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O ano de 2020, dentre tantos aprendizados, deixar-nos-á uma certeza: a de que
uma radical mudança das circunstâncias é capaz de fazer implodirem todas as certezas.
Em pleno Século XXI, quando os cursos de graduação em direito no Brasil viram
progressivamente as costas, em suas matrizes curriculares, para as disciplinas
fundamentais, especialmente a história do direito, filosofia do direito e hermenêutica
jurídica, é seu conhecimento que tem guiado o caminho dos juristas, na tentativa de
encontrar respostas jurídicas para os inúmeros desafios que a pandemia do coronavírus
e a resposta estatal à proliferação da Covid-19 se nos têm apresentado.
Com efeito, desde a edição da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, seguida por
uma miríade de decretos de prefeitos e governadores de todas as partes do país,
inúmeras questões jurídicas que, dos pontos de vista doutrinário e jurisprudencial,
estavam pacificadas há tempos, voltaram aos holofotes, na forma de incertezas
pululantes.
A quem compete definir quais sejam as atividades essenciais? Quem tem
autoridade constitucional para determinar o fechamento do comércio, a suspensão das
aulas em escolas e faculdades, ou exigir a concessão de descontos em mensalidades ou
mesmo a suspensão do pagamento de aluguéis, durante a pandemia? Como ficam os
contratos vigentes, ante a impossibilidade de cumprimento, em razão das políticas de
distanciamento social? É possível invocar a excludente de responsabilidade do art. 393
do Código Civil (caso fortuito ou força maior), ou seria o caso de aplicar a cláusula rebus
sic stantibus (CC, art. 317) e pleitear a resolução por onerosidade excessiva (CC, art.
478)? Como ficam as relações de trabalho? O que pode o empregador fazer, para conter
custos e não quebrar? O que pode o empregado exigir, em regime de teletrabalho?
Afinal, sair sem máscara configura ilícito penal? Em qual tipo?
Essas são algumas das questões que os briosos professores do curso de direito da
Unijorge, instituição privada de ensino superior de Salvador/BA, enfrentam neste
opúsculo, produzido em momento em que o número de mortos em decorrência da
2

Covid-19 ainda cresce ao milhar a cada dia, e a vacina contra o coronavírus ainda não
passa de uma esperançosa promessa.
Esperamos que o leitor possa compreender um pouco melhor o momento
histórico que estamos vivendo, e que possamos, juntos, construir as pontes necessárias
para que saiamos desta batalha vitoriosos.
Sapere aude!

Salvador, 29 de agosto de 2020
Rodrigo Andrade de Almeida
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Fábio Periandro1
Frederico Pinho2

A situação excepcional de fato, causada pela pandemia do COVID-19, tem
desafiado os poderes constituídos na elaboração de políticas públicas com a finalidade
de amenizar os severos impactos que o vírus tem causado no tecido social. As
consequências podem ser avaliadas na esfera econômica, da saúde, segurança e
também na esfera jurídica.
Especificamente na órbita do direito, a implementação de políticas públicas
reclama a adoção de medidas concretas que, invariavelmente, podem causar restrição
de direitos e liberdades. Em uma situação de pandemia com consequências
imensuráveis, a normatização e a implementação de medidas restritivas aparecem
como um imperativo de interesse público.
A título de concretização de políticas públicas para a prevenção e combate ao
COVID-19, diversos Estados e Municípios têm editados leis e decretos que limitam a
circulação de bens e pessoas, distanciamento social, bem como limitam o exercício da
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atividade econômica. Dentre as medidas implementadas, destaca-se a obrigação do uso
de máscaras e, alguns casos, há a imposição de multa.
Este breve estudo tem por objetivo fazer uma análise crítica da imposição do uso
de máscaras com base no poder de polícia e a possibilidade da intervenção do Poder
Judiciário para a tutela de direitos fundamentais.

