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APRESENTAÇÃO 

José Joaquim Calmon de Passos: todas as homenagens a ele sempre serão poucas! 

 Por ocasião do ano no qual ele completaria um centenário se estivesse entre nós 

no plano físico, os organizadores preparam o presente livro, em dois volumes, como um 

memorial de múltiplas visões acerca de problemas a serem enfrentados pela Academia e 

pelo Direito. 

 A proposta surgiu pela necessidade de pensar e buscar soluções e respostas ao 

grave cenário da pandemia da COVID-19, vírus que já causou mais de 75 mil mortes em 

todo o Brasil – em números sabidos, sem contar a relevante subnotificação que o país 

enfrenta quer por ignorância, quer por falta de vontade política, quer por falta de 

eficiência de boa parcela dos integrantes dos poderes executivos federal, estaduais, 

distrital e municipais. 

 Agregaram-se aos artigos enviados por colegas valorosas colaborações acerca de 

temas jurídicos diversos, mas todos muito relevantes e, certamente, motivo de altos e 

acalorados debates caso fossem submetidos ao crivo inteligente do Mestre Calmon de 

Passos. 

 Tenho um carinho especial ao falar de Calmon. Minha vida acadêmica se divide 

em antes e depois do cursar sua disciplina ainda no início do Mestrado em Direito Público 

na UFBA. Minha vida pessoal ganhou um amigo, um confidente, um ouvinte atento e um 

conselheiro excepcional.  

 Um dia ele escreveu o prefácio do livro que publicizou a dissertação apresentada 

e, com toda a sua verve, afirmou o seguinte, pedindo licença para a transcrição: 

 
“Quando Fábio Periandro convidou-me para prefaciar seu livro, pus-me um dilema: falar do 

autor ou falar do livro? Ou de ambos? E explico as razões de minha dúvida. A pessoa humana 

Fábio Periandro descabe num prefácio. Não pelo avantajado de sua estatura, mas pela 

abundância de suas qualidades. Um gigante capaz de acalentar em seus braços a mais frágil 

das crianças. 

Nada mais coerente, portanto, que o estudioso e profissional do Direito que ele é transmita 

este seu modo de ser como criatura humana. Coloco-o no rol dos jovens de nossos dias para 

os quais “o sonho ainda não acabou”. Curiosamente, a geração do segundo após- guerra 

ousou tudo e acreditou que seria capaz de moldar o mundo de seus sonhos. Esta geração foi 

despojada de seus bens em 1968, nas ruas de Paris e expulsa da arena com a queda do muro 

de Berlim e a globalização. 

A geração de Fábio é a que tenta dar vitalidade a algum sonho, sempre o de ontem com outra 

roupagem – a felicidade do gênero humano – ajustando-o ao mundo que o capitalismo 

desorganizado ou de cassino, como é chamado, começou a moldar a partir da década de 70. 

Porque a atividade política se amofinou a ponto de quase se inviabilizar, o sonho de hoje 

resolveu marchar pela estrada asfaltada do Direito que sendo linguagem, e enquanto 

linguagem, serve para a descrição de qualquer paisagem, seja ela real ou simplesmente 

imaginada. Ocorre que ele é também necessariamente decisão, e neste nível chuta o sonho 

para as nuvens e fere fundo na condição humana. 

Em verdade o sonho da geração de Fábio, para poder continuar, mudou de protagonista. Não 

serão os jovens, os revolucionários e os inquietos que mudarão o mundo, mas o Direito e sua 

nutriz, a democracia. A política se curvará a ele, como proclamou Ferrajoli e o econômico 

deve dobrar-se ante suas exigências éticas, como proclamam os jusnaturalistas laicos. Tudo 

isto está garantido pela força divina da Constituição, pela religião do constitucionalismo e 

pelo sacerdócio dos magistrados. 

Daí o desafio: se a Constituição já assegura o bem estar, a felicidade e a harmoniosa 

convivência dos homens, o de que se precisa, e com urgência, é que esses direitos tenham 

efetividade na “dura realidade”, milagre só viável através dos que assumiram a 

responsabilidade de realizá-lo – os magistrados. Nisto o problema e também a solução. Deve-
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se exigir cada vez mais dos magistrados que assumam a coragem de moldar a realidade. Li 

num artigo escrito por mestrando em Direito de uma Universidade respeitabilíssima do 

Sudoeste desenvolvido e publicado em revista respeitável que devemos “musculizar (passe 

o neologismo) a magistratura”. Devemos, portanto, dar-lhe bíceps mais poderosos a fim de 

que o Direito, que já deu tudo, como texto, também dê tudo como alimento do corpo. 

Eu sou, entretanto, remanescente de uma geração que morreu duas vezes: a primeira, com o 

dilaceramento direita-esquerda da primeira metade do século XX e a segunda com o 

aniquilamento da geração do segundo-após-guerra. Teimosamente ainda sobrevivo e convivo 

com a geração que, pela necessidade de sobreviver nos “altiplanos”, único espaço onde ainda 

se pode ter algum oxigênio, se dilacera tentando fazer montanhismo social sem os riscos que 

a escalada impõe. 

E isto só o Direito pode proporcionar. Ele possibilita um discurso que dá prioridade à 

dignidade da pessoa humana, apoiada nos direitos fundamentais, alicerçados em cláusulas 

pétreas e muitos outros deuses que hoje povoam o Olimpo dos que ainda sentem necessidade 

de sonhar.  

(...) Para um descrente (jurídico) como eu tudo isto soa como um convite a que os deuses ou 

o único Deus verdadeiro separe as águas do Mar Vermelho, faça parar o Sol, transforme a 

água em vinho e acalme a tempestade que agita ameaçadoramente o mar em que navegamos. 

Mas ainda me resta um consolo. Hannah Arendt nos diz que o homem, só pelo fato de nascer, 

coloca diante dele todas as possibilidades e que o inesperado vem sempre sob a forma de 

milagre. Minha idade não irá permitir que dele usufrua, mas Fábio tem todo um século a sua 

frente. Prossiga, portanto, meu talentoso e sensível jurista. Os velhos, como eu, só podemos 

nos sentar à margem da estrada e desejar aos que prosseguem uma vitoriosa jornada.” 

 

 Ele sempre me fez um bem danado, sobretudo quando me tirava da zona de 

conforto do pensar! 

 Em tempos tão difíceis quanto os de agora, enfrentando a pandemia do vírus e as 

do negacionismo da ciência, do terraplanismo, das visões obtusas e do “umbiguismo”, a 

ausência das falas fortes e embasadas de Calmon se faz mais ainda forte. Estivesse entre 

nós, a irresignação moral geraria artigos fantásticos, textos combativos, críticas 

relevantes. 

 O que esperamos é que este livro sirva para tentarmos trilhar este caminho exposto 

pelo exemplo e pela inteligência de Calmon de Passos. Aproveitem e, sempre, lembrem-

se do que ele dizia: “Jurista é esse homem apaixonado pela perseguição dessa bela mulher 

inconquistável que se chama justiça”. 

Salvador, saudosa terra de Calmon, em 16 de julho do ano de 2020. 

 

Fábio Periandro de Almeida Hirsch 
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A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS OBSERVADA A PARTIR DA 

TEORIA DOS SISTEMAS DE NIKLAS LUHMANN: BREVES 

CONSIDERAÇÕES. 

Bernardo Montalvão1 

 

Resumo: Breve relato sobre a pandemia do coronavírus. Algumas considerações acerca 

da pandemia provocada pelo novo coronavírus à luz da teoria de Niklas Luhmann. Uma 

observação a partir da teoria da evolução social proposta pelo sociólogo alemão. Algumas 

considerações em torno da pandemia e sua relação com o conceito de “terceiro excluído” 

da observação, trabalhado por Luhmann. 

Palavras-Chave: Pandemia; Evolução social; Teoria dos Sistemas; Ponto cego. 

 

Abstract: Brief report on the coronavirus pandemic. Some considerations about the 

pandemic caused by the new coronavirus in the light of Niklas Luhmann's theory. An 

observation from the theory of social evolution proposed by the German sociologist. 

