e democracia. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 387. 



 
Estado de Goiás 

Comarca de Crixás 
 

Processo n.: 5193717.48.2020.8.09.0038 - Dr. Alex Alves Lessa – Juiz de Direito - 6 

vez, nos direitos de liberdade; e, reciprocamente, essas garantias materiais requerem a existência de 
devido processo, de acordo com o Estado de Direito, para que possam ser aplicadas em caso de 
conflito”.16 

Desta feita, para a devida tutela das reservas de justiça (direitos fundamentais) previstos na 
Constituição, neste aparente conflito, deve prevalecer o princípio da constitucionalidade, que cria e 
ordena o Estado e o próprio ordenamento jurídico. O constitucionalismo é a teoria que, baseada numa 
Constituição rígida, busca resultados que venham a garantir a proteção dos direitos fundamentais, mesmo 
que isso importe limitação de todos os poderes da república, inclusive o executivo e o legislativo17.  

Não por acaso, JORGE REIS NOVAIS, com recurso à ideia originária de DWORKIN, afirma 
que os direitos fundamentais equivalem a um trunfo no jogo de cartas, isto é, os direitos fundamentais 
constituem “um trunfo contra o Estado, contra o Governo democraticamente legitimado”. Ademais, 
segundo o autor português, “Sem um ambiente e uma cultura de direitos fundamentais não há verdadeira 
democracia: os direitos fundamentais são condição do regular funcionamento da democracia”18. 

Além disso, para JORGE NOVAIS, nessa aparente colisão, também a partir das ideias de 
DWORKIN19, os direitos fundamentais devem ser levados a sério, pois “Se tratarmos da vinculação dos 
poderes constituídos relativamente a normas e princípios constitucionalmente consagrados, tratamos, 
consequentemente, de assegurar a força da Constituição enquanto norma jurídica; isso significa, em 
Estado de Direito, remeter a última palavra para os tribunais e, no caso, para a jurisdição 
constitucional, por mais controversa e sempre em aberto que esteja a questão dos limites funcionais da 
justiça constitucional”20.  

O grande debate, portanto, é a de possibilidade de concretização do projeto constitucional e de 
conclusão da construção da nação, ainda que em um contexto de estado de exceção econômico 
permanente a que estamos submetidos. Como adverte GILBERTO BERCOVICI, é necessária uma 
abordagem séria sobre o poder constituinte do povo, “a partir das contribuições originais de Nelson 
Saldanha e Paulo Bonavides, vinculando a crise constituinte aos bloqueios da soberania periférica e à 
interrupção da construção da nação, para aí sim, passarmos a um novo estágio do direito constitucional, 
e superar o discurso do poder constituinte do povo como um “mero discurso de legitimação da 

                                                
16 MÜLLER, Friedrich. Teoria e Interpretação dos Direitos Humanos Nacionais e Internacionais – especialmente na ótica da 
Teoria Estruturante do Direito, in: Direitos Humanos e democracia. Coordenadores: CLÈVE, Clémerson Merlin; SARLET, 
Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos Humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 48-49.  
17 KOZICKI; BARBOSA; op. cit., p. p. 151-176.  
18 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos como Trunfos contra a Maioria – Sentido e Alcance da Vocação Contramajoritária dos 
Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito. Direitos Humanos e democracia. Coordenadores: CLÈVE, 
Clémerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos Humanos e democracia. Rio de 
Janeiro: 2007, p. 79-81.  
19 DWORKIN, op. cit. p. “Uma vez concedido um direito, o fato de a sociedade ter de pagar um preço mais elevado para 
ampliá-lo não pode ser usado como argumento para suprimi-lo. Deve haver algo de especial nesse custo adicional, ou deve 
haver um outro aspecto da questão que torne sensato afirmar que, embora um alto custo social se justifique sempre que o 
objetivo for proteger o direito original, este custo específico não é necessário. Caso contrário, a incapacidade do governo de 
ampliar o direito irá demonstrar que seu reconhecimento no caso original é uma impostura, uma promessa que ele pretende 
manter apenas até o momento em que este se tornar inconveniente”. (Levando os direitos a sério, p. 306-307) 
20 NOVAIS, op. cit. p. 94.  
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dominação”21. 

E essa superação só é possível, como disserta PAULO BONAVIDES, se a Constituição for 
devidamente entendida como “garantia suprema da observância e do respeito às regras do pacto que fez 
nascer, na dimensão institucional e objetiva da ordem jurídica estabelecida, a forma jurisdicional do 
controle de constitucionalidade”. 

Aliás, segundo observação crítica de PAULO BONAVIDES, “enquanto os tribunais 
insistirem em interpretar a lei com métodos especificamente jurídicos, da metodologia clássica, surgidos 
do dedutivismo jusprivatista inspirado nos cânones de Savigny, eles jamais interpretarão a 
Constituição”22. A única forma de alcançar a inteligência da Constituição a situações reais e torná-la 
efetiva e concreta na aplicabilidade dos direitos fundamentais é conferir uma interpretação que lhe “dá 
sentido e eficácia e normatividade”, que é justamente a ideia de força normativa da Constituição, 
defendida por HESSE, princípio este amplamente difundido na doutrina brasileira.  

No Brasil, a maioria dos autores defende o caráter substancial da Constituição e dos valores 
consagrados, a exemplo de Luis Roberto Barroso, Clèmerson Merlin Clève, Lenio Luiz Streck, Ingo 
Wolfgang Sarlet, Gilberto Bercovici, Giselle Cittadino, Paulo Bonavides e Ana Paula de Barcellos. E 
mesmo autores que, por questões acadêmicas, apresentam uma posição diferente, em crítica a possível 
“panpricipialismo” e risco de subjetividade de algumas decisões (objeções válidas e corretas), a exemplo 
de Lenio Luiz Streck, todos confirmam a substantividade da Constituição brasileira, a supremacia dos 
direitos fundamentais e a necessidade de um certo “ativismo judicial” (que aqui é entendido como 
judicialização da política) para concretização de todos os direitos fundamentais constitucionais23, 
inclusive nos casos de omissão inconstitucional. 

Para JOSÉ AFONSO DA SILVA, “A democracia é regime de garantia geral para a 
realização dos direitos fundamentais do homem, em todas as suas dimensões”. Segundo o renomado 
jurista, essa realização não se limita aos direitos denominados negativos ou de primeira dimensão, mas 
também os direitos sociais, que possuem natureza igualitária, “sem os quais os outros não se efetivam 
realmente”24.  

Por isso, no que tange aos direitos sociais, a exemplo do direito a saúde e o próprio direito à 
vida, questão de fundo do presente processo, sabe-se que há doutrinadores que têm negado aos direitos 
sociais a sua classificação como direitos subjetivos. São teses contrárias a judicialização do tema que se 
baseiam na dependência econômica, com ênfase à reserva financeira do possível e a escassez de recursos, 
além da necessidade de se fazer escolhas alocativas como típicas decisões políticas 25, isso apesar das 
                                                
21 BERCOVICI, Gilberto. O Poder Constituinte do Povo do Brasil: um roteiro de pesquisa sobre a crise constituinte. In: Lua 
Nova, São Paulo, 88: 305-325, 2013, p. 319.  
22 BONAVIDES, PAULO. Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o Brasil). In: Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais. Estudos Avançados 18 (51), 2004, p. 140.  
23 Nesse sentido defendem: KOZICKI; BARBOSA; op. cit., p. 164. 
24 SILVA, José Afonso. Democracia e Direitos Fundamentais. in: Direitos Humanos e democracia. Coordenadores: CLÈVE, 
Clémerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos Humanos e democracia. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 369-370.  
25 MENDES, ob. cit. p. 464-466. 
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contribuições e objeções de STEPHEN HOLMES e CASS SUNSTEIN, que demonstraram claramente 
que todas as dimensões de direitos geram custos públicos 26.  

De outro lado, CARLOS BLANCO27, a partir da noção de normas preceptivas executáveis 
por si próprias e normas programáticas, sendo que as primeiras constituem direitos públicos subjetivos 
(por força do §1º do art. 5º, CF) e, ainda que dependam da intermediação do legislador, não estão sujeitas 
à reserva do possível e a edição da norma constitui obrigação indeclinável do legislador28. As segundas, 
não seriam direitos subjetivos e o exercício do direito dependeria de lei mediadora de sua realização, além 
de estarem sujeitas à reserva do possível. 

Mas é de se destacar a corrente que tem ganhado força na doutrina e no STF29, como se verá 
abaixo, no sentido de que a concretização de direitos sociais são indispensáveis para a promoção da 
dignidade da pessoa humana, ao menos quanto ao “mínimo existencial” de cada um destes direitos30.  