Diante do quadro de pandemia, o Ministério da Saúde orienta a utilização de
máscaras caseiras como forma de prevenção, conforme notícia veiculada no site do
proteger você e
sua família, o Ministério da Saúde orienta a produção de modelos simples, de pano, que
3

A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu uma nota técnica recomendado o
uso de máscara individual. Nesse sentido, em relação as pessoas que precisam sair de
casa para locais públicos ou estabelecimentos privados, o uso da máscara de tecido deve
ser individual e funciona como uma forma de barreira mecânica, sem prejuízo da
importância da manutenção das outras medidas preventivas já recomendadas, tais
como, higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool gel 70%, adoção
distanciamento social, além de evitar o contato com os olhos, nariz e boca. A máscara
de pano, como dito, pelas autoridades sobre o tema, tem aptidão para diminuir a
propagação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas.4
O jornal El País publicou uma notícia informando que, quando o vice-presidente
da Cruz Vermelha da China, Yang Huichuan, chegou à Itália para auxiliar o país na luta
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https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-naprevencao-contra-o-coronavirus. Acesso em 12.05.2020. Consta em nota técnica do Ministério da
no enfrentamento do
COVID-19 visando minimizar o aumento de casos. As pesquisas têm apontado que a sua utilização
impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo
uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de

4

https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/04/315bbca2eb7a3b1279d82292bfb22c71f
80ff4d2bb8ee385156359b10fedf392.pdf. Acesso em 12.05.2020
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gente nas ruas e ainda há jantares e festas nos hotéis. Além disso, na área mais atingida
5

Diversos entes federativos têm editados leis e decretos com a finalidade de
enfrentar a situação de emergência de saúde pública de proporção mundial. A título de
exemplo, o Governador do Estado do Mato Grosso editou o decreto 462 que prevê a
necessidade do uso de máscaras de proteção facial por todas as pessoas que circular
dentro no território do respectivo estado. No Estado do Mato Grosso foi promulgado a
Lei Estadual 11.110 de 22 de abril 2020 e, de forma análoga ao decreto acima referido,
prevê que a circulação de pessoas no território mato-grossense somente será permitida
mediante a utilização de máscara facial, ainda que artesanal ou caseira.
O art. 2º, §1º, traz em seu conteúdo normativo a previsão de multa no R$ 80,00
(oitenta reais) ao estabelecimento privado por pessoa sem máscara, sem prejuízo da
apuração de ilícitos criminais eventualmente praticados pelas pessoas físicas ou
representantes legais da pessoa jurídica decorrentes de infração à medida sanitária
preventiva, se acaso houver o descumprimento da medida estabelecida.
Cabe destacar, ainda, que o parágrafo único do artigo 1º consta a previsão que as
máscaras faciais serão distribuídas gratuitamente pela Secretaria de Estado de Saúde
para todas as famílias com renda familiar de até 1,5 (um e meio) salário mínimo e para
os servidores públicos, enquanto vigente o estado de calamidade pública.
Medida similar foi adotada pelo Prefeito de São Paulo

Bruno Covas

por meio

do Decreto Municipal de n. 59.396/2020, que, por sua vez, prevê a obrigatoriedade de
uso de máscara nos espaços e logradouros públicos.
O Prefeito de Santos editou o Decreto de n. 8.944/2020 que, entre outras coisas,
considera obrigatório o uso de máscara facial não profissional durante o deslocamento
de pessoas pelos bens públicos do respectivo município e para o atendimento em
estabelecimentos comerciais e prevê uma multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para
pessoa física e R$ 3.000,00 9(três mil reais) no caso de pessoa jurídica, por deixar de

5

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-03/mascaras-contra-o-coronavirus-sim-ou-naomandetta-defende-ate-as-caseiras-feitas-de-pano.html. Acesso em 12.05.2020

4

executar a obrigação prevista no decreto, dificultar ou opor-se à execução das medidas
que tenham por finalidade a proteção e manutenção da saúde e das vidas humanas.
Diante do panorama normativo acima descrito, é possível verificar que o Poder
Público, dos mais diversos locais, tem de algum modo adotado as orientações de acordo
com as recomendações técnicas. Nesse sentido, a melhor posição a ser adotada é que
qualquer medida, legislativa ou administrativa, ainda que com algum aspecto
diferenciador entre elas, não podem contrariar os estudos e análises técnicas
formuladas e desenvolvidas por médicos e cientistas, pois o Estado-Administração tem
o dever de zelar pelo interesse público e, no caso da pandemia causada pelo COVID-19,
o âmbito de discricionariedade para atuação fica bastante reduzido.
Deve ser acrescentado ainda que é possível a criação de um comitê gestor de crise
composto por especialistas de diversas áreas com o intuito de elaborar notas técnicas e,
do mesmo modo, embasar os atos normativos e administrativos que serão editados e
concretizados pelo Estado-Administração.
Não sendo criados tais comitês, essa tarefa pode ser da competência da secretaria
de saúde e de vigilância sanitária.