Some considerations about the pandemic and its relation to the concept of “excluded 

third” from observation, worked on by Luhmann. 

Key-words: Pandemic; Social evolution; Systems Theory; Blind spot.  

1. INTRODUÇÃO 

O presente texto tem como problema de pesquisa o seguinte aspecto: como 

observar a pandemia provocada pelo coronavírus à luz do conceito da teoria sistêmica de 

Niklas Luhmann? Esse problema, uma vez bem delimitado, nos coloca diante da seguinte 

possiblidade de hipótese, a saber: a pandemia, observada à luz da teoria dos sistemas, 

segundo Luhmann, é, a um só tempo, uma improbabilidade que se fez possível, como 

quer a sua teoria da evolução social, como também uma complexidade do ambiente social 

 
1 Doutor em Direito pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), doutorando em Sociologia pela UFBA. 

Professor adjunto nível III junto à Faculdade de Direito da UFBA. Analista do INSS lotado na Procuradoria 

Federal. 
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que precisará ser reduzida pelo sistema social e os seus subsistemas, como, por exemplo, 

o da saúde com o seu código binário saudável/doente. 

Diante desta hipótese, o objetivo de tal artigo é observar a pandemia do 

coronavírus a partir do dicionário semântico da teoria dos sistemas proposta por Niklas 

Luhmann e defendida por Günther Teubner e Raffaele De Giorgi.  Essa observação 

possivelmente nos convidará à novas observações ainda mais complexas, as quais 

terminam por ser objetivos específicos do texto que agora se oferece. 

Observações complexas que podem aqui serem reduzidas a pelo menos dois 

aspectos, são eles: a) a pandemia e a teoria da evolução social em Niklas Luhmann; a b) 

a pandemia e o “terceiro excluído” da observação, segundo Luhmann2. 

Colocadas as coisas de tal maneira o presente artigo irá propor como uma de 

suas conclusões que se observe a pandemia do coronavírus como uma variante ou uma 

variação, como quer Niklas Luhmann3, própria do processo de evolução social. Sendo 

conveniente lembrar que por evolução social não se deve entender ou a ele associar 

qualquer ideia que remeta ou seja vinculada à noção de progresso, como bem adverte 

Marcelo Neves4. 

2.  A PANDEMIA E A EVOLUÇÃO SOCIAL, CONFORME NIKLAS 

LUHMANN 

A pandemia do coronavírus se é, por um ângulo de observação, uma irritação 

ao subsistema social da saúde, não deixa de ser, por isso, ao mesmo tempo, uma variação 

que faz parte do processo de evolução social, entendido este último como quer Luhmann5. 

 

2 Um terceiro objetivo também poderia ser explorado neste artigo, a saber: a pandemia como uma irritação 

do ambiente social que ensejará um aumento de complexidade de alguns subsistemas sociais, dentre eles, 

o da saúde (o que não impede que se observe, em um futuro artigo, os respetivos aumentos de complexidade 

que a pandemia acarretará nos subsistemas do direito, da política e da economia). Contudo, face à 

exiguidade do tempo para fins de fechamento da edição da obra coletiva na qual ele será publicado, optou-

se aqui por deixar esse desdobramento para uma futura publicação. 

3 LUHMANN, Niklas. Teoria dos sistemas na prática: vol. I, estrutura social e semântica. Tradução: 

Patrícia da Silva Santos. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2018, p. 26.  

4 NEVES, Marcelo. Entre Themis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir 

e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006, p. 3. 

5 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução: Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 

p. 319-323. 
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A evolução social, como quer Luhmann6, é o processo (de diferenciação 

social) que contém em si três etapas necessariamente entrelaçadas, a 

saber:  a variação (alguns autores associam essa ideia ao termo “mutação”, próprio do 

campo da genética, com o que autores como, por exemplo, Marcelo Neves 7  não 

concordam), a seleção e a estabilização. Processo esse que não cessa de acontecer na 

sociedade. O que nos permite concluir que a cada nova estabilização do sistema social se 

sucederá uma nova variação ainda mais complexa a ser reduzida. 

Dito de outro modo, se a sociedade é um sistema autorreferencial e 

autopoiético, e que se diferencia cada vez mais em subsistemas sociais no afã de lidar (ou 

gerenciar) com o aumento de complexidade social (quer quantitativamente, quer 

qualitativamente), então, forçoso será reconhecer que a evolução social pressupõe a 

estabilidade dinâmica do sistema social. E por estabilidade dinâmica leia-se: a capacidade 

do sistema social de preservar a sua estabilidade em meio à mudança. Em suma, 

estabilidade na mudança. 

Em outras palavras, a evolução social parte do pressuposto de que se há 

estabilização, ou re-estabilização, é porque houve inicialmente uma variação. Logo, é 

possível retirar daí uma primeira lição interessante em termos de evolução social: a 

evolução é a capacidade do sistema social de fazer do improvável algo possível. Um bom 

exemplo disso é o que pode ser observado, por exemplo, na descoberta na penicilina em 

meio a milhões de mortes provocadas pela tuberculose. 

Ora, e na atual circunstância, o que isso implica dizer? Simples. A primeira 

conclusão que se pode obter é que a pandemia provocada pelo coronavírus é, sim, uma 

variação social, ou seja, é, sim, a produção de elementos sociais, de distinções, de 

alternativas que, diante da contingência do futuro e da inexistência de certezas, se 

apresentam como novidade. 

Mas há uma segunda conclusão. Qual é ela? A evolução social se dá de modo 

circular, porque a cadeia recíproca de implicações que a compreende dobra-se sobre ela 

própria. Por isso é que Luhmann8 afirma categoricamente que toda variação depende de 

 

6 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução: Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 

p. 324. 

7 NEVES, 2006, p. 7. 

8 LUHMANN, op. cit, p. 325. 
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uma estabilização anterior. E é por isso que o sociólogo alemão prefere o termo 

reestabilização. 

Contudo, antes que se tirem destas palavras conclusões precipitadas ou 

equivocadas, convém fazer aqui alguns esclarecimentos. O primeiro é o seguinte: não se 

está afirmando aqui que a evolução social se dá por meio de ciclos. Pelo contrário, ela se 

dá por meio de uma sequência temporal desconhecida ou cega (não há certeza ou 

causalidade, em termos de evolução social, porque os sistemas evoluem às cegas e de 

maneira incontrolável: alteram a si mesmos a partir de suas próprias operações). E o 

segundo é: não se sugere por meio do emprego da palavra evolução a adoção de noções 

como progresso ou desenvolvimento, como acima já tinha sido alertado. 

Feitos tais esclarecimentos, percebe-se, pois, que a evolução social está 

lastreada, para Luhmann9, em um paradoxo. E qual seria ele? O aumento de complexidade 

é condição de redução da complexidade. E o inverso também é verdade. A redução da 

complexidade implica aumento de complexidade. Se é assim, como podemos entender, 

então, a partir, deste ponto de observação a pandemia provocada pelo novo coronavírus? 

A primeira lição que podemos depreender é: para lidar com o aumento de 

complexidade provocado pela pandemia, o sistema social e todos os seus subsistemas - 

entre eles, o da saúde e o da economia - terão que incrementar as suas próprias 

complexidades para terem a capacidade de reduzir a complexidade provocada pela 

pandemia decorrente do novo coronavírus. E qual é a segunda lição? 

A de que, uma vez que os subsistemas sociais tenham a capacidade de reduzir 

a complexidade provocada pela pandemia, essa circunstância, ela mesma, provocará um 

aumento de complexidade do ambiente social, o que implica dizer que novas variações 

sociais (não necessariamente novas pandemias), ainda mais complexas, poderão a partir 

daí advir. Mal comparando, e nos valendo de uma analogia, apenas para fins didáticos, o 

que se quer dizer é que para cada novo antibiótico há sempre a possibilidade de uma nova 

superbactéria. 