Com efeito, cabe destacar lição de CRISTINA M. M. QUEIROZ, segundo a qual, os direitos 
sociais garantidos diretamente pela Constituição são normas de escalão constitucional e, por isso, 
dispõem de vinculação geral em relação a todos os poderes, não constituindo mero apelo ao legislador, 
mas sim deveres de proteção e de ação (imperativo constitucional). Por esta razão, constituem direitos 
públicos subjetivos exigíveis do Estado e configuram uma imposição constitucional legitimadora de 
transformações sociais e econômicas necessárias para sua efetivação, ainda que dentro de uma reserva do 
possível. Implicam também em uma interpretação das normas legais conforme a Constituição social, 
econômica e cultural, e a inércia do Estado quanto à efetiva realização desses direitos constitui 
inconstitucionalidade por omissão 31· 

                                                
26 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: why Liberty Depends on Taxes. W.W. Norton & Company: New 
York, 1999.  
27 MORAIS, Carlos Blanco. As Omissões Legislativas e os Efeitos Jurídicos do Mandado de Injunção: um ângulo de visão 
português. MENDES, Gilmar Ferreira (org.). Mandado de Injunção. Estudos sobre a sua regulamentação. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 368-369. “Na Constituição Brasileira, diversamente do que sucede com a portuguesa, muitos direitos sociais estão 
contidos em normas preceptivas por si próprias, outros em normas programáticas. Esta distinção releva, na medida em que no 
tocante aos direitos sociais contidos em normas programáticas é questionável que se trate de direitos subjetivos e que, por 
conseguinte, sejam diretamente desfrutáveis. Quer os direitos sociais contidos em normas preceptivas não exequíveis em si 
próprias quer em normas programáticas carecem de lei mediadora para a sua realização. Ainda assim, no caso das primeiras, 
a edição da lei necessária para os concretizar não está sujeita à reserva do possível devendo a mesma edição constituir uma 
obrigação indeclinável e imediata do decisor legislativo”.  
28 No mesmo sentido: RAMOS, Elival da Silva. Mandado de Injunção e Separação de Poderes. MENDES, Gilmar Ferreira 
(org.). Mandado de Injunção. Estudos sobre a sua regulamentação. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 244-245. 
29 Nesse sentido, decisões do STF pela prevalência do mínimo existencial: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 581352 
AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013; AI 598212 ED, Relator(a): Min. CELSO 
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014; RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 05/02/2013; STA 223 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO DE 
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2008; ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 
29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004. 
30  MENDES, ob. cit. p. 465. 
31 QUEIROZ, ob. cit., p. 187-192. “Por essa razão, alguns países optaram por inscrever os direitos sociais, econômicos e 
culturais numa ‘declaração de direitos’ sem efeito vinculante”, a exemplo da Constituição da Espanha de 1978 e da 
Constituição Suíça de 1999”. 
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É certo que a implementação de políticas públicas direcionadas à promoção dos direitos 
sociais, econômicos e sociais gera custos, de modo que estes direitos só podem ser garantidos na medida 
do possível, ou seja, de modo proporcional ao seu desenvolvimento e ao progresso econômico e social. 
Este condicionamento e dependência conjuntural estão ligados aos recursos disponíveis, o que gera um 
grave problema de “execução efectiva”. No entanto, embora a dependência aos recursos disponíveis seja 
um reconhecimento de que a inexistência de recursos financeiros enseja a menor efetividade dos direitos 
sociais, a reserva do possível não é princípio absoluto e não exclui a garantia constitucional de um 
“mínimo social”, garantia esta que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana. Esta 
garantia é definida como uma “forma de liberdade” por CRISTINA M. M. QUEIROZ, de mesma 
natureza de um direito de defesa, ainda que traduzida por um direito a prestação positiva por parte do 
Estado 32. Por isso, o mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. 

Com efeito, mesmo no caso do direito fundamental à saúde, que muitas vezes está atrelado a 
normas programáticas, a previsão expressa na Constituição de políticas públicas diminui a margem de 
ponderação do legislador, na elaboração da lei, e do executivo, na execução de políticas públicas. As 
escolhas devem ser feitas de acordo com os fins, as metas e os objetivos traçados pela Constituição, sob 
pena de inconstitucionalidade por omissão. Ademais, a não realização ou a realização deficiente destes 
direitos pode conduzir a uma quebra ou violação do princípio da confiança que está na base da formação 
do contrato social, ou seja, da própria sociedade 33. 

Seja do ponto de vista de uma democracia procedimental ou do ponto de vista substancial, 
não há como negar a realização dos direitos fundamentais individuais ou sociais, provenientes de normas 
que decorrem diretamente da Constituição. De um lado, em uma democracia procedimental, os direitos 
sociais devem ser assegurados, na medida em que permitem aos mais necessitados condições reais de 
participação na vida política e social do país e, portanto, são precondições de um processo democrático e 
de garantia de realização dos direitos fundamentais individuais. Por outro lado, tendo em vista que os 
direitos fundamentais, inclusive os sociais, são valores escolhidos pelo povo num momento de real 
participação democrática, como aquele estabelecido no momento constituinte, no qual há uma discussão 
mais comprometida pela sociedade, dentre de uma concepção substantiva de democracia, fundamentando-
se a legitimidade democrática da jurisdição constitucional na sua realização, pois não está fazendo nada 
mais do que proteger as escolhas feitas pelo próprio povo34.  

Por fim, é preciso entender que a tutela judiciária de direitos fundamentais não constitui 
necessariamente uma espécie de ativismo judicial, inclusive nos casos de omissão constitucional que 
exigem uma postura positiva da jurisdição constitucional. Em outra palavras, tutelar direitos fundamentais 

                                                
32 QUEIROZ, ob. cit., p. 185-193. 
33 QUEIROZ, ob. cit., p. 191-192. Nesse mesmo sentido: BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos 
Fundamentais e Controle das Políticas Públicas. Marcelo Novelino Camargo (org.). Leituras Complementares de 
Constitucional: Direitos Fundamentais. 2ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2007ob. cit., p. 117. Para a autora aponta que: a) a 
Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a garantia e a promoção dos direitos fundamentais; b) as políticas 
públicas constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e abrangente; c) as 
políticas públicas envolvem gasto de dinheiro público; d) os recursos públicos são limitados e é preciso fazer escolhas; e) em 
certa medida, a Constituição vincula as escolhas em matérias de políticas públicas e o gasto de recursos públicos. 
34 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional, Direitos Fundamentais e Democracia. In: Direitos 
Humanos e democracia. Coordenadores: CLÈVE, Clémerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre 
Coutinho. Direitos Humanos e democracia. Rio de Janeiro: 2007, p. 293. 
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garantidos na Constituição é questão jurídica e não política.  

Na linha de pensamento de CLARISSA TASSINARI, enquanto a judicialização da política 
constitui questão externa, decorrente de fatos sociais, políticos e jurídicos, o ativismo é uma questão 
interna do direito, dependente do ato de vontade dos julgadores.35 Com efeito, há uma nítida 
diferenciação dos conceitos de ativismo judicial e judicialização da política, que, na maioria das vezes, 
são confundidos pelos operadores do direito.36  

A judicialização da política envolve a interação de três elementos: Direito, Política e 
Judiciário. Esta interação se dá por meio do constitucionalismo, como tentativa jurídica de oferecer 
limites para o poder político por meio das constituições.37 Somando-se a isso, a judicialização da política 
é produto de transformações ocorridas no direito com o advento de um novo texto constitucional, após 
surgimento do Estado Social e de sua transição para o Estado Democrático de Direito, que deslocou o 
polo de tensão do executivo para o judiciário.3839 Nesse sentido, a judicialização se apresenta, pois, como 
uma questão social, cuja dimensão não depende do desejo ou da vontade do órgão judicante. Ao revés, 
deriva de uma série de fatores originalmente alheios à jurisdição, dentre os quais: maior e mais amplo 
reconhecimento de direitos pela Constituição; ineficiência do Estado em implementá-los; aumento do 
acesso à justiça e consequente aumento da litigiosidade, característica da sociedade de massas.  

De outro lado, é possível afirmar com STRECK que o ativismo judicial ocorre quando o 
julgador decide por argumentos de política e moral ou por convicções pessoais, inverso à judicialização 
da política, que é fenômeno que surge a partir da relação entre os poderes do Estado e da tensão 
decorrente do deslocamento do polo de tensão dos Poderes Executivo e Legislativo para a jurisdição 
constitucional.40Ou seja, o ativismo judicial restará configurado, de modo objetivo, quando o Judiciário 
for muito além da competência atribuída constitucionalmente. Não ocorrerá, de outro lado, quando o 
Judiciário simplesmente decidir pautado no que dispõe a Constituição da República e na lei, dentro de sua 
competência constitucional e legal para tutelar direitos fundamentais, até porque é inerente ao conceito de 
                                                
35 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e Ativismo Judicial: Limites da atuação do judiciário. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 55-56. Após abordar a Teoria Pura do Direito de Kelsen, para quem a decisão é um ato de vontade, 
enquanto que os estudos acadêmicos constituem ato de conhecimento, a autora também cita Garapon, que associa a decisão 
judicial a um critério de desejo de vontade de quem julga e conceitua ativismo como sendo, entre várias soluções possíveis, a 
escolha do juiz, dependente do desejo de acelerar a mudança social ou, pelo contrário, de travá-la. GARAPON, Antoine. O 
Guardador de Promessas: Justiça e democracia. Tradução de Francisco Aragão. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 40-43, apud 
TASSINARI, ob. cit. p. 61. 
36 TASSINARI, ob. cit. p. 34. Para autora, que também menciona o livro Elival da Silva Ramos, deveras, o ativismo envolve 
controle de constitucionalidade, omissões legislativas e o caráter de vagueza e ambiguidade do direito, tendo como pano de 
fundo a busca pela legitimidade do controle de constitucionalidade. Para ela, diferente do que ocorre nos EUA, no Brasil o 
papel contramajoritário exercido pelo Judiciário é inquestionável, em razão da previsão Constitucional, que atribuiu papel 
estratégico aos juízes e aos tribunais, ao prever textualmente a possibilidade do exercício do controle de constitucionalidade.  
37 TASSINARI, ob. cit. p. 28. 
38 TASSINARI, ob. cit. p. 31.  
39 No mesmo sentido: STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 11ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 52-54 e também p. 64-65. 
40 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 589.  
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inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF).  