O exercício do poder de polícia, como amplamente consagrado na doutrina, deve
estar calcado na consecução de uma finalidade pública. A ação da administração pública
está legitimada quando fundamenta seus atos no interesse público. O EstadoAdministração para intervir na esfera concretizando uma restrição ou limitação de
direitos deve atuar em conformidade com o direito posto, de modo que deve existir uma
lei ou ato normativo que legitime a atuação do ente público.

5

Não à toa, o Professor José Carvalho dos Santos Filho faz a pertinente observação
no sentido de que o exercício da atividade administrativa que configure o poder de
polícia deve ter um lastro constitucional. 6

éa

7.

Portanto,

este poder tem por objetivo restringir e adequar direitos e liberdades visando atingir o
interesse público. Trata-se, pois, de uma importante prerrogativa do EstadoAdministração que, com respaldo no ordenamento jurídico, atua em favor da
coletividade.8
Cabe destacar, por importante, em que pese a controvérsia acerca do tema, que
o exercício do poder de polícia não decorre do poder discricionário, eis que este se
atuação, permitindo-lhe que, em grande número de hipóteses, escolha seus próprios
caminhos de atuar, na oportunidade que lhe convenha, pelos motivos que tender
relevantes e, mesmo, autorizando-a abster-

9

Este ponto foi percebido pelo professor Bruno Miragem que, com fundamento nas
ideias de Celso Antônio Bandeira de Mello, desc
do poder de polícia em si, mas de uma qualidade de atos administrativos que podem ou
10

Portanto, a concretização do

poder de polícia pode ocorrer com base em atos vinculados ou, então, através de atos
discricionários.
Fixadas essas premissas, é possível avançar no tema objeto deste estudo. Com
efeito, Estados e Munícios têm, como demonstrado, no âmbito da sua competência
legislativa concorrente, editados decretos e leis regulando medidas de prevenção e
combate ao COVID-19. É necessário enfatizar que o Supremo Tribunal Federal na ADPF

6

7

8
9
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FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.
80.
MEDAUAR, Odete. Poder de Polícia. Revista de Direito Administrativo, n. 199. Rio de Janeiro: Renovar,
jan-mar. 1995. p. 89.
FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. cit., p. 79.
MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de direito administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2009. p. 72.
MIRAGEM, Bruno. Direito administrativo aplicado: a nova administração pública e o direito
administrativo. 3. ed. Ed. RT, 2017. p. 164.
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672, através do voto do relator, Ministro Alexandre de Moraes, interpretando o art. 24,
XII, da Constituição Federal, decidiu que situa-se no âmbito da competência concorrente
da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saúde e, com
fundamento no artigo 30, inciso II, também da Constituição Federal, afirmou que cabe
aos Municípios a possibilidade de suplementar a legislação federal e estadual no que
couber quando presente o interesse local.
O Ministro Marco Aurélio, no bojo da medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.341-DF, também ratificou a competência concorrente entre os
entes federativos. Desse modo, não há dúvidas que o Poder Público pode editar atos
visando prevenir e reduzir os riscos de transmissão do COVID-19.
Dentre estes atos, existem leis e decretos que instituíram o uso obrigatório da
máscara caseira como forma de evitar a propagação do vírus e, em alguns casos, como
visto, há a previsão de multa em razão de eventual descumprimento.
Pode-se discutir se há ou não necessidade de uma advertência ou medidas de
orientação antes da aplicação de multa. De qualquer modo, tais medidas devem ficar
sob a competência do gestor público. Por exemplo, em um dado município onde esteja
caracterizado um grande número de pessoas infectadas com lotação em hospitais e com
falta de leito, a multa sem uma prévia advertência se revela como uma medida mais
adequada. Todavia, dada uma situação de estabilidade, sem uma superlotação em
hospital ou com poucos casos registrados, certamente uma medida prévia de
advertência e de caráter educativa se revele mais proporcional.
Houve um caso que foi objeto de intervenção do Poder Judiciário. No processo de
n. 1007171-56.2020.8.26.0562, em curso da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Santos

SP, um determinado cidadão impetrou um mandado de segurança alegando

que, diante do atual cenário de pandemia, o município de Santos, através do Decreto
8.944 de 23 de abril de 2020, determinou o uso de máscara facial não profissional
durante o deslocamento de pessoas pelo território do município e, como consequência
impôs multa de R$ 100,00, de modo que requereu em caráter liminar que o Poder
Público se abstivesse de obrigar o uso da máscara facial nos limites territoriais do
Município.