Antes de avançarmos um pouco mais no raciocínio, é conveniente destacar 

algo que já foi dito aqui, mas que pode ter passado desapercebido. E o que é? A ideia de 

que os sistemas evoluem às cegas e, sobretudo, de que tal evolução se dá quando ele, o 

 

9 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução: Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 

p. 327. 
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sistema social, altera a si mesmo a partir de suas próprias operações, como ensina 

Luhmann10. Ora, e o que isso quer dizer? Que variações, como, por exemplo, a pandemia 

provocada pelo coronavírus não são criadas a partir de fora da sociedade, mas pela e para 

a sociedade. Trocando em miúdos, a pandemia é produto da sociedade, voltado para 

sociedade e que desencadeia nela, na sociedade, uma série de consequências 

imprevisíveis. 

Postas as coisas de tal maneira, se a pandemia, como aqui sustentamos, é uma 

variação e, portanto, parte processo de diferenciação que caracteriza a evolução social, 

isso implica dizer que a partir da multiplicidade de possibilidades que ela, enquanto 

variação, acarreta, faz surgir de modo necessário seleções. Isso mesmo. A variação impõe 

uma necessidade. E ela, a necessidade, impulsiona uma seleção.  

Seleções são estruturas redutoras da complexidade a níveis capazes de 

proporcionar operações. Em outras palavras, seleções são estruturas inventadas pelo 

sistema social para conferir a ele a capacidade de reduzir a complexidade a níveis capazes 

de proporcionar operações, ou seja, a níveis capazes de manter o sistema social em 

funcionamento. Vale aqui o antigo provérbio, a necessidade é a mãe de todas as 

invenções. 

Mas uma vez feita a escolha e as inovações a ela relacionadas (a seleção), o 

que em termos da pandemia do coronavírus significa dizer, por exemplo, uma vez que 

surja uma nova vacina ou um novo medicamento retroviral, essa circunstância, ela 

mesma, precisará ser estabilizada pelo sistema social de modo a gerar uma identidade - 

e, por conseguinte, uma diferença - capaz de resistir temporalmente. 

E aí, novamente, pensando-se na pandemia provocada pelo novo coronavírus, 

isso acarreta dizer que não basta uma nova vacina, por exemplo, será preciso que o 

subsistema social da saúde, para permanecer no exemplo, gere uma nova identidade, ou 

seja, saia da pandemia como um novo subsistema social de saúde de modo a que tenha 

maior capacidade de resistir temporalmente. Em termos práticos, afirmar isso significa 

dizer, por exemplo, que será preciso passar a existir um comitê internacional vinculado 

às Nações Unidas de modo a gerenciar novas e futuras pandemias com o intuito de mantê-

las sob controle. 

 

10 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociais: esboço de uma teoria geral. Tradução: Antônio C. Luz Costa; 

Roberto Dutra Torres Júnior; Marco Antônio dos Santos Casanova. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2016, p. 

496-499. 
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Mas essa estabilização ou reestabilização impedirá uma nova variação? 

Impedirá, por exemplo, uma nova pandemia? Não. Mas, por favor, não se apresse a fazer 

a partir daí qualquer juízo de valor ou moral. Não se precipite em dizer que se a evolução 

social é assim, a estabilização do sistema social é algo ruim, porque enseja uma nova 

variação. Essa não é a observação que Luhmann desenvolve sobre a evolução. Afinal, 

não cabe julgar a evolução, mas, sim, e antes de mais nada, explicá-la e compreendê-la. 

Pois bem, se tudo está bem explicado, forçoso é admitir que o raciocínio aqui 

desenvolvido terá sérias implicações para a denominada “sociologia da crise”. E por quê? 

Porque colocadas as ideias de tal forma, esvazia-se o conteúdo do conceito de crise. Em 

outras palavras, a pandemia não é uma crise, a sociedade não está em crise, se há uma 

crise talvez ela seja a das teorias que não conseguem explicar o que se passa na sociedade. 

E mais, isso que chamamos de evolução social implica aceitar a regularidade da incerteza. 

É dizer, que a evolução social tem como principal característica a incerteza. E implica 

ainda a hipótese paradoxal anteriormente mencionada, qual seja, a de que o aumento da 

complexidade é condição de existência da redução e vice-versa. 

 

3.  A PANDEMIA E O “TERCEIRO EXCLUÍDO” DA OBSERVAÇÃO, 

SEGUNDO LUHMANN 

Feitas tais considerações acerca da pandemia sob o ponto de vista da evolução 

social, convém que, agora, ela seja observada a partir de uma outra perspectiva também 

baseada na obra de Luhmann, qual seja, a do “terceiro excluído”. E o que isso quer 

significar, essa ideia de “terceiro excluído”? Que toda observação tem um “ponto cego”. 

O que implica dizer que todo conhecimento que se produza sobre algo, necessariamente, 

apresenta sempre um ponto cego. 

Mas antes de explorarmos essa ideia e aplica-la à pandemia e observar as suas 

possíveis consequências, faz-se necessário dedicar antes alguma atenção à questão da 

autofundação do sistema. E por quê? Porque estas temáticas – terceiro excluído e 

autofundação do sistema – estão umbilicalmente atreladas no pensamento de Luhmann. 

Sendo assim, para melhor compreender como o sociólogo alemão chega à ideia de ponto 

cego da observação, é oportuno explicar, ainda que perfunctoriamente, a noção de 

autofundação do sistema. 
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Pois bem, se é assim, o primeiro passo é advertir que Luhmann toma como 

dicotomia básica de sua teoria sobre a sociedade a diferença sistema/ambiente. Ao operar 

e manter ativo os dois lados da distinção sistema/ambiente, o modelo luhmaniano trabalha 

sempre com duas alternativas. Como uma parte não existe somente per se, mas depende 

da indicação simultânea da outra, a forma (como quer George Spencer Brown11) não pode 

estabelecer sua própria unidade. Não existe, segundo Luhmann, fundamento superior à 

distinção sistema/ambiente. Enquanto distinção, pode referir-se somente aos dois lados 

separados. O que implica dizer que a construção é paradoxal12. Traduzindo, para fixar a 

unidade de cada uma das partes, a forma deve ser uma diferença. A adoção desta lógica 

gerou, por sua vez, duas importantes aquisições ao pensamento sistêmico. 

A primeira delas é a inexistência de uma unidade fundamento para toda teoria 

uma vez que não existe unidade sem distinção13. Afinal, como quer o primeiro paradoxo 

proposto pelo autor: toda identidade pressupõe uma diferença. Dito de outro modo, toda 

observação toma como pressuposto uma distinção. E deste paradoxo, por sua vez, é 

possível depreender um outro, a saber: o sistema deve distinguir-se do ambiente para fixar 

sua identidade. Logo, o ambiente é produto do sistema. 

Bem, se é assim, cada unidade formada é pressuposto de existência de outra 

diferença. As distinções são, desta forma, produzidas ad infinitum. Em outras palavras, é 

 

11 SPENCER-BROWN, George. Laws of form. London: Allen & Unwin, 1969. Sobre a utilização do 

cálculo de Spencer-Brown por Luhmann, ver: SCHILTZ, Michael; VERSCHAEGEN, Gert. Spencer-

Brown, Luhmann and Autology, Cybernetics & Human Knowing. V. 9, n.3-4, 2002, p. 55-78. 