De todo modo, é sempre importante destacar que os direitos fundamentais à vida e à saúde 
devem ser levados a sério, caso contrário, como muito bem alerta DWORKIN, “a incapacidade do 
governo de ampliar o direito irá demonstrar que seu reconhecimento no caso original é uma 
impostura, uma promessa que ele pretende manter apenas até o momento em que este se tornar 
inconveniente”.41  

Isso não significa dizer que o Poder Judiciário pode substituir os poderes políticos na 
definição de políticas públicas para o combate à pandemia. Muito pelo contrário. O princípio 
constitucional da conformidade funcional exige que cada um desempenhe seu papel de acordo com as 
normas constitucionais. E, evidentemente, que é papel da jurisdição constitucional, inclusive em sede de 
primeiro grau, verificar eventuais existências de omissões ou ações inconstitucionais neste sentido, pois 
este é o papel que a própria Constituição lhe confere.  

2.3.2. Direitos fundamentais à saúde e à vida como núcleos do mínino existencial. 
Precedentes do STF.  

Como dito, são várias as decisões do STF que colocam os direitos fundamentais à saúde e, por 
consequência, à vida como núcleos do “mínimo existencial” contra o qual não cabe a objeção pautada no 
princípio da reserva do possível.  

Conforme a doutrina, a construção teórica da ‘reserva do possível’ tem origem na Alemanha, 
especialmente a partir do início dos anos 1970. Segundo SARLET, “De acordo com a noção de reserva 
do possível, a efetividade dos direitos sociais a prestações materiais estaria sob a reserva das 
capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais dependentes de prestações 
financiadas pelos cofres públicos”. Com efeito, o princípio da reserva do possível traduz “a ideia de que 
os direitos sociais a prestações materiais dependem da real disponibilidade de recursos financeiros por 
parte do Estado, disponibilidade esta que estaria localizada no campo discricionário das decisões 
governamentais e parlamentares, sintetizadas no orçamento público”.42  

De outro lado, o princípio do mínimo existencial confronta com o princípio da reserva do 

                                                
41 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução: Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 306-307. 
Cabe lembrar, em relação ao conceito de posição original, que Dworkin parte do primeiro conceito de justiça defendido por 
Rawls, no sentido de que “a posição original é bem concebida para a aplicação do direito abstrato à igual consideração e ao 
igual respeito, que deve ser entendido como conceito fundamental da teoria profunda de Rawls”. Trata-se de que a posição 
original, ou seja, a igualdade não decorre do contrato social, mas é pressuposto dele, por isso, deve ser entendido como 
fundamental. Trata-se de uma ideia de justiça como equidade e de pressuposto da democracia (DWORKIN, p. 280). Em 
síntese, a posição original garante a igualdade formal, uma ideia própria de cidadania. A posição original é um limite a 
interesses conflitantes, os quais são vistos apenas no plano abstrato, quando da elaboração da Constituição. Por isso, a posição 
original permite a combinação de interesses, os quais se apresentam abstrativamente conflitantes, sem a vantagem de qualquer 
suposição de alguns sobre os outros. No contrato social, o poder de veto também deve ser apenas em probabilidades de 
interesses, mas não em resposta real e concreta.  Por isso que um indivíduo se vê com decisões políticas que lhe podem causar 
prejuízos (p. 276).  
42 SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: 
algumas aproximações. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do Possível” / org.  Ingo Wolfgang Sarlte e Luciano 
Benetti Timm; Ana Paula de Barcellos...[et al.]. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p 29 
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possível, de modo a impedir uma simples alegação financeira como argumento apto a não concretizar 
direitos fundamentais essenciais, ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Como afirmado 
acima, embora a dependência aos recursos disponíveis seja um reconhecimento de que a inexistência de 
recursos financeiros enseja a menor efetividade dos direitos sociais, a reserva do possível não é princípio 
absoluto e não exclui a garantia constitucional de um “mínimo social”, garantia esta que decorre 
diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, como no presente caso. Esta garantia é definida 
como uma “forma de liberdade” de mesma natureza de um direito de defesa, ainda que traduzida por um 
direito a prestação positiva por parte do Estado. Por isso, o mínimo existencial prevalece sobre a reserva 
do possível.43  

Segundo ANA PAULA DE BARCELLOS, em síntese: a) a Constituição estabelece como um 
de seus fins essenciais a garantia e a promoção dos direitos fundamentais; b) as políticas públicas 
constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e 
abrangente; c) as políticas públicas envolvem gasto de dinheiro público; d) os recursos públicos são 
limitados e é preciso fazer escolhas; e) em certa medida, a Constituição vincula as escolhas em matérias 
de políticas públicas e o gasto de recursos públicos44. Para ela, o mínimo existencial teria como núcleos: 
i) a educação fundamental (reconhecida pelo STF em diversas decisões como mínimo existencial, a 
exemplo de RE 410715 AgR, RE 1101106 AgR, RE 1076911 e ARE 639337 AgR); ii) assistência aos 
desamparados; iii) saúde preventiva (que neste caso o STF foi além, para reconhecer o próprio direito à 
saúde como mínimo existencial); iv) acesso à justiça e à tutela jurisdicional.  

Em relação ao direito à saúde e à vida, o STF tem decidido no seguinte sentido: 

EMENTA: Suspensão de Liminar. 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. 
Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à 
ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (SL 47 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 
VOL-02399-01 PP-00001)  

EMENTA:(...) A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA 
INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER 
COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 
200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A 
FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS 
DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO 
INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE 
IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO 
DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS 

                                                
43 QUEIROZ, Cristina M.M. Direitos Fundamentais. Teoria Geral. 2ª edição. Coimbra, p. 187-193. 
44 BARCELLOS, Ana Paula. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: controle 
político-social e o controle jurídico no espaço democrático. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do Possível” / org.  
Ingo Wolfgang Sarlte e Luciano Benetti Timm; Ana Paula de Barcellos...[et al.]. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 
117. 
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CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE 
VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA 
SAÚDE  (CF, ARTS. 196, 197 E 227) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A 
COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE 
INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E 
TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO 
DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: 
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO 
INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) (...) (RE 581352 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-
2013 PUBLIC 22-11-2013)  

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 
LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA 
DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO 
POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já 
houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência 
dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou 
não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a 
melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à 
apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 
30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da 
“reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível 
em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas 
apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-
02-2013)  

E M E N T A: (...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL (CF, arts. 196 e 197) - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS 
DA FEDERAÇÃO - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO 
INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO DE PERNAMBUCO - DESRESPEITO À 
CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) - COMPORTAMENTO 
QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) - 
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, 
SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO 
QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO 
NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO 
EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA 
PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA 
INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS 
DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO - A TEORIA 
DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) - CARÁTER 
COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) - A QUESTÃO DAS 
“ESCOLHAS TRÁGICAS” - A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO 
NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS 
JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
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DO DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER 
PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS 
(PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, 
VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 - RTJ 
175/1212-1213 - RTJ 199/1219-1220) - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. (STA 223 AgR, Relator(a):  
Min. ELLEN GRACIE (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 14/04/2008, DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014 EMENT VOL-02726-01 PP-
00001)  

No mesmo sentido, foram as decisões proferidas pelo STF: ADPF 45 MC, Relator(a): Min. 
CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004; ; AI 598212 ED, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014; ARE 745745 AgR, Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 
DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014; ARE 727864 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 
PUBLIC 13-11-2014.  

Nessa linha, extraem-se da jurisprudência consolidada do STF em relação aos direitos 
fundamentais à vida e à saúde as seguintes conclusões: 1º) o questionamento sobre eventual omissão 
inconstitucional cuida-se de judicialização do direito à saúde e não de ativismo judicial (conceitos 
destacados acima); 2º) o Sistema Único de Saúde impõe uma “responsabilidade solidária dos entes da 
Federação em matéria de saúde”; 3º) os direitos fundamentais à vida e à saúde compõem o núcleo do 
mínimo existencial, contra o qual não cabe alegação de reserva financeira do possível; 4º) a omissão na 
tutela desses direitos constitui ofensa ao princípio constitucional da proibição de proteção insuficiente.  