7

O magistrado ao analisar a medida concedeu em parte a tutela provisória
durante o deslocamento pelos bens públicos de uso comum do povo deste município,
tais como estradas, logradouros, ruas, avenidas e praças, bem como no uso do

A decisão interlocutória, ora referida, descreve que o Decreto Municipal
extrapolou os limites das leis federais 13.979/2020 e 12.608/2020, de modo que não
compete ao gestor público impor regra de conduta aos cidadãos com cominação de
multa, eis que as leis federais não contêm tal previsão.11
O ente municipal interpôs agravo de instrumento que foi distribuído para a 13ª
Câmara de Direito Público sob o n. 2080659-64.2020.8.26.0000. A relatora deu
provimento ao recurso consignando, em seu voto, que a utilização de máscara facial não
profissional é medida que está adequada com as diretrizes e recomendações dos
especialistas e autoridades e que, em tempos de pandemia, é recomendável a
preponderância da medida que melhor protege os interesses públicos.
Nesse ponto, o uso de máscara facial não profissional
é medida que está em conformidade com as recomendações dos especialistas e
autoridades, especialmente do Ministério da Saúde que orienta o uso de máscara de
proteção facial para a população em geral como medida adicional ao distanciamento

.
Ora, como pode ser analisado no trecho acima transcrito ou da leitura do inteiro
teor do ato decisório, percebe-se que não são tecidas considerações sobre a
competência legislativa e material do ente municipal ou sobre a constitucionalidade do
ato municipal impugnado, bem como não foi destacada considerações acerca do poder
de polícia. O que ficou evidente na decisão foi a predominância do interesse público

11

de ato normativo autônomo e assim alforriar-se de vistosa inconstitucionalidade -, parece ter por
escopo regulamentar as leis federais n. 13.979/2020 e 12.608/2020, diplomas legais referidos nos
considerando do aludido decreto. Sem embargo, não identifica nos aludidos textos legislativos, ao
menos primo ictu oculi, permissivo para o chefe do executivo municipal, por mais louvável que a sua
intenção possa ser, impor regra de conduta aos cidadãos, normalizar o modo de circulação em espaços
públicos e, para além disso estabelecer norma de direito administrativo sancionatório, com cominação
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que, como visto, constitui a finalidade para o exercício legítimo do poder de polícia pelo
Estado-Administração.
Algumas considerações devem ser feitas sobre o caso em apreço. A decisão
proferida em primeiro grau de jurisdição dispôs que há uma inconstitucionalidade
formal em razão do decreto municipal exorbitar da sua função regulamentadora. Houve,
a rigor, um equívoco na decisão acima referida, eis que a Lei Federal 13.979/2020 traça
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus que deverão ser adotadas, sem prejuízo de
outros atos que se mostrem necessários.
Ou seja, o artigo 3º e seus incisos da Lei 13.979/2020 traz em seu bojo um rol
exemplificativo e cabe a cada ente federativo ditar as regras jurídicas e implementar os
atos administrativos que se adequem melhor à realidade da população.
Deve ser observado que todo e qualquer ato normativo ou administrativo que
tenha por objeto a prevenção e combate ao COVID-19 somente poderão ser
determinados com base em evidências científicas e em análises sobre as informações
estratégicas em saúde, tal como prevê o §1º do art. 3º da Lei Federal 13.979/2020.12
À luz de tais considerações, é certo afirmar que os Municípios têm autonomia para
ditar regras e condutas em caráter local com o objetivo de proteger a saúde e a vida da
população, sempre pautada em recomendações técnicas.
Vê-se, pois, que no exercício do poder de polícia, o Estado-Administração pode
atuar ora editando atos normativos com conteúdo genérico, abstrato e impessoal, ora
pode criar atos concretos visando restringir direitos e liberdades de pessoas específicas.
Pertinentes são as lições do publicista José dos Santos carvalho Filho 13:
No exercício da atividade de polícia, pode a Administração atuar de
duas maneiras.
Em primeiro lugar, pode editar atos normativos, que têm como
característica o seu conteúdo genérico, abstrato e impessoal, qualificando12