12 Essa ideia, a de que a racionalidade se manifesta por meio de paradoxos, muito bem explorada por 

Luhmann, já se encontra presente entre os sete princípios propostos pelo filósofo egípcio Hermes 

Trimegistus e que estão lançados na obra Caiballion. Para ser mais exato, o filósofo egípcio da antiguidade 

denomina tal ideia como o princípio da polaridade ou dualidade. Contudo, para ele, essa ideia não implica 

na negação da unidade, antes o oposto. É dizer, para Hermes Trimegistus, e também para Platão, 

influenciado por ele, a dualidade parte da unidade. Nas palavras de Pitágoras, referindo-se à filosofia da 

matemática, o 2 deriva do 1. Platão também toma como pressuposto a ideia de que a dualidade deriva da 

unidade e ele a desenvolve ao tratar sobre a sua dualidade básica – o mundo das ideias e o mundo das 

aparências. Um bom exemplo disso é o “mito da caverna” por ele proposto no Livro VII, de sua obra “A 

República”. PLATÃO. A república. Tradução: Enrico Corvisieri. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, 

p. 225-256. Se considerarmos que Luhmann foi influenciado pela obra de Ludwig von Bertalanffy – Teoria 

geral dos sistemas -, e considerando que esse último, por sua vez, foi influenciado pelo autor neoplatônico 

Manibus Nicolai de Cusa Cardinalis, é estranho, ou no mínimo curioso, que Luhmann, apesar de descender 

intelectualmente de uma cadeia de autores neoplatônicos defensores da ideia de unidade, tenha ele chegado 

à conclusão diversa. Vale ressaltar que Manibus Nicolai de Cusa Cardinalis foi, por sua vez, muito 

influenciado pela obra de Barauch Spinoza. Em especial, pela obra SPINOZA, Brauch. Ética. 2ª edição. 

Tradução: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2011. Sobre a cadeia de autores neoplatônicos 

e a sua influência sobre o pensamento de Niklas Luhmann, consulte-se: CIRNE-LIMA, Carlos. 

Causalidade e auto-organização. In: CIRNE-LIMA, Carlos; ROHDEN, Luiz. Dialética e auto-

organização. São Leopoldo-RS: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2003, p. 17-56.    

13 LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoria della società. 7ª ed. Milano: Franco Angeli, 1995, 

p. 176-187. 
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possível estabelecer a unidade de uma dada forma, mas esta somente será definida 

enquanto tal, na medida em que se diferenciar de qualquer outra coisa, criando uma nova 

forma. Este processo é ininterrupto.  

Pense, por exemplo, na distinção homem/mulher. Poder-se-ia afirmar que a 

unidade desta distinção é o ser humano. Este, contudo, não é observável por meio da 

respectiva distinção: podem ser vistos somente o homem ou a mulher. Se é assim, como 

ver o ser humano? Por meio de outra distinção: ser humano/animal. A unidade desta nova 

diferença, por exemplo, será ser o conceito de ser vivo14.  

Mas ela, por sua vez, para ser observada remeterá a uma outra distinção e 

assim por diante, até que cheguemos à distinção mais abstrata e abrangente de todas, 

segundo Luhmann, a distinção sistema/ambiente. Mas e a distinção sistema/ambiente, ela 

pressupõe uma unidade que lhe seja anterior? A solução de luhmaniana é, então, no 

mínimo criativa15:  a unidade da distinção sistema/ambiente é o mundo e este é o horizonte 

de todas as possibilidades16. O que, em nosso sentir, terminar por lançar Luhmann em um 

paradoxo com a sua afirmação inicial, mas, ao mesmo tempo, reaproxima-lo da tradição 

platônica, da qual ele é descendente.  

Postas as coisas de tal modo, é possível, então, inferir que a unidade da 

distinção é a margem de latência da própria da distinção. E o que é a margem de latência 

de toda distinção? O que a partir dela, da distinção, não pode ser observável. É o que 

Luhmann denomina como “ponto cego” da observação. Este ponto é o “terceiro excluído” 

de uma distinção. Ele será observável, será incluído como distinção, e se fixará como 

unidade identificável somente quando se diferenciar. Obviamente, porém, quando ele se 

diferenciar, no mesmo momento, outro ponto cego surgirá e outro terceiro será excluído. 

Esta perspectiva rompe radicalmente com a ideia de fontes e fundamentos, tão valiosa ao 

pensamento clássico.  

Para Luhmann, portanto, os fundamentos estão na latência, no fato de não 

serem vistos e, como são pressupostos de diferenças, também são de si mesmos. 

 

14  Percebe o que Luhmann quer dizer? Percebe como, para que se faça uma afirmação qualquer, é 

indispensável uma distinção que lhe seja subjacente? Por exemplo, quando digo: o Brasil é um país da 

América do Sul. Esta afirmação, para ser feita, pressupõe uma distinção. Por exemplo, a distinção 

Brasil/Peru, ou a distinção continente/país, ou, ainda, a distinção América/América do Sul. 

15  GONÇALVES, Guilherme Leite; VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos sistemas sociais: 

direito e sociedade na obra de Niklas Luhmann. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 48. 

16 LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoria della società. 7ª ed. Milano: Franco Angeli, 1995, 

p. 45-54. 
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Conclusão: os fundamentos autofundam-se. Ou, como ensina Cirne-Lima, o que é 

chamado pelo nome de fundamento é uma causa sui, ou seja, uma causa de si mesmo17. 

Percebe-se, assim, que Luhmann criou um modelo de análise onde não existem limites 

na produção de diferenças, pois nunca restará um único fundamento. Por este motivo, 

Raffaele De Giorgi afirma que os sistemas (subsistemas sociais) não possuem nem início 

nem fim18.  

Colocadas as circunstâncias de tal modo, é possível agora, então, utilizar-se 

deste dicionário semântico luhmaniano e de suas considerações sobre o conceito de ponto 

cego para supor algumas possibilidades de conclusão no que toca à pandemia provocada 

pelo novo coronavírus. A primeira dessas conclusões, sem dúvida, é a de constatar que a 

diferença saudável/doente que caracteriza o subsistema social da saúde, sim, pressupõe 

um terceiro que lhe é excluído, o que nos permite depreender, então, como primeira 

consequência de raciocínio que, sim, há um grande número de subnotificações, quando o 

assunto é a pandemia provocada pelo novo coronavírus.  

Mas as subnotificações não são um erro. Elas são algo próprio de qualquer 

observação, na medida em que exprimem o ponto cego da observação. Logo, o que pode 

oscilar é a maior ou menor subnotificação de qualquer observação, mas nunca será 

possível uma observação plena, sem que nenhum terceiro seja excluído da operação de 

observar. 

Disso resulta, então, que se todo subsistema social ao observar o seu ambiente 

possui um ponto cego, seja lá qual for o subsistema que estejamos falando (de saúde, o 

do direito, o da economia, dentre outros), então, todo subsistema sempre estará sujeito à 

irritações provocadas pelo seu ambiente, o que, por sua vez, dará ensejo a um aumento 

de complexidade desse subsistema. Esse aumento de complexidade do subsistema, do 

ponto de vista interno, ou seja, observado o subsistema social por dentro, resulta ou da 

irritação provocada pelo ambiente social, ou de um acoplamento estrutural entre um 

subsistema com outro.  

Ora, se é assim, é possível inferir que a pandemia provocada pelo novo 

coronavírus ensejará quer no curto prazo, quer a longo prazo, uma série de incrementos 

 

17 CIRNE-LIMA, Carlos. Causalidade e auto-organização. In: CIRNE-LIMA, Carlos; ROHDEN, Luiz. 

Dialética e auto-organização. São Leopoldo-RS: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2003, 

p. 17-56.   

18 LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoria della società. 7ª ed. Milano: Franco Angeli, 1995, 

p. 20. 
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de complexidade quer no subsistema social da saúde, quer no subsistema da economia, 

por exemplo.  

O que implica dizer que, assim como no subsistema da saúde, novos testes ou 

exames tendem a ser desenvolvidos ou aprimorados no curto prazo, novos mecanismos 

de controle e de notificação de epidemias e de pandemias, tendem a ser melhorados nos 

próximos anos. O que, por sua vez, pode propiciar o aumento da população mundial e a 

expansão das grandes cidades ou centros urbanos. 

Esse aumento da população mundial, por sua vez, pode aumentar a pressão 

sobre o desmatamento das grandes florestas, a ampliação da produção de animais para 

abate, o consumo de animais selvagens para fins de alimentação e, deste modo, ensejar o 

aparecimento de um novo vírus e, com ele, a possibilidade de uma nova pandemia. O que, 

mais uma vez, demonstra que o raciocínio luhmaniano parece ser o mais adequado para 

compreender a dinâmica da sociedade moderna e, por sua vez, da pandemia que nela 

ocorre. 