2.3.3.  Competência concorrente de União, Estados e Municípios. Medidas de combate à 
Pandemia da COVID-19. STF: ADI 6341.  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 6341 e por 
unanimidade, decidiu que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 
926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a 
tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
municípios. A decisão do plenário referendou a medida cautelar deferida em março pelo ministro Marco 
Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

O STF, por maioria, também conferiu interpretação conforme ao artigo 3º da Lei 
13.979/2020,  a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta 
competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Com efeito, a possibilidade do chefe 
do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da 
autonomia dos entes locais, afrontaria o princípio da separação dos poderes.  

O que se extrai da decisão é que a competência privativa da União para legislar sobre trânsito 
e transporte (art. 22, XI, CF) não exclui a competência comum e concorrente de Estados, Municípios e 
Distrito Federal para legislar e adotar medidas administrativas para saúde pública (art. 23, II e art. 24, XII, 
CF). De toda sorte, quando se trata de competência concorrente, devem ser observados os §§ 1º, 2º, 3º e 
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4º do art. 24, que disciplinam sobre as normas gerais estabelecidas pela União, sobre a competência 
suplementar e plena dos Estados, bem como sobre a possibilidade de Municípios legislarem para atender 
às especificidades e interesses locais, sem deixar de observar, obviamente, as normas de caráter geral.  

Claro que, devido as dimensões continentais do Brasil, cada região pode ter peculiaridades 
que exigem adoção de medidas distintas. Isso justificaria, por exemplo, diferentes medidas por distintos 
municípios do mesmo Estado. Mas as medidas de prevenção, combate e, principalmente, de flexibilização 
de isolamento social devem ser adotadas de modo responsável e com base em critérios seguros que não 
exponham a vida e a saúde das pessoas a risco.  

2.3.4. Das evidências científicas sobre a pandemia até a data desta decisão. 

Sabe-se que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que 
o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 
Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS 
como uma pandemia. 

Em relação ao quadro atual de disseminação da doença no Brasil, resta muito claro que há 
uma grave situação de subnotificação por falta de testes, não apenas dos casos de COVID-19, como 
também dos casos de morte confirmados45.  

Na última semana de abril, pelo Boletim 14 do Ministério da Saúde, foram feitos apenas 339 
mil testes, para COVID-19, com mais de 100 mil casos, o que significa dizer que o Brasil faz 
aproximadamente 3 (três) testes para cada caso positivo.  

Na data de hoje, o Brasil registra, segundo o Ministério da Saúde, 125.218 casos 
diagnosticados com COVID-19, com 8.536 óbitos (6,8%), sendo ainda, 65.312 em acompanhamento 
(52,2%), 51.370 recuperados (41,0%) e 1.643 óbitos em investigação. Só nas últimas 24h do dia 
06.05.2020, foram 10.503 novos casos e 615 mortes46, um novo recorde diário, que indica o 
crescimento da doença no país.  

Comparado a outros países, a exemplo da Alemanha, e de acordo com informações técnicas 
da OMS, o Brasil, antes de flexibilizar o isolamento, deveria estar fazendo, pelo menos, 300 mil testes por 
dia, para acompanhar a realidade da doença. Segundo a OMS, os governos precisam levar em conta 
alguns fatores na flexibilização das medidas de confinamento:  

 Controle da transmissão; 

  Oferta suficiente de serviços médicos e de saúde pública;  

 Minimização dos riscos de um novo surto;  

                                                
45 BRASIL. Universidade de São Paulo - USP. Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-subnotificacao/.  Acesso 
em 06/05/2020.  
46 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-
715-casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca. Acesso em: 06/05/2020, às 20:00h.  
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 Medidas preventivas em locais essenciais, como escolas, locais de trabalho e outros;  

 Controle dos riscos de importação do vírus;  

 Participação ativa das comunidades47 

No entanto, o que se vê no Brasil, é uma realidade muito diferente dos fatores apontados 
acima, tendo em vista que o avanço da doença está em ascensão. Não há testes em massa e em muitas 
regiões o sistema de saúde já começa a entrar em colapso48. Aliás, especialistas apontam os sete erros que 
põem o Brasil na rota do “lockdown”, caso queira conter a pandemia, dentre eles: 1) adesão irregular ao 
isolamento social; 2) anuncio de futura flexibilização da quarentena; 3) falta de restrição de circulação 
durante feriados; 4) comportamento do presidente da república que minimiza riscos e confunde 
população; 5) dissonância entre Governo Federal, governadores e prefeitos que confunde e dificulta 
diretriz única; 6) troca do ministro da Saúde que dificultou adesão da população; 7) notícias falsas e 
promessas de curas milagrosas que desviam atenção da necessidade de isolamento.49  

Como os dados oficiais não são seguros pela falta de testes, neste cenário de falta de 
previsibilidade, é inevitável ter que se recorrer à ciência para se tentar traçar estratégias para a adoção de 
políticas públicas corretas e seguras.  

Conforme estudo recente da Universidade de Medicina da USP/Ribeirão Preto, “No Brasil e 
no mundo existe um cenário de incerteza sobre a Taxa de Letalidade da Covid-19. As taxas têm variado 
especialmente pela incerteza sobre a quantidade total de pessoas infectadas, o que se dá especialmente 
pela falta de disponibilidade de testes de confirmação da infecção pela Covid-19, produzindo 
discrepâncias importantes no cenário internacional, e dificultando a implementação de políticas públicas 
para o controle da situação”.50 

No Brasil a situação pode ser bem pior. Aliás, o estudo da USP já indica o Brasil como “novo 
epicentro global do coronavírus”.51 Nesse quadro, é relevante citar algumas pesquisas científicas sobre o 
quadro de subnotificação no Brasil e sobre as estimativas de prováveis dados reais, para além dos casos 
confirmados oficialmente.  

Conforme o mais recente estudo do Imperial College, divulgado neste início de maio, estima-
se que cada brasileiro contaminado com a COVID-19 infecte outras 2,8 pessoas52. Este estudo, que teve 
                                                
47 Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/10/oms-pede-precaucoes-a-paises-que-planejam-
flexibilizar-confinamento.ghtml. Acesso em 06/05/2020.  
48 Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/com-sus-a-beira-do-colapso-proposta-de-fila-unica-nas-utis-ganha-forca-2/. Acesso 
em: 06/05/2020. 
49 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52551974. Acesso em: 06/05/2020. 
50 BRASIL. Universidade de Medicina da USP. Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/. Acesso em: 
06/05/2020. 
51 Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/05/estudo-aponta-brasil-como-novo-epicentro-do-
coronavirus.htm. Acesso em: 06/05/2020.  
52 Cuida-se de estudo oficial da equipe de resposta do Imperial College COVID-19: o Centro Colaborador da OMS para 
Modelagem de Doenças Infecciosas no Centro MRC de Análise Global de Doenças Infecciosas, J-IDEA, Imperial College 
London. Disponível em: https://mrc-ide.github.io/covid19-sho.... Acesso em: 03/05/2020.  
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por objetivo orientar governos nacionais e a própria OMS no combate à pandemia, quanto a “Previsões de 
curto prazo das mortes por COVID-19 em vários países”, fez estimativa de crescimento de casos em cada 
país, sendo que o Brasil é dos países que está com o pior índice de crescimento. 

Segundo Imperial College, a maioria dos países que estão controlando os casos de COVID 
registra que, para cada pessoa infectada esta infecta outra, ou seja, uma pessoa infectada no máximo 
infecta mais uma. Este é o exemplo de alguns países europeus e o caso de Nova York, após o desastre no 
número de mortos. 

Na linha do mesmo estudo, há o declínio mais rápido da doença, quando uma pessoa 
infectada transmite a doença para menos do que uma pessoa. Este é exemplo da Alemanha, da Coreia do 
Sul e de Taiwan.  

Porém, os países onde o crescimento é preocupante são aqueles que cada pessoa doente 
infecta mais duas pessoas.  

O Brasil está pior. Aqui, cada pessoa com COVID infecta mais 2,8 pessoas, ou seja, quase três 
pessoas. Com isso, o Brasil, estatisticamente, caminha para ser o novo centro da epidemia mundial, 
segundo o Imperial College, informação esta, conforme já afirmado acima, também consta do estudo da 
Faculdade de Medicina da USP53.  

Não bastasse isso, preocupa mais ainda os casos de subnotificação. Pela estimativa do 
Imperial College, o Brasil perde 90% dos casos. Significa dizer que a cada 100 casos de COVID, o 
Brasil detecta apenas 10. Isso é grave, pois, além da retomada do crescimento da doença, decorrente dos 
erros apontados acima, dentre eles a flexibilização sem critérios, os números do Brasil podem ser 10 (dez) 
vezes maiores do que os dados oficiais, tanto para casos de infectados quanto para mortes.  

Se pegarmos os dados oficiais na data de hoje, por este estudo e considerada a subnotificação, 
o Brasil teria em torno de 1.252.180 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil e cento e oitenta) de 
casos de COVID e 85.360 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta) mortes por COVID.54  

Veja-se que os casos de subnotificação e de aumento de mortes não diagnosticadas por 
COVID-19 em Manaus 55, São Paulo56 e Ceará57 demonstram que os estudos podem estar corretos.  