13

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as
seguintes medidas (...). § 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com
base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser
limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.
FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. cit., p. 87.
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se, por conseguinte, como atos dotados de amplo círculo de abrangência.
Nesse caso as restrições são perpetradas por meio de decretos,
regulamentos, portarias, resoluções, instruções e outros de idêntico
conteúdo.
Além desses, pode criar também atos concretos, estes
preordenados a determinados indivíduos plenamente identificados, como
são, por exemplo, os veiculados por atos sancionatórios, como a multa, e
por atos de consentimentos, como as lice

A multa, como visto, está situada no âmbito dos atos concretos que visam
sancionar aqueles que descumpram um determinado ato normativo ou lei. Pode-se
dizer que, em regra, as medidas adotadas pelo Poder Público no que tange ao combate
do COVID-19 através do uso das máscaras está embasa em estudos técnicos cuja
finalidade é preservar a vida e a saúde coletiva. Basta ver, por exemplo, as diversas
recomendações e orientações

decorrentes de estudos técnicos

emanadas da

Organização Mundial da Saúde (OMS), Conselho Federal de Medicina e do Ministério da
Saúde.
Nessa ordem de ideias, cabe ao administrador público zelar pela proteção das
pessoas e implementar medidas administrativas e legais que concretizem os mais
abalizados estudos, pois, deste modo, estará protegendo

de modo justificado e

transparente o interesse público, aqui vislumbrado sob a perspectiva do direito à vida
e à saúde pública.
A título de exemplo, do mesmo modo que o juiz não pode desconsiderar uma
prova pericial produzida sem motivação específica e idônea para formar o seu
convencimento em um puro subjetivismo, no caso da pandemia, todos atos abstratos e
concretos da administração pública como forma de frear o avanço do vírus devem estar
amparados em estudos técnicos e eventual medida contrária deve estar devidamente e
amplamente justificada.
Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e
oportunidade realizado pela autoridade competente para permitir que os cidadãos
descumpram regras jurídicas que estejam embasadas em estudos referendados pelas
autoridades científicas. Sobre este ponto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através de
decisão do seu Presidente, no âmbito do pedido de Suspensão de tutela de n. 205467918.2020.8.26.0000 ressaltou corretamente que:
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Em tema de segurança e eficiência na prestação de serviços públicos
na área da saúde, oportuno destacar o sentido discricionário técnico de
decisão acerca de circulação de pessoas, veículos, transportes em geral.
Essas razões pelas quais decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, especialmente em termos
de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos
técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.

A rigor, se os entes federativos se veem numa situação que a atuação conjunta,
cooperativa e equilibrada é fundamental para a concretização de políticas públicas
eficazes contra o COVID-19, logo, a intervenção do Poder Judiciário desautorizando as
medidas previstas em leis ou em decretos podem gerar danos coletivos irreparáveis e,
de um certo modo, pode comprometer o federalismo cooperativo que pode ser
vislumbrado em diversos atos normativos dos entes políticos.
Por óbvio, qualquer lesão ou ameaça de lesão pode e deve ser levada ao crivo do
Estado-Juiz em observância ao direito fundamental de acesso à justiça. É dever de todo
juiz, em qualquer tipo de processo, conceder uma resposta ao jurisdicionado e, sendo
procedente a pretensão deduzida. Do mesmo modo, caberá ao órgão julgador afastar
leis ou atos normativos que violem o texto constitucional.
À vista de tais aspectos, não se pode afirmar que há uma blindagem para análise
de eventuais ilegalidades sobre as medidas de prevenção e combate ao COVID-19
editados pelo Estado-Administração. Por exemplo, não seria proporcional impor ao
cidadão a utilização de máscaras profissionais, ou, então, seria possível discutir o valor
da multa prevista em um determinado decreto municipal. O que deve ficar claro é que
os entes políticos