 Mas, para voltarmos à ideia de ponto cego inerente à toda e qualquer 

observação, é preciso dizer que essa cadeia de acontecimentos acima descrita – vacina, 

vida normal, aumento da população, desmatamento, consumo de animais, novo vírus – 

não é uma necessidade, é uma probabilidade. Lembremos, uma vez mais, que a evolução, 

como quer Luhmann, também é cega. Não há nada que a guie ou a conduza. Para ficarmos 

com o vocabulário do autor, não há um programador externo à sociedade, planejando e 

determinando tudo que nela acontecerá.  

E disso podemos extrair mais uma lição importante, em tempos de sociedade 

complexa, não há uma observação privilegiada, quando todas tem um ponto cego. Dito 

de outro modo, não há um dono da verdade. A verdade, ela mesma, é a unidade da 

diferença que não pode ser observada pela diferença.  

Em outras palavras, o que chamamos de verdade é, na verdade, o ponto cego 

de toda observação. E nisso reside o potencial democrático, inclusivo e interdisciplinar 

da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, na medida em que ela nos convida a observar 

a sociedade a partir da complementariedade das diferentes observações. Bem-vindo à 

sociedade moderna! 
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4. CONCLUSÃO 

A partir do que foi dito, depreende-se, então, as seguintes conclusões: 

a) que à luz da teoria sistêmica de Niklas Luhmann a pandemia pode ser 

compreendida como uma variação da evolução social; 

b) que, compreendida como uma variação, a pandemia poderá dar ensejo à 

seleção e estabilização do sistema social como um todo; 

c) e essa circunstância, por sua vez, implicará dizer que o incremento de 

complexidade do ambiente social desencadeado pela pandemia dará ensejo a um aumento 

de complexidade nos mais variados subsistemas sociais, em especial, nos da saúde, no da 

economia e no do direito; 

d) esse incremento de complexidade por parte dos subsistemas sociais, 

entendido como resultado da seleção e estabilização deles, poderá, por seu turno, dar lugar 

a uma nova variação social, ainda mais complexa; 

e) essa nova variação pode ser uma nova pandemia no futuro próximo, mas 

não necessariamente, podendo ser, no lugar disso, qualquer outra possibilidade de 

variação social; 

f) Não se deve entender evolução social como sinônimo de progresso ou 

desenvolvimento, porque ela se dá de forma cega, segundo Luhmann; 

g) O incremento de complexidade que os subsistemas sociais irão 

experimentar por força da pandemia provocada pelo novo coronavírus serão os mais 

diversificados possíveis, como, por exemplo, a criação de um comitê internacional junto 

à Organização das Nações Unidas para monitorar a possibilidade de uma nova pandemia; 

h) Toda observação tem um ponto cego; 

i) As subnotificações que estão ocorrendo ao longo da pandemia provocada 

pelo novo coronavírus, não são um erro ou uma falta, mas algo inerente à toda e qualquer 

observação;  

j) O ponto cego da observação é, também, a um só tempo, o que explica o 

incremento complexidade do sistema social e de seus subsistemas.  
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k) A descoberta de uma vacina tende a provocar um aumento da população 

mundial e, com isso, ensejar, no médio prazo, o aparecimento de um novo vírus, 

decorrente, por exemplo, do aumento da pressão pelo consumo de animais; 

l) O que chamamos de verdade é, na verdade, o ponto cego, de toda 

observação. 
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CRISE FEDERATIVA E PANDEMIA 

 

Diego Bomfim19 

Frederico Seabra de Moura20 

 

O tema nunca foi fácil, mas, em tempos de pandemia, a tarefa de bem interpretar 

a Constituição e expor o papel de cada ente federado e os limites de suas respectivas 

competências ostenta ares de desafio.  

Esse texto pretende contribuir com o debate e parte da premissa de que a 

avaliação jurídica da questão não deve ser influenciada por preferências políticas, 

proposições utilitaristas ou discursos voltados à ideia, bastante errada, de que a 

excepcionalidade dos tempos pode ser usada como instrumento de salvaguarda de 

medidas contrárias ao ordenamento.  

Parafraseando Rui, fora da Constituição não há salvação. Se a atual Constituição 

não contempla instrumentos eficazes para que o Estado possa combater a pandemia, que 

seu texto seja alterado pelo Poder Legislativo, com o estrito cumprimento das regras que 

permitem reformas constitucionais, e não através de interpretações subjetivas e 

voluntaristas que, por mais bem intencionadas que sejam em um primeiro momento, nada 

mais são do que a abertura perigosa ao arbítrio.  

Assim, o ponto de partida não pode ser outro, senão o texto constitucional que, 

em seu art. 23, II, estabelece competência administrativa comum aos entes da federação 

para “cuidar da saúde”, competência executiva essa que deve ser exercida com base em 

legislação criada de modo concorrente por todos eles, nos termos de seu art. 24, XII, sobre 

“proteção e defesa da saúde”. 

 
19 Advogado. Professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Federal da Bahia – UFBA e do 

Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. Doutor pela Universidade de São Paulo – USP e Mestre 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Presidente do Instituto de Direito Tributário 

da Bahia (ITB). 

20 Advogado e Consultor Jurídico do TCE/RN. Professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – 

IBET, onde é Coordenador (Natal/RN). Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP. Vice-Presidente do Instituto Potiguar de Direito Tributário (IPDT) 
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Aos entes caberá, assim, a adoção de medidas administrativas para a promoção 

da saúde, sendo-lhes outorgada, ainda, a aptidão para legislar concorrentemente sobre o 

tema. No contexto das competências legislativas concorrentes, por expressa disposição 

constitucional (art. 24, § 1º), cabe à União editar normas gerais, cuja função primordial é 

a de harmonizar a produção de normas e o agir administrativo por parte de todas as 

pessoas políticas. Afinal, é preciso respeitar o princípio federativo e a autonomia dos 

entes subnacionais, mas não se pode esquecer que as competências federativas precisam 

ser exercidas em prol da nação como um todo. 

A figura das normas gerais, não apenas em matéria de saúde pública, mas 

também, por exemplo, na seara tributária, é de fundamental importância para que o 

princípio federativo seja respeitado, bem como a autonomia dos entes preservada: de um 

lado, promovem os meios necessários para que as diretrizes mestras sejam exercidas em 

prol do país, e, de outro, quando interpretadas em conjunto com outras regras 

constitucionais (vg., o art. 30, I, que fala da competência municipal para legislar sobre 

assuntos de interesse local), oferecem mecanismos para que as competências das pessoas 

jurídicas de direito constitucional interno não sejam reciprocamente vilipendiadas. 

A Constituição não define de modo expresso o que são normas gerais, mas há 

relativo consenso quanto ao entendimento de que são regramentos que produzem efeitos 

para todas as unidades federativas, devendo criar balizas para que as normas por estes 

editadas possam atuar com alguma uniformidade. São, assim, normas sobre produção 

normativa. 

A competência legislativa concorrente, portanto, prevê um mecanismo de 

equilíbrio e harmonização nacional dentro da Federação, sendo este papel exercido pela 

União mediante edição de normas gerais que podem ser veiculadas por lei ordinária ou 

complementar, a depender da matéria envolvida. 

Parece-nos que essa é a única forma juridicamente admissível de se interpretar 

os conteúdos normativos veiculados pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

“dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”.  

Muito embora o corpo da lei não mencione em qualquer passagem o fato de estar 

editando normas gerais em matéria de proteção à saúde, a conclusão é nesse sentido, a 

despeito da deficiente técnica legislativa observada no texto de seu art. 3º, cuja má-

redação (“as autoridades poderão adotar”) deu ensejo à proliferação de Decretos 



 

 22 

Estaduais e Municipais adotando diretamente algumas das medidas ali elencadas – à 

míngua, em muitos casos, de leis estaduais ou municipais. 

Com efeito, no sistema da legislação concorrente vigente entre nós, 

Governadores e Prefeitos não estão autorizados a buscar fundamentos de validade de seus 

Decretos diretamente de lei que prescreve normas gerais, sendo fundamental a edição de 

leis específicas em âmbito estadual e municipal. 