                                                
53 BRASIL. Universidade de Medicina da USP. Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/. Acesso em: 
06/05/2020. 
54 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-
715-casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca. Acesso em: 06/05/2020, às 20:00h. 
55 Dentre as várias reportagens, veja=se:  https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/30/com-subnotificacao-de-casos-
em-manaus-numero-de-mortes-por-covid-19-pode-ser-ate-sete-vezes-maior.ghtml; https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-
ciencia/2020/05/coronavirus-lockdown-manaus/; https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52406404; 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/01/manaus-registra-24-mil-enterros-em-abril-tres-vezes-
mais-do-que-em-2019.htm. Acesso em: 06/05/2020.  
56 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/29/subnotificacao-4-indicadores-de-que-ha-mais-casos-de-covid-
19-no-brasil-do-que-o-governo-divulga.ghtml. Acesso em: 06/05/2020.  
57 Fonte: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/ceara-tem-quase-90-de-subnotificacoes-de-covid-19-
aponta-estudo-1.2239418. Acesso em: 06/05/2020. 
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No Brasil, a FIOCRUZ, por meio do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), realizou pesquisa sobre doenças respiratórias e internações, 
especialmente sobre os números da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo a pesquisa, o 
Brasil voltou a duplicar o número de casos a cada 5 (cinco) dias.58  

Na mesma linha de pesquisa, o INFROGRIP da FRIOCRUZ, que monitora os casos 
reportados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados, estimou que há hoje nos 
hospitais brasileiros 10 (dez) vezes mais internações do que o normal por SRAG, fator que indica o alto 
índice de subnotificação de COVID no Brasil.59  

Em outro estudo, a Universidade Federal de Minas Gerais – UFGM, em Nota Técnica, 
também com base no excesso de pessoas com síndrome respiratória (SRAG) no sistema de saúde, os 
“resultados mostram uma taxa de 7,7: 1 de subnotificação, o que significa que os casos reais no Brasil 
devem ser pelo menos sete vezes os número divulgado” (tradução livre)60. Isso significa dizer que se 
pegarmos os dados oficiais de hoje do Ministério da Saúde, o Brasil teria como números reais 964.178 
(novecentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e oito) casos de COVID e 65.727 (sessenta e cinco 
mil, setecentos e vinte e sete) mortes por COVID.61  

Por fim, o grupo de estudos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto-SP, com 
base na taxa de letalidade da Coreia do Sul62, por ser o país que testa muito e tem um dos melhores 
controles da doença, estimou que em 28 de abril de 2020 o Brasil já tinha mais de 1 (um) milhão de casos 
de COVID63, o que também corresponde com os estudos anteriores.  

Por mais que o atual Ministro da Saúde faça críticas a estas estimativas, não apresentou 
estudo similar ou melhor do que os apresentados. Aliás, os próprios dados oficiais do Ministério da 
Saúde, conforme Boletim 14, indicam que o Brasil tem, pelo menos, 4 (quatro) vezes a mais o número de 
internações por síndrome respiratória aguda (SRAG) do que esperado para o período, sem computar os 
casos de COVID-19. Em outras palavras, o próprio MS reconhece que há muitas pessoas internadas que 
não estão sendo testadas e que evidenciam que o quadro da doença é muito mais grave do que o 
divulgado64. Assim, se considerarmos o que o próprio Ministério da Saúde reconhece, os números reais de 
COVID seriam mais de 500 (quinhentos) mil casos.  

                                                
58  BRASIL. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
(Icict/Fiocruz). Disponível em: https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.... Acesso em: 03/05/2020.  
59 BRASIL. Fundação Oswaldo Cruz. INFROGRIP. Disponível em: http://info.gripe.fiocruz.br/. Acesso em: 03/05/2020. 
60 RIBEIRO, Leonardo Costa; Bernardes, Américo Tristão. NOTA TÉCNICA DA UFMG: Estimate of underreporting of 
COVID-19 in Brazil by Acute Respiratory Syndrome hospitalization reports. Disponível em:  
https://www.cedeplar.ufmg.br/noticias.... Acesso em: 03/05/2020.  
61 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-
715-casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca. Acesso em: 06/05/2020, às 20:00h. 
62 Fonte: UNdata - Republic of Korea - year of 2018. Acesso em: 06/05/2020. 
63 BRASIL. Universidade de Medicina da USP. Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/. Acesso em: 
06/05/2020.  
64 BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim 14 do Ministério da Saúde. Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/i.... 
Acesso em: 03/05/2020.  
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Corrobora isso, para além do atraso decorrente da burocracia de comunicação dos casos ao 
Ministério da Saúde, é que no Brasil há mais registro de óbitos por COVID do que os números oficiais do 
Ministério da Saúde, sendo outro fator que indica que os dados oficiais não correspondem com a 
realidade65.  

Portanto, a realidade do Brasil é muito pior do que os dados oficiais. E a subnotificação é 
incontroversa. Mas outra questão preocupa, com o avanço da doença no Brasil: falta de controle e taxa de 
letalidade para o Brasil.  

Sabe-se que a cidade de Nova York foi um dos lugares mais afetados. Em razão do grande 
número de casos, foi possível fazer uma pesquisa com critérios metodológicos seguros para se calcular a 
taxa de fatalidade da infecção (número de mortes/número de casos). Apesar do grande número de mortes, 
a pesquisa, que testou em NY 7500 pessoas, constatou que, nas regiões mais atingidas da cidade, 25% das 
pessoas foram contaminadas com a COVID-19. Em outras regiões, o percentual de contaminação foi 
menor. E mesmo assim, o número de mortes foi alto66. NYC tem pouco mais de 8 milhões de habitantes, 
o que significa dizer que 25% corresponde a 2 milhões de pessoas infectadas na cidade de Nova York. De 
outro lado, 75% não teriam sido infectados, ou seja, em torno de 6 milhões de pessoas. Em 30 de abril, 
NY registrou 12.500 mortes. Com a divisão, a taxa de fatalidade próxima de 0,6%. Isso significa uma taxa 
de 10 a 20 vezes pior do que a gripe comum.  

Cabe lembrar que a taxa levou em conta 25% de contaminação. Mas a taxa de letalidade 
poderia ser maior em outras regiões de NYC. Além disso, se levar em conta que a população de NYC é 
jovem, em outras regiões dos EUA o número seria mais alto, por ter mais pessoas idosas. Aliás, cabe aqui 
registrar que foi isso que a Faculdade de Medicina da USP fez, ao adequar “a Taxa de Letalidade dos 
Casos esperada para a doença baseada nos dados da Coréia do Sul e corrigida para as faixas etárias da 
população do Brasil seria de 1,11%”.67 

Em verdade, mesmo com um grande número de testes, mesmo com um sistema de saúde 
estruturado, em NYC também houve subnotificação, e se incluídos os casos de síndrome respiratória 
aguda ou que morreram em casa e não entraram na estatística oficial, calculou-se uma taxa de 0,85 para 
NY.  Ademais, os cálculos também apontaram que as pessoas que morreram até final de abril a mais do 
que se esperava em  NYC, os números reais gerariam em torno de 20 mil mortes, o que corresponderia a 
1% de letalidade.68  

Observe-se que o número que o Imperial College estimou como taxa de letalidade para 
Londres é por volta de 0,6 e para o Reino Unido é para 0,8 e 0,9, por haver pessoas mais idosas.  

                                                
65 Fonte: https://istoe.com.br/cartorios-registram-aumento-de-43-em-mortes-por-causa-indeterminada/; 
https://noticias.r7.com/saude/coronavirus/cartorios-registram-mais-obitos-por-covid-19-que-ministerio-da-saude-02042020; 
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/cartorios-registram-800-mortes-mais-por-coronavirus-do-que-ministerio-24393240. 
Acesso em: 03/05/2020. 
66 Sobre a pesquisa que testou 7500 pessoas e constatou até 25% das pessoas com COVID-19 nas partes mais atingidas de 
NYC: https://newyork.cbslocal.com/2020/04/... Acesso em: 03/05/2020. 
67 BRASIL. Universidade de Medicina da USP. Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/. Acesso em: 

06/05/2020. 
68 Sobre a pesquisa que testou 7500 pessoas e constatou até 25% das pessoas com COVID-19 nas partes mais atingidas de 
NYC: https://newyork.cbslocal.com/2020/04/... Acesso em: 03/05/2020. 
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No Brasil, há que os que defendem que o ideal é deixar a imunidade de rebanho, tese 
abandonada pela Inglaterra, no sentido de que, como 70% das pessoas irá pegar a COVID, o melhor seria 
acabar com as medidas de isolamento social para proteger a economia.  