especialmente os Estados e Municípios

detém autonomia para

fixar medidas visando concretizar políticas públicas de saúde coletiva em relação à
pandemia. Sob esse aspecto, há um poder-dever dos Estados ou dos Municípios de
editar medidas para prevenção e combate do COVID-19, com especial destaque aos atos
que impliquem no exercício do poder de polícia.
É possível dizer, portanto, que não há qualquer margem de discricionariedade
quanto à necessidade de adoção de medidas para proteção da vida e da saúde coletiva.
Todavia, o tipo de medida específica e os atos de prevenção e repressão deve ser objeto
de deliberação que vise atender de forma eficaz as peculiaridades territoriais sob a qual
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incide a competência administrativa do governador ou prefeito. Há, nesse aspecto, um
espaço para a edição de atos pautados em um juízo de conveniência e oportunidade.
Sob esse aspecto, em que o Brasil e o mundo se depara com um vírus letal e de
fácil contágio, a necessidade de adoção de medidas de cooperação e homogêneas
dentro do nosso federalismo é vital. Cabe lembrar que a vigente Constituição Federal,
na formação dos arranjos próprios do Estado brasileiro, privilegiou a ideia de
federalismo cooperativo, eis que a aspiração do texto constitucional trouxe um sistema
de competências que dá ênfase aos laços entre os diversos entes da federação. 14 Sobre
este aspecto, lembra o professor Thiago Magalhães Pires:
A cooperação se apresenta, assim, como um elemento
indispensável do pacto federativo, devendo as esferas políticas se
tratarem como parceiras. A própria análise econômica destaca a
importância dessa coordenação, que evita políticas contraditórias e a
duplicação de esforços, entre outros problemas. Só um federalismo
flexível é capaz de lidar com a dinâmica e a sobreposição inerentes à
multiplicação de entes autônomos.15

Portanto, o panorama atual reclama, mais do que nunca, um quadro de
cooperação entre todas as esferas do Poder Público, a fim de respeitar diretrizes básicas
embasadas em estudos técnicos e também na implementação de medidas legislativa e
administrativas para combate do COVID-19. Nesse aspecto, o Poder Judiciário tem um
papel primordial que ora pode ser impondo obrigações aos gestores públicos no sentido
de que adotem medidas minimamente adequadas em caso de absoluta inércia, ou
então, que proteja e legitime as práticas e orientações consubstanciadas em leis,
decretos ou em atos administrativos editados visando a proteção da vida e da saúde.

14
15

MIRAGEM, Bruno. Op. cit., p. 145-146.
PIRES, Thiago Magalhães. Federalismo, flexibilidade e assimetria no direito brasileiro: agrupamentos
municipais, convênios de cooperação e consórcios públicos. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, v. 275, p. 125-154, ago. 2017. Cabe transcrever, também, as reflexões do Professor André
denominar de federalismo cooperativo, no qual, ao contrário do federalismo dual, não se encontra
uma separação precisa ou bem definida na distribuição das atribuições e competências de cada ente
federativo. Pretende-se, com esse modelo de margens difusas, justamente promover uma
proximidade (forçada), e, assim uma cooperação, entre União e unidades federadas. TAVARES, André
Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 822.
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Os Estados e especialmente os Municípios, no exercício da sua competência
constitucional, possuem autonomia para fixar medidas visando concretizar políticas
públicas de saúde coletiva em relação à pandemia.
Em relação aos entes municipais, a competência legislativa tem caráter
suplementar em matéria de saúde e estão autorizados a editar atos abstratos ou
concretos para efeito de combate ao COVID-19.
Para tanto, todos os atos devem estar pautados e chancelados pelos órgãos
técnicos locais, tais como as secretarias de saúde ou por um comitê multidisciplinar
especialmente criado para o combate à pandemia.
As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus pautadas na Lei Federal 13.979/2020 traz um
rol exemplificativo, de modo que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, outras medidas que atendam o interesse público.
Sob esse aspecto, há um poder-dever dos Estados ou dos Municípios para editar
medidas para prevenção e combate do COVID-19, com especial destaque aos atos que
impliquem no exercício do poder de polícia. O exercício desse poder no atual estado de
pandêmica torna-se fundamental para a concretização de políticas públicas eficazes.
O Poder Judiciário tem papel primordial para proteger e legitimar as orientações,
práticas, condutas e atos normativos ou administrativos formuladas pelos entes
políticos na sua esfera de competência.
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