Aqui ainda cabe a ponderação de que o enfrentamento à pandemia dificilmente 

contemplará medidas que possam ser enquadradas como de interesse estritamente local, 

o que impõe um diálogo intenso entre os Municípios e seus respectivos Estados de modo 

a evitar-se sobreposições de competências. 

No ponto, o exemplo das restrições ao comércio impostas por diversos Decretos 

Estaduais e Municipais – em alguns casos, inclusive, com choques frontais entre eles – 

escancara o potencial conflito federativo, a ser resolvido por uma avaliação do texto 

constitucional. 

Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha jurisprudência pacífica no 

sentido de caber ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial (Súmula Vinculante nº 38) e esse entendimento tenha amparado diversas 

decisões judiciais durante a crise sanitária que afastaram restrições impostas pelos 

Estados, a matéria merece melhor análise. A fixação do horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais pode deixar de ser de interesse local em vista de 

circunstâncias específicas como a que estamos vivenciando com a pandemia. A liberação 

ou fechamento total do comércio deixa de ser de interesse local justamente porque a 

proliferação da doença em um Município pode ser vetor de risco para todo o Estado e, 

não se pode deixar de argumentar, para todo o país.  

O papel da União, vale dizer novamente, é o de editar normas gerais, que servirão 

de balizas normativas aos parlamentos estaduais e municipais. É, por assim dizer, 

legislação que ocupa uma posição intercalar. É lei nacional, e não meramente federal. Os 

órgãos legislativos dos entes subnacionais, sim, ostentam legitimidade constitucional para 

inserir em seus respectivos ordenamentos as tão severas medidas que vem sendo adotadas 

Brasil afora, o que, registre-se, evidentemente não afasta a possibilidade de controle de 

constitucionalidade das medidas em si, no que toca, por exemplo, a possíveis invasões 

competenciais ou eventuais ofensas a princípios constitucionais como a 

proporcionalidade ou a liberdade econômica.  
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Ao apreciar a cautelar postulada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, na mesma ADPF nº 672, o Ministro Relator deixou expressamente 

assentado que as “regras de repartição de competências administrativas e legislativas 

deverão ser respeitadas na interpretação da Lei 13.979/2020, do Decreto Legislativo 

6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de 

‘maneira explícita’, como bem ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao 

conceder medida acauteladora na ADI 6341, ‘no campo pedagógico e na dicção do 

Supremo, a competência concorrente’”.  

Findou o Ministro Alexandre de Moraes, portanto, por conceder a medida 

cautelar a fim de determinar a fiel observação dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 

198, todos da Constituição, que tratam respectivamente: i) da competência comum das 

unidades federadas para cuidar da saúde e para promover programas de saneamento 

básico; ii) da competência concorrente dos entes para legislar sobre defesa da saúde; iii) 

da competência dos Município para legislar sobre assuntos de interesse local; iv) da 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do Sistema Único de 

Saúde. 

Além do estabelecimento de normas gerais, cabe também à União, através da 

edição de lei complementar, editar o que se pode chamar de normas de cooperação no 

âmbito da competência administrativa comum. Nos termos do parágrafo único do art. 23 

da Constituição, cabe a União editar normas de cooperação entre os entes federados, 

“tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”, o 

que permitiria que o Congresso Nacional viesse a estabelecer como e quem pode 

desempenhar um papel de coordenação efetiva das medidas federais, estaduais e 

municipais que vêm sendo adotadas no combate à pandemia.  

Em vista dos tempos em que vivemos, é importante consignar que nada do ponto 

de vista constitucional impede que essa coordenação a ser estabelecida por lei 

complementar seja realizada por um órgão ou comitê criado especialmente para o 

combate à pandemia e com participação de membros dos Estados federados e da União, 

sem que essas medidas de coordenação sejam outorgadas de modo individual a quaisquer 

Chefes dos Poderes Executivos.  

De modo bastante direto: ofende à ideia de federalismo cooperativo que pessoas 

estejam morrendo em um Estado por falta de respiradores enquanto em outro Estado 

eventualmente sobrem vagas em unidades de tratamento. Não faz sentido, perante o 

modelo federativo positivado no Brasil, que máscaras de proteção e equipamentos 
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estejam em falta em um Município, mas estejam largamente estocadas pela Secretaria de 

Saúde de outro. É preciso que haja uma coordenação central, com avaliação dos recursos 

que o país dispõe, forma eficiente de alocação e possível distribuição dos doentes ao 

longo de toda a rede pública de saúde.  

A Federação brasileira enfrenta há muitos anos a chamada guerra fiscal, 

causando danos econômicos relevantes ao país. Não se pode tolerar uma guerra fraticida 

por saúde. A federação e a autonomia de cada um dos Estados e Municípios têm de ser 

respeitada, mas a Constituição – mediante a permissão para que a União edite normas 

gerais e discipline a forma de cooperação administrativa entre os demais entes da 

federação –, conforma juridicamente o caminho para que a reação à pandemia seja 

nacional, e não regionalizada.  

As correlações entre federalismo e seus impactos no combate à pandemia da 

COVID-19 têm sido objeto de reflexões em outros países, especialmente nos Estados 

Unidos, tomados como exemplo de nação em que as autonomias e competências de entres 

subnacionais são reconhecidas e respeitadas. Não há, no entanto, um arquétipo absoluto 

de federalismo, cabendo a cada país, em vista de suas particularidades, construir o seu 

melhor modelo de federação.  

No Brasil, o pacto federativo construído em 1988 tem sido testado em muitas 

oportunidades, não sendo poucas as vezes que se propugnou pela refundação da federação 

brasileira.  Não há dúvida de que o nosso modelo merece reparos e foi sendo desgastado 

por medidas diretas e também indiretas de menoscabo ao federalismo cooperativo. 

Urge, portanto, que a União exerça sua competência constitucional para, via 

edição de normas gerais e normas de cooperação, harmonize e defina a forma de 

coordenação dos esforços de todos os entes no combate a esse que parece ser o maior 

desafio a ser enfrentado, até agora, por nossa geração. Que o enfrentemos como nação, e 

não como um conjunto embaralhado de entes federados. 
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COVID-19, CRISE POLÍTICA E LIMITES AO MANDATO 

REPRESENTATIVO: LIMITAÇÕES TÉCNICAS AO PODER EXECUTIVO NO 

BRASIL 

Flora Augusta Varela Aranha21 

Assis Pereira de Carvalho22 

 

 1.  A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A CRISE POLÍTICA NO 

BRASIL 

O contexto de crise causado pela pandemia da COVID-19 no Brasil assumiu no 

plano político um cenário de instabilidade, ante ausência de comunicação harmônica 

entre a União com os Estados e Municípios, corolário, em certa medida, do conflito entre 

o Presidente da República e sua pasta técnica, qual seja o Ministério da Saúde. Este 

cenário suscita ao estudioso e profissional do Direito à revisão e reflexão de um tema até 

então pacificado na ciência política e teoria do Estado, que é a representação política e 

seu arcabouço teórico com a possibilidade de, constitucionalmente, ser considerada a 

existência de limites técnicos ao mandato político. 

 A divergência entre as orientações dos ministros da saúde Luiz Henrique Mandetta, 

demitido há pouco mais de 30 (trinta) dias23,  bem como Nelson Teich, exonerado do 

cargo em menos de 1 (um) mês24, e o posicionamento do presidente da República foi 

bastante noticiada. Diante do discurso presidencial inclinado a priorizar o funcionamento 

da economia, parte da sociedade civil tem sido resistente ao isolamento social como 

melhor solução para conter o avanço da COVID-19, acarretando um processo de 

 
21 Professora Assistente do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais na Faculdade de Direito da 

UFBA; Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA; Advogada. 
22 Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. 