Porém, primeiro, embora os estudos apontem para a imunidade, não há ainda certeza 
científica sobre a imunidade, tendo em vista que algumas pessoas infectadas voltaram a pegar o vírus69. 
Segundo, ainda que se possa afirmar cientificamente que a infecção gera imunidade, não há certeza 
científica de quanto tempo a pessoa infectada fica protegida70. Terceiro, a denominada imunidade de 
rebanho não necessariamente é atingida necessariamente com 70% dos brasileiros, pois os modelos de 
rebanho indicam que os índices de infecção podem superar os 70%, chegando de 80 a 85%.71 

De toda sorte, mesmo no melhor cenário, se nada for feito, assumir o risco de 70% dos 
brasileiros pegarem a COVID-19, significa dizer que teremos por volta de 146 milhões de brasileiros 
infectados. Ainda no melhor dos cenários, não considerando a taxa de letalidade da USP (1,1%), mas uma 
taxa próxima a de NYC de 0,7%, teríamos, de imediato, em poucos dias, cerca de 1.022.000 (um milhão e 
vinte e dois mil) brasileiros mortos.  

Ademais, como a COVID geraria o colapso do sistema de saúde, este número não computaria 
outras mortes provocadas por outras doenças que não iriam ser tratadas em razão do colapso. Colapso no 
sistema de saúde significa dizer que não haverá leito de hospital e muito menos UTI para ninguém, 
mesmo que tenha condições financeiras de custear no setor privado, mesmo que tenha ordem judicial para 
isso. Não há vaga, não há leito, não há UTI para doença alguma.  

Obviamente que o isolamento social determinado de modo oportuno pelo Governo Estadual 
no início da pandemia ajudou a controlar os níveis de infecção, o que de modo categórico ajudou a 
impedir a disseminação rápida, o número de casos e o número de mortes, o que comprova a eficiência da 
medida. De outro lado, com a flexibilização, sem critérios, os números recentes demonstram que a doença 
voltou a avançar com velocidade preocupante, não só no Brasil, mas, inclusive, em Goiás72.  

Nesse quadro, parece claro que o distanciamento social e medidas de controle, embora não 
impeçam a contaminação em si, retardam a disseminação da doença, com a consequente diminuição do 
número de doentes ao mesmo tempo, de modo a permitir que o sistema de saúde tenha leitos e UTI’S, em 
condições de tratar e curar os doentes, bem como de modo a permitir que o atraso do espalhamento da 
doença permita o desenvolvimento de uma vacina, com o fim de evitar a morte de milhões de pessoas.  

Assumir abertamente a morte de milhões de pessoas é definitivamente uma conduta 
incompatível com o que determina a Constituição Federal.  

                                                
69 Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/16/na-coreia-do-sul-141-pacientes-recuperados-
ainda-apresentam-o-coronavirus.htm. Acesso em: 03/05/2020. 
70 Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/oms-corrige-mensagem-que-questionava-imunidade-de-pessoas-
recuperadas-da-covid-19-24394920. Acesso em: 03/05/2020. 
71 Fonte: https://www.nytimes.com/2020/05/01/op.... Acesso em: 03/05/2020. 
72 Fonte: https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/ap%C3%B3s-decreto-de-flexibiliza%C3%A7%C3%A3o-
confirma%C3%A7%C3%B5es-de-casos-de-coronav%C3%ADrus-em-goi%C3%A1s-aumentam-quase-100-1.2045221. 
Acesso em: 06/05/2020.  
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Por mais que se considere que as pessoas afetadas estejam dentro de um suposto grupo de 
risco, denominado de “minoria”, o que aliás tem se mostrado questionável dado o número de jovens 
mortos, ainda assim, democracia não se resume ao governo da maioria, pois tem função primordial de 
efetivar direitos fundamentais, inclusive das minorias. Principalmente quando o que se está em jogo é a 
saúde e a vida de milhões de pessoas, direitos fundamentais que, como dito, compõem o conceito de 
mínimo existencial, pela estreita ligação com o princípio da dignidade humana.  

Feitas estas considerações, diante da urgência que o caso exige, passo à análise dos pedidos de 
tutela de urgência.73 

2.3.5. Do pedido liminar: análise dos argumentos e elementos de prova (fumus boni iuris 
e periculum in mora).  

Na inicial, o Ministério Público, em caráter liminar, requer a adoção de medidas urgentes, 
cujo objetivo é impedir que a população local seja submetida a imensurável risco de contaminação em 
massa e em larga escala da COVID-19, eis que a velocidade de transmissão da doença é enorme, muito 
embora o requerido não disponha de adequada estrutura de cuidado em saúde para o tratamento de casos 
de média e alta gravidade da doença.  

Em linhas gerais, na forma do atual CPC, art. 294, parágrafo único, a “tutela provisória de 
urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Outrossim, 
o art. 300 do mesmo código aproximou as duas modalidades em único dispositivo74. Com isso, igualou-se 
o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência, seja ela cautelar ou 
antecipada75. Por isso, se antes a concessão de tutela cautelar exigia a presença de dois requisitos: fumus 
boni iuris e periculum in mora76, hoje estes pressupostos são tanto para a tutela cautelar quanto para a 
tutela satisfativa de urgência. O fato é que, conforme art. 301 do CPC, “A tutela de urgência de natureza 
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 

Quanto ao primeiro requisito, exige-se a probabilidade do direito, consistente na 
plausibilidade de existência, com base em elementos que indiquem não apenas uma verossimilhança 
fática em torno da narrativa dos fatos, ou seja, exige-se uma verdade provável, independente da produção 
de outras provas, além daquelas que já foram juntadas na inicial, bem como plausibilidade jurídica, com a 

                                                
73 Nesse sentido: AgRg no AREsp 460279/MS,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,Julgado em 
07/10/2014,DJE 27/11/2014; 
74  Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  
75  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. único. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-
431.  
76  GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 1027-1028. 
Conforme os referidos autores, que citam Barbosa Moreira, Na busca pela efetividade do processo, devem ser considerados 
pelos menos cinco postulados: a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados a todos os direitos; b) os 
instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, inclusive quando indeterminado ou indetermináveis o ciclo dos eventuais 
sujeitos; c) deve-se assegurar condições propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes, permitindo que o 
convencimento do julgador corresponda, quanto possível, à realidade; d) o resultado há de ser tal que assegure ao vitorioso o 
gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento; e) tal resultado a ser alcançado com o mínimo de 
dispêndio de tempo e energias.  
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verificação da provável subsunção dos fatos à norma invocada77, no caso, atos de improbidade 
administrativa.  

Para efeito de fumus boni iuris, destaco desde já que já estão configurados pelos argumentos 
jurídicos expostos acima, bem como pelos documentos anexados aos autos (Evento n. 01: 
Recomendação Ministerial n. 06/2020, Ofício n. 119/2020, Nota Técnica n. 01/2020-SMS Crixás, 
Decreto Municipal n. 142/2020, Plano de Contingência, Ofício n. 136/2020, Decreto Municipal n. 
156/2020 e Nota Técnica n. 02/2020-SMS Crixás), os quais evidenciam, com altíssimo grau de 
probabilidade a violação aos interesses essenciais à sociedade relacionados ao dever fundamental de 
proteger direitos fundamentais, bem como de possível descumprimento de princípios que regem a 
Administração Pública. Nesse sentido, ainda que em parte, considerando-se as informações e elementos 
de prova juntados pelo requerente e pelo requerido, que demonstram a plausibilidade do direito alegado 
em relação a pontos determinados, que serão expostos a seguir.  

Quanto à existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da 
prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição e a eficácia da realização do direito, em 
função do “dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC), o Ministério Público argumenta 
que o Decreto Municipal pode colocar em risco a eficácia das medidas de isolamento e achatamento de 
curva de casos da COVID-19. Além disso, conforme documentos juntados pelo Ministério Público, a 
parte requerida tem se negado sistematicamente a responder as requisições e recomendações do órgão, em 
afronta aos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da CF.  

Na inicial, o autor juntou cópia da Recomendação Ministerial n. 06/2020 e outros 
documentos, segundo os quais teria tentado solucionar o caso de forma extrajudicial, a fim de alertar o 
requerido acerca da necessidade de se editar Decreto fundado em nota técnica da autoridade sanitária 
local, com respaldo em avaliação de risco epidemiológico diário das ameaças (fatores como a incidência, 
mortalidade, letalidade, etc.) e vulnerabilidades (fatores como disponibilidade de testes, leitos com 
respiradores, recursos humanos e equipamentos de proteção individual). Contudo, as tentativas restaram 
infrutíferas.  

Em sua resposta (evento n. 10), o Município de Crixás alegou que está cumprindo o Decreto 
Estadual n. 9653/2020, tendo pugnado pelo indeferimento da tutela de urgência e pela manutenção do 
Decreto Municipal n. 142/2020, no sentido de que poderia advir graves danos da concessão da tutela 
antecipada na decisão judicial. 

Vale ressaltar que a Lei Federal n. 13.979/2020 dispõe que as atividades essenciais poderão 
ser liberadas para funcionamento durante a pandemia da COVID-19, devendo tais atividades serem 
apontadas através de decreto presidencial, ato normativo secundário, de natureza regulamentar infralegal. 

Como dito alhures, no julgamento da ADI 6341, o STF, além de reconhecer a competência 
concorrente, também conferiu interpretação conforme ao artigo 3º da Lei 13.979/2020, a fim de deixar 
claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre 
resguardar a autonomia dos demais entes. Com efeito, a possibilidade do chefe do Executivo Federal 

                                                
77  DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civi. V. 
2. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p.608-609.    