23 CHAIB, Júlia; URIBE, Gustavo. Bolsonaro demite Mandetta e anuncia Nelson Teich para o Ministério 

da Saúde. Folha de São Paulo. São Paulo, 16 de abril de 2020. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-demite-mandetta-e-convida-nelson-teich-para-o-

ministerio-da-saude.shtml . Acesso em: 27 mai. de 2020 

24 ANDRADE, Fabiano. Teich deixa o Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo e após 

divergir de Bolsonaro. TV Globo, Brasília, Portal G1, Política, 15 de maio de 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/15/teich-deixa-o-ministerio-da-saude-antes-de-completar-

um-mes-no-cargo.ghtml . Acesso: 27 mai. de 2020 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-demite-mandetta-e-convida-nelson-teich-para-o-ministerio-da-saude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-demite-mandetta-e-convida-nelson-teich-para-o-ministerio-da-saude.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/15/teich-deixa-o-ministerio-da-saude-antes-de-completar-um-mes-no-cargo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/15/teich-deixa-o-ministerio-da-saude-antes-de-completar-um-mes-no-cargo.ghtml
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polarização e politização da pandemia no país, contrapondo saúde e soluções com 

respaldo científico ao interesse de retomada mais célere da economia. 

 É imperioso ressaltar que no período de assunção da pasta ministerial da saúde por 

Luiz Henrique Mandetta, a discordância com o atual presidente da República Jair Messias 

Bolsonaro centralizou-se na orientação ao isolamento social (quarentena) da população 

como medida de proteção mais adequada para conter a disseminação do novo coronavírus 

e, com isso, se evitar um colapso do sistema de saúde. Bolsonaro, por seu turno, 

minimizou a ação da COVID-19 e defendeu o relaxamento da quarentena, contrariando 

a orientação técnica de Luiz Henrique Mandetta, amparado no entendimento das 

autoridades médicas e políticas mundiais, bem como de governadores e da própria 

Organização Mundial de Saúde25. 

Outro elemento indicativo da ausência de consenso havido entre o presidente Jair 

Messias Bolsonaro e o Ministério da Saúde, então sob a responsabilidade de Luiz 

Henrique Mandetta, foi o uso da cloroquina para o tratamento da COVID-19, vez que 

Bolsonaro é defensor da medicação mesmo sem comprovação cientifica e Mandetta, 

diversamente, pediu cautela aos médicos que prescrevem o remédio diante dos inúmeros 

efeitos colaterais e altas doses de toxinas, apenas destinada aos pacientes graves e críticos. 

Todavia, Mandetta depois considerou a autonomia dos médicos para prescrever a 

cloroquina em outras fases da doença, cientes de sua responsabilidade e do dever de 

informar aos pacientes sobre os possíveis efeitos colaterais26. 

Não é despiciendo anotar o apoio declarado aos governadores e prefeitos pelo ex-

ministro Mandetta no combate à COVID-19, novamente contrapondo-se ao Presidente da 

República ao afirmar que a população deve seguir a orientação dos governadores para 

combater a disseminação do vírus, em razão de os líderes dos executivos estaduais terem 

acesso aos dados detalhados sobre a situação em cada região e saberem agir de forma 

mais eficiente e específica, e advertindo quanto à capacidade limitada de atendimento 

 

25 CERIONI, Clara. Após semanas de conflitos, Bolsonaro demite Mandetta. Exame, 16 de abril de 2020. 

Disponível em: https://exame.com/brasil/apos-semanas-de-conflitos-bolsonaro-demite-mandetta/ . Acesso 

em: 28 mai. de 2020 

26 CERIONI, Clara. Após semanas de conflitos, Bolsonaro demite Mandetta. Exame, 16 de abril de 2020. 

Disponível em: https://exame.com/brasil/apos-semanas-de-conflitos-bolsonaro-demite-mandetta/ . Acesso 

em: 28 de mai. de 2020 

https://exame.com/brasil/apos-semanas-de-conflitos-bolsonaro-demite-mandetta/
https://exame.com/brasil/apos-semanas-de-conflitos-bolsonaro-demite-mandetta/
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pelo sistema de saúde, ressaltando que sociedades que se isolaram tiveram menor impacto 

econômico com a pandemia27.  

Sensível ao clima de instabilidade e insegurança proveniente do dissenso ora 

narrado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a ADPF 672/DF 

(Distrito Federal), em face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal 

no contexto da pandemia, salientando que a gravidade do quadro tem exigido dos 

governos de vários países a adoção de medidas urgentes, eficazes e fundadas nas 

evidências científicas e protocolos aprovados por autoridades sanitárias, ao passo que o 

Executivo Federal vem atuando constantemente de forma insuficiente e precária e agindo 

contrariamente aos protocolos de saúde mundialmente aplicados, figurando o Presidente 

como agente agravador da crise28. 

Destaca-se, ainda, na narrativa fática da ADPF 672/DF que o distanciamento social 

foi algo apresentado nos estudos científicos e na experiência da países com estágio mais 

avançado de disseminação da COVID-19 como o protocolo mais adequado de prevenção 

e contenção da escala de contágio e o mais eficiente para preservar a capacidade 

operacional do sistema de saúde, estando os governos estaduais, política e 

administrativamente mais condizentes com tais diretrizes. Foram apontados como 

preceitos fundamentais violados o direito à saúde (art. 6º, caput, e art. 196 da CF), o 

direito à vida (art. 5º, caput, da CF), o princípio federativo (art. 1º, caput, da CF) – visto 

que o Presidente da República tem agido para esvaziar e desacreditar políticas adotadas 

por outros entes federativos (art. 23, II, e art. 24, XII, da CF) - e a independência e 

harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF).29 

Foi concedida parcialmente a medida cautelar, ad referendum do Plenário, 

reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos governos 

estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais, no exercício de suas 

 

27 SOUZA, Renato. Mandetta pede que população siga orientações dos governadores. Correio Braziliense, 

03 de abril de 2020. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/03/interna_politica,842263/mandetta-

pede-que-populacao-siga-orientacoes-dos-governadores.shtml . Acesso em: 28 mai. 2020 

28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator Min. Alexandre 

de Moraes. Julgamento em 08/04/2020. Publicado no DJe em 15/04/2020. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false . Acesso em 29 mai. 2020 

29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator Min. Alexandre 

de Moraes. Julgamento em 08/04/2020. Publicado no DJe em 15/04/2020. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false . Acesso em 29 mai. 2020 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/03/interna_politica,842263/mandetta-pede-que-populacao-siga-orientacoes-dos-governadores.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/03/interna_politica,842263/mandetta-pede-que-populacao-siga-orientacoes-dos-governadores.shtml
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false
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atribuições e em seus respectivos territórios para a adoção ou manutenção de medidas 

restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, independentemente de 

superveniência de ato federal em sentido contrário e sem prejuízo da competência geral 

da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda 

necessário30. 

 O Ministro relator Alexandre de Moraes em suas razões de decidir confirmou a 

narrativa fática ressaltando que, na condução da crise ocasionada pela pandemia do novo 

coronavírus sem precedentes no Brasil e no Mundo, é fato notório a grave divergência de 

posicionamentos entre autoridades de níveis federativos diversos e entre autoridades 

federais componentes do mesmo nível de Governo, acarretando insegurança, 

intranquilidade e justificado receio em toda a sociedade,31 estando polarizada na política 

brasileira ciência e opinião. 

Após a demissão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, assumiu o 

comando da pasta o médico Nelson Teich por um breve intervalo (menos de um mês), e 

que igualmente se recusou a contrariar evidências científicas, sobretudo para ampliar a 

recomendação do uso da cloroquina. Tal fato confirmou-se em parecer emitido pelo 

Conselho Federal de Medicina, que, posteriormente e diante da excepcionalidade da 

situação de pandemia considerou o uso da droga em três estágios da doença: paciente com 

sintomas leves com diagnóstico de coronavírus confirmado; paciente com sintomas 

importantes, mas ainda sem necessidade de cuidados intensivos e paciente crítico 

recebendo cuidados intensivos32. 

No tocante à observância do isolamento social, Nelson Teich tentou encontrar uma 

fórmula de enfrentamento da pandemia que não implicasse em paralisia de parte 

significativa das atividades econômicas e tentou elaborar uma estratégia em conjunto com 

Estados e Municípios visando o ajuste das medidas de distanciamento, o que não logrou 

 

30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator Min. Alexandre 

de Moraes. Julgamento em 08/04/2020. Publicado no DJe em 15/04/2020. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false . Acesso em 29 mai. 2020 

31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 672/DF – DISTRITO FEDERAL. Relator Min. Alexandre 

de Moraes. Julgamento em 08/04/2020. Publicado no DJe em 15/04/2020. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false . Acesso em 29 mai. 2020 

32 SCHREIBER, Mariana. Três temas que expuseram racha entre Nelson Teich e Jair Bolsonaro. Brasília, 

BBC News Brasil, 15 de maio de 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52684841 

. Acesso em 30 mai 2020. 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1091724/false
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52684841
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êxito. Por fim, no dia 11/05/2020, o Presidente da República anunciou em entrevista 

coletiva, sem se comunicar previamente com Nelson Teich, que academias, salões de 

beleza e barbearias entrariam no rol dos serviços essenciais para que pudessem retomar 

as atividades mesmo durante a vigência de medidas de quarentena, em sentido diverso do 

que vem sendo praticado por Estados e Municípios33. 

Um outro elemento a ser considerado nas reflexões deste artigo é o teor da Medida 

Provisória nº 966, de 13 de maio de 2020, que versa sobre a responsabilização civil e 

administrativa dos agentes públicos em torno dos atos e omissões praticados no contexto 

da pandemia da COVID-19, condicionada à aferição de erro grosseiro ou dolo, estando 

presentes no artigo 3º as circunstâncias que devem ser ponderadas para tal constatação, 

merecendo destaque o inciso V quanto ao contexto de incerteza acerca das medidas mais 

adequadas para enfrentamento da pandemia e suas consequências, inclusive as 

econômicas34  - permitindo, por exemplo, que o agente público opte por priorizar políticas 

de retorno às atividades econômicas, ainda que contextualmente inseguro sob prisma da 

saúde pública. 

Neste particular, o Supremo Tribunal Federal no Informativo nº 978 publicou que 

o Plenário da Corte, por maioria, ao deferir parcialmente medidas cautelares em ações 

diretas de inconstitucionalidade cujos objetos tratam da Medida Provisória acima citada, 

conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 1º e 2º, estabelecendo que a 

imputação por erro grosseiro à autoridade pública, bem como os critérios de suas 

decisões, demandam observância de standards, normas e critérios científicos e técnicos, 

tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente 

conhecidas e dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção35. 

Foram erigidas as seguintes teses: a de que configura erro grosseiro o ato 

administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente 

 

33 SCHREIBER, Mariana. Três temas que expuseram racha entre Nelson Teich e Jair Bolsonaro. Brasília, 

BBC News Brasil, 15 de maio de 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52684841 

. Acesso em 30 mai 2020. 

34 BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA nº 966, de 13 de maio de 2020. Publicada no Diário Oficial da 

União de 15.05.2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2020/mpv/mpv966.htm . Acesso em 30 mai 2020. 

35 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Informativo nº 978, de 18 a 22 de maio de 2020. 

Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm . Acesso em 30 

mai 2020. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52684841
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv966.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv966.htm
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm
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equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância de normas e critérios 

científicos e técnicos ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção; e a 

de que a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que 

baseará sua decisão tratem expressamente dessas normas e critérios científicos e técnicos 

aplicáveis à matéria, baseada em organizações e entidades internacional e nacionalmente 

reconhecidas, bem como fundadas na observância dos princípios constitucionais da 

precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais 

violações a direitos. 

Desta forma, observa-se que a Suprema Corte Brasileira, diante do cenário de 

instabilidade política marcada pelas divergências ora narradas conduzem, não apenas a 

uma análise da situação vigente à luz dos dispositivos constitucionais que tratam de 

direitos fundamentais como a vida, a saúde e o meio ambiente equilibrado; alcança, de 

igual modo, o tema da representação política com a revisão de suas bases teóricas. 

2.  MANDATO REPRESENTATIVO. CONSIDERAÇÕES. REFLEXÕES. 

A doutrina clássica da Teoria Geral do Estado e da Ciência Política discorre sobre 

o regime ou mandato representativo remontando aos pioneiros Estados de Direito, em 

contraponto ao absolutismo monárquico e como uma possibilidade democrática de forma 

não direta. Caracteriza o sistema constitucional em que o povo governa por intermédio 

de seus eleitos, implicando certa participação dos cidadãos na gestão da coisa pública e 

numa relação entre o representante eleito e o eleitorado ora representado; e, 

juridicamente, consiste o regime representativo na presunção de que as manifestações de 

vontade de certos indivíduos ou grupos produzem os efeitos como se emanassem da 

nação, a qual é titular da soberania.36 

Neste jaez, a natureza da representação política é um tema de árida discussão entre 

os teóricos publicistas, a começar pela própria utilização do vocábulo mandato, criticado 

por parte dos estudiosos por não guardar relações com o direito privado e sim portar 

características como o fato de o mandatário, embora eleito por uma parcela do povo, 

expressar a vontade e tomar decisões em nome de todos com independência e sem 

 

36 AZAMBUJA, Darcy. Introdução à ciência política. 17 Ed. São Paulo: Globo, 2005, p.p. 242-243. 
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necessidade de explicar os motivos dos seus atos (vedação ao chamado mandato 

imperativo); a de portar caráter geral, habilitando o mandatário à prática de todos os atos 

cabíveis na esfera de sua competência e, no tocante ao prazo, durar por prazo 

determinado, neste interregno, não poder ser revogado salvo em hipóteses como as do 

recall ou do impeachment , disciplinado no texto constitucional.37 

Dentre os desdobramentos da representação política e sua teoria jurídica merecem 

destaque a que concebe a representação como um contrato de comissão (que dispõe sobre 

a autorização para agir em nome de pessoas detentoras do direito de realizar essa dada 

ação), simbolizada no pensamento de Rousseau; a ideia de delegação (instruções 

vinculativas), bem como sob a forma de alienação (traduzida como incumbência 

ilimitada), representada no pensamento de Thomas Hobbes. Observa-se uma perspectiva 

centrada no Estado e uma concepção de soberania essencialmente voluntarista, restrita à 

vontade eleitoral com o resultado de que a nação soberana fala apenas através da voz dos 

eleitos38. 

Assim, é possível identificar a contribuição e a influência que a teoria jurídica da 

representação política exerce sobre as visões correntes deste fenômeno no senso comum, 

no ordenamento jurídico e na própria ciência política, vez que centradas no voto e na 

dimensão do exercício do poder, oriunda do processo de escolha de delegados para que 

tomem as decisões em nome do povo, ocupando a eleição uma posição de destaque 

absoluto já que é o episódio fundador e, ao mesmo tempo, a meta orientadora da relação 

entre representantes e representados39.  

Já a dimensão da representação política identificada por Luís Felipe Miguel na 

perspectiva deliberativa, de inspiração habermasiana, afirma que o parlamento é o local 

por excelência do debate público e que, portanto, os diferentes interesses sociais já têm 

 

37 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p.p. 157-160 
38 URBINATI, Nadia. O que torna a representação democrática? In: Lua Nova, revista de cultura e 

política nº 67. ISSN 0102-6445.  Editor: Cícero Araújo. São Paulo: Cedec, 2006, p.p. 196-200. 

Disponível em: http://www.cedec.org.br/o-futuro-da-representacao---ano-2006---no-67 . Acesso em 31 

mai 2020. 

39 MIGUEL, Luís Felipe. Representação política em 3-D. Elementos para uma teoria ampliada da 

representação política. In Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº 51, p. 131. Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/7238. Acesso em 31 mai 2020 

http://www.cedec.org.br/o-futuro-da-representacao---ano-2006---no-67
https://repositorio.unb.br/handle/10482/7238
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porta-vozes naturais, na figura dos congressistas das várias tendências, e um espaço 

próprio de manifestação40.  

Neste prisma teórico, há um modelo procedimental do direito que influencia a 

política, consistente na fundamentação legítima do direito a partir de sua gênese no 

processo democrático, e capaz de interferir na relação entre os poderes do Estado