 
Estado de Goiás 

Comarca de Crixás 
 

Processo n.: 5193717.48.2020.8.09.0038 - Dr. Alex Alves Lessa – Juiz de Direito - 23 

definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da autonomia dos entes 
locais, afrontaria o princípio da separação dos poderes.  

Nos termos do Decreto Estadual n. 9.653/2020, reforça a competência concorrente dos 
Municípios, mas destaca que as medidas sejam fundadas em nota técnica da autoridade sanitária local, 
respaldada em avaliação de risco epidemiológico diário das ameaças (fatores como a incidência, 
mortalidade, letalidade, etc.) e vulnerabilidades (fatores como disponibilidade de testes, leitos com 
respiradores, recursos humanos e equipamentos de proteção individual), poderão, sob sua 
responsabilidade sanitária, impor restrições adicionais ou flexibilizar as existentes para a abertura de 
atividades econômicas ou sociais e particulares estabelecidas nos artigos 2º e 3º deste decreto, desde que 
se refiram a atividade econômica exercida por microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais e observem as restrições previstas no artigo 6º desse decreto (art. 4º, 
caput). 

Como já frisado acima, devido as dimensões continentais do Brasil, cada região pode ter 
peculiaridades que exigem adoção de medidas distintas. Isso justificaria, por exemplo, diferentes medidas 
por distintos municípios do mesmo Estado. Mas não há dúvidas de que estas medidas de prevenção, 
combate e, principalmente, de flexibilização de isolamento social devem ser adotadas de modo 
responsável e com base em critérios técnicos e seguros que não exponham a vida e a saúde das pessoas a 
risco.  

Nesse sentido, a flexibilização das medidas de combate à COVID-19, sem o devido respaldo 
técnico e seguro, conforme alega o Ministério Público, e com base nos estudos científicos recentes 
mencionados acima, pode, deveras, colocar em risco as pessoas que residem neste município.  

Não se trata, pois, de mera análise de confronto de validade entre os Decretos Municipais (n. 
142/2020 e n. 156/2020) e o Decreto Estadual n. 9653/2020, pois, como se sabe, o pacto federativo não 
permite qualquer tipo de hierarquia do Executivo Estadual sobre o Executivo Municipal. A questão aqui é 
a análise sobre a efetividade da medida e as ações ou omissões resultantes de violações de direitos 
fundamentais à saúde e à vida.  

Em específico, observo que o Decreto Municipal n. 142/2020 autorizou que todos os 
estabelecimentos empresariais retomassem as suas atividades, com algumas observações de medidas de 
prevenção (art. 3º), em confronto com o que determina o Decreto Estadual n. 9653/2020, que manteve 
suspensas as atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, e 
enumerou as atividades essenciais e que não se incluem nas atividades que deverão permanecer 
suspensas.  

Além disso, o Decreto Municipal n. 142/2020 flexibilizou outras atividades, como por 
exemplo os hotéis, na forma de seu art. 3º, §1º78, em sentido oposto ao que está previsto no Decreto 
Estadual n. 9653/2020, que permitiu a atividade de hotéis e correlatos de modo mais restritivo e regrado, 
                                                
78 Art.3º Os estabelecimentos empresariais locais poderão retomar as atividades, devendo ser observadas, dentre outras, as 
seguintes medidas de prevenção e controle:  (...) 
 §1º. Os hotéis e correlatos devem respeitar o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) da capacidade de acomodação, 
ficando autorizado o uso de restaurantes exclusivamente para os hóspedes, devendo ser observadas, no que couber, as regras 
previstas e protocolos previstos neste artigo. 
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ou seja, apenas para abrigarem aqueles que atuam na prestação de serviços públicos ou privados 
considerados essenciais ou para fins de tratamento de saúde.  

Não obstante, o Município de Crixás tenha realizado algumas alterações no Decreto 
Municipal n. 142/2020, através do Decreto Municipal n. 156/2020, estas regras ainda se mostram 
contrárias ao Decreto Estadual n. 9653/2020, e sem o devido amparo em “evidências científicas e em 
análises sobre as informações estratégicas em saúde” (art. 3º, §1º, Lei Federal n. 13.979/2020). 

No atual quadro de grave subnotificação  e de crescimento da COVID no Brasil (veja o tópico 
2.3.4 desta decisão), que já é considerado no novo “epicentro” do mundo, não há como aceitar a adoção 
de medidas de flexibilização, sem os dados técnicos e científicos de caráter sanitário, como legítimas (do 
ponto de vista do princípio contramajoritário), e como adequadas, necessárias e proporcionais (do ponto 
de vista do dever constitucional de proteger direitos fundamentais à saúde e à vida e do princípio 
constitucional que veda a proteção deficiente).  

Significa dizer que, em razão do dever fundamental do Estado de proteger estes direitos 
fundamentais, não há uma discricionariedade política, mas sim no máximo uma discricionariedade 
técnica79, que justifique esta flexibilização, a exemplo dos parâmetros traçados pela própria OMS80, quais 
sejam: 

 a) Controle da transmissão (que somente é possível com ampla testagem e 
acompanhamento da população com equipe técnica e treinada, a exemplo do que faz a Alemanha);  

b) Oferta suficiente de serviços médicos e de saúde pública (como se sabe, Crixás, mesmo 
sem pandemia, já tem sérios problemas com o sistema municipal de saúde que não funciona, pela falta de 
médicos, falta de medicamentos e insumos básicos, tanto que recentemente teve seu hospital municipal 
interditado pela Vigilância Sanitária, bem como há uma ação de improbidade administrativa em 
andamento pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais e suposto descaso com a saúde);  

c) Minimização dos riscos de um novo surto (que somente é possível com uma estrutura 
mínima de material e de pessoal, coisa que o município não comporta;  

d) Medidas preventivas em locais essenciais, como escolas, locais de trabalho e outros;  

e) Controle dos riscos de importação do vírus (Crixás tem a séria peculiaridade de receber 
pessoas de outras cidades, estados e até países, em razão de sua atividade de Mineração por empresas 
multinacionais);  
                                                
79 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Discricionariedade técnica e controle judicial. Revista de direito da Administração 
Pública, v. 1, nº 1, ano 2. Niterói, jan./jun., 2016, pp. 224-237; CINTRA DO AMARAL, Antônio Carlos. O conceito de 
discricionariedade técnica. Comentários. São Paulo, 2009, comentário nº 159. Disponível em: https://goo.gl/nHdKVP; 
Discricionariedade técnica. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e 
André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, 
Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/148/edicao-1/discricionariedade-tecnica. Acesso em 
05.02.2020. 
80 Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/10/oms-pede-precaucoes-a-paises-que-planejam-
flexibilizar-confinamento.ghtml. Acesso em 06/05/2020.  
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f) Participação ativa das comunidades (infelizmente, a adesão ao isolamento social no 
Brasil e em Crixás tem se mostrado ineficaz, por diversos fatores, os quais foram destacados no tópico 
2.3.4 desta decisão).  

Corroborando a isso, o Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei n. 
13.979/2020, definiu em seu artigo 3º, parágrafo 1º, que 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, saúde e segurança da população.  

No caso específico da COVID-19, a propagação da doença quando em fase de  transmissão 
comunitária, como já declarado pelo Ministério da Saúde em relação a todo  o território nacional  
(Portaria n. 454, de 20 de março de 2020), deve ser embasada técnica e cientificamente, apresentando 
sustentação em “evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde” (§ 1º 
do art. 3º da Lei n. 13.979/2020).  

Consideradas as peculiaridades locais, reforça-se ainda mais a necessidade dos decretos 
municipais observarem normas e apontamentos sanitários, inclusive quanto ao monitoramento 
epidemiológico, com encaminhamento em caso de casos suspeitos; restrição ao funcionamento de 
estabelecimentos não essenciais que gerem aglomerações de pessoas; restrição a atividades privadas 
específicas que sejam  incompatíveis com o isolamento social. 

Como é sabido, desde que a doença se alastrou, com fundamento em normas sanitárias da 
OMS e Ministério da Saúde, "foram impostas  normas  restritivas  de circulação, fechamento dos 
comércios e quarentenas impostas pelo governo Federal, Estadual e Municipal", e como já dito acima, 
o sistema público de saúde, fatalmente não suportaria. Além do mais, como a descoberta do novo 
Coronavírus – COVID19, em comento, é extremamente recente, ainda não se tem conhecimento de 
vacina ou mesmo uma "cura" eficaz, devidamente testada e capaz de extinguir significativamente a 
disseminação do Coronavírus 

Mesmo que uma vacina fosse desenvolvida em tempo recorde, não haveria tempo hábil para 
para sua produção em escala global. Além disso, os medicamentos empregados não curam a doença, mas 
apenas amenizam os sintomas ou encurtam o prazo de internação nas UTI’s.  

Para agravar a situação, no caso específico, o Município de Crixás não conta sequer com um 
único leito de UTI, muito menos respiradores artificiais, profissionais de saúde treinados e equipamentos 
de proteção individual em número suficiente, além de não possuir nenhuma ambulância adequada para 
transporte de paciente em estado grave a outros municípios com esta doença. O quadro, portanto, é de 
total falta de estrutura.  

A população local, por sua vez, não aderiu de forma massiva ao uso de máscaras caseiras, o 
que pode elevar os riscos de contaminação em razão destas medidas de flexibilização do isolamento, 
principalmente por ser uma cidade que recebe pessoas de outras cidades e Estados, em razão da atividade 
de Mineração.  

No Estado de Goiás, com dados atualizados e fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, 
em 04/05/2020, há 922 casos confirmados, 10.469 casos suspeitos e 38 mortes confirmadas por COVID-
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19.81 Veja-se que nas últimas 24 no Brasil, foram confirmados 10.503 novos casos, com 615 novas 
mortes, totalizando hoje, em 06.05.2020, o total de 125.218 casos diagnosticados com COVID-19, com 
8.536 óbitos (6,8%), sem considerar os altos índices de subnotificação (conforme item 2.3.4 desta 
decisão).  

Considerando-se o estado atual de subnotificação no Brasil, se considerarmos o que o 
parâmetro de subnotificação do próprio Ministério da Saúde, que, por meio do Boletim 14, reconhece um 
número 4 (quatro) vezes maior de internações por SRAG82, é possível que tenhamos em Goiás hoje, em 
verdade, segundo o que reconhece o próprio Ministério da Saúde, 3.688 casos de COVID-19. E se 
considerarmos os estudos da USP e do Imperial College (ver tópico 2.3.4 desta decisão), Goiás, na data 
de hoje já pode estar em verdade com 9.220 casos de COVID-19, na medida em que a subnotificação 
torna os dados oficiais não confiáveis e não correspondentes com a realidade, pois simbolizam apenas 
pessoas que estão internadas e que foram testadas, excluindo-se pessoas que morreram sem fazer o teste e 
pessoas que adquiriram a doença mas, por serem assintomáticas, não fizeram o teste, sem prejuízo ainda 
do fato de não se ter o número de testes suficientes para se avaliar o quadro real do doença no Estado.  

Diante de tudo isto, diante do que juridicamente determinam a Constituição (art. 6º e 196 c/c 
art. 37), as leis do SUS (Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 
1990), o ECA e Estatuto do Idoso, no que se refere ao direito à saúde e à vida, e ao tratamento prioritário, 
não há dúvida sobre a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, relativamente aos Decretos 
Municipais que flexibilizaram as medidas de contenção da grave pandemia, sem o devido embasamento 
técnico.  

Esta situação é agravada pela total falta de estrutura do sistema de saúde municipal, razão pela 
qual, os pedidos de tutela provisória devem ser atendidos, em quase sua totalidade.   

3. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do art. 294, art. 300 e art. 301, todos do CPC, 
DEFIRO, em parte, o pedido de tutela provisória formulado pelo Ministério Público, para: 

1) Determinar a SUSPENSÃO imediata dos efeitos dos Decretos Municipais n. 142/2020 e 
156/2020, nas partes em que contrariam o Decreto Estadual n. 9.653/2020, pelo prazo de até 15 (quinze) 
dias úteis, tempo este para que o Município de Crixás apresente os fundamentos técnicos e seguros 
que justifiquem os parâmetros de flexibilização das medidas de isolamento, nos moldes 
fundamentados acima, com base em “evidências científicas e em análises sobre as informações 
estratégicas em saúde” (art. 3º,  §1º, Lei Federal n. 13.979/2020), considerando, ainda, a estrutura 
hospitalar instalada, em especial de leitos de UTI equipados e preparados para as internações de pacientes 
suspeitos e confirmados de COVID-19, bem como a necessidade da transferência destes pacientes para 
outro(s) município(s), sem prejuízo de medidas outras que visem ao resultado prático equivalente; 

2) Determinar o DEVER DE ABSTENÇÃO de editar novo Decreto Municipal com idêntica 

                                                
81 Fonte: https://covidgoias.ufg.br/#/map (Acesso em 06/05/2020, às 17:27 horas) 
82 BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim 14 do Ministério da Saúde. Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/i.... 
Acesso em: 03/05/2020.  
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redação aos Decretos acima, seja a pretexto de artificialmente superar esta decisão judicial ou seja sem as 
devidas recomendações técnicas da Autoridade Sanitária Municipal, devidamente amparadas em 
“evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde” (art. 3º, §1º, Lei Federal 
n. 13.979/2020), considerando, ainda, a  estrutura hospitalar instalada, em especial de leitos de UTI 
equipados e preparados para  as  internações  de  pacientes  suspeitos  e  confirmados  de  COVID-19, ou, 
razão de sua inexistência e/ou insuficiência, da necessidade da transferência destes pacientes para outro(s) 
município(s); 

3) Determinar a SUSPENSÃO de medidas administrativas pautadas nos Decretos 
Municipais, correspondentes aos dispositivos suspensos no item 1; 

4) Determinar a DIVULGAÇÃO, de forma ampla e imediata, inclusive por meio de carro de 
som, sobre informações, cuidados e precauções sobre a doença COVID-19, conforme orientações de 
autoridades sanitárias, quanto ao necessário distanciamento, uso de máscaras, ainda que caseiras, e outros 
EPIs, pelos trabalhadores e usuários dos serviços, dentre outras medidas, como protocolos de segurança 
para abertura e funcionamento de determinadas atividades autorizadas; 

5) Determinar que, antes de qualquer anúncio de retomada de atividades, seja feita a devida 
divulgação sobre a necessidade de manutenção do isolamento social “voluntário”,  bem como de que a  
circulação de pessoas deve ser restrita às atividades necessárias e essenciais, com  o uso obrigatório de 
máscara facial, nos termos do artigo 8º do Decreto Estadual n. 9.653/2020;  

6) Determinar, em nome do princípio republicano, no prazo de contestação de 30 (trinta) dias, 
que o Município, caso assim tenha procedido, comprove nos autos de forma documental as ações de 
fiscalização, as sanções aplicadas e as demais medidas adotadas em razão do descumprimento dos 
Decretos de combate à pandemia da COVID-19;  

INDEFIRO os pedidos relacionados à determinação de imposição de edição ou de adequação 
de novos Decretos Municipais, pois, nesta hipótese, conforme fundamentado acima (tópico 2.3.1 desta 
decisão), o Judiciário estaria a invadir a esfera essencial de outro poder, ultrapassando os limites do 
controle jurisdicional dos atos da Administração Pública e da separação de poderes, com sérios riscos de 
ativismo judicial. Pelo princípio da conformidade funcional, esta competência é do Poder Executivo, a 
quem cabe implementar políticas públicas de acordo com o que determina a Constituição Federal e as leis 
da república, sem prejuízo da possibilidade de Poder Judiciário, em razão da máxima eficácia dos direitos 
fundamentais, principalmente em normas de eficácia plena, determinar esta implementação, conforme 
decidiu o STF (tópico 2.3.2 desta decisão).  

 Com efeito, o controle fica limitado à verificação das omissões e ações inconstitucionais e 
ilegais que ensejam os vícios que afetam os Decretos em análise. Reitero que os Decretos em questão 
devem observar uma discricionariedade técnica e não política, em razão do dever constitucional de tutelar 
direitos fundamentais à saúde e à vida, e, por isso, devem ser fundados em dados técnicos e seguros 
firmados por autoridade sanitária, que justifiquem eventual flexibilização ou adoção de medidas distintas 
ao que fez o Estado de Goiás ou outros municípios, sob pena de, embora editados dentro na competência 
constitucional concorrente (art. 24, XII, CF), violarem outros princípios e regras constitucionais de 
natureza material, bem como regras legais que determinam a necessária proteção à saúde e à vida.  
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Fixo multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor máximo de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal de Saúde de Crixás-GO, sem 
prejuízo de possível análise sobre crime de desobediência (art. 330, CP) e improbidade administrativa 
(art. 11 da Lei n. 8.429/92), em caso de descumprimento injustificado desta decisão judicial. Esta multa 
poderá ser convertida em multa pessoal, caso fique evidenciado o dolo do Chefe do Poder Executivo em 
descumprir a decisão judicial, com o fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.  

Registro que, na hipótese de o Município não cumprir a determinação constante do item 1 
desta decisão, relativamente à apresentação de fundamentos técnicos e seguros que justifiquem os 
parâmetros de flexibilização das medidas de isolamento, os Decretos Municipais n. 142/2020 e 156/2020, 
nas partes em que contrariam o Decreto Estadual n. 9.653/2020, ficarão suspensos por tempo 
indeterminado, até o julgamento de mérito ou decisão posterior.  

CITE-SE a parte requerida para, nos termos do art. 183 do CPC, contestar a ação no prazo de 
30 (trinta) dias.  

INTIME-SE a parte requerida para cumprir esta decisão, nos exatos termos acima, sob pena 
da multa fixada.  

Aguarde-se, portanto, a defesa do requerido, cujo termo inicial observará o disposto no art. 
335, III c/c art. 231, CPC/15. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.  

Crixás (GO), data da assinatura digital. 

 

ALEX ALVES LESSA 
Juiz de Direito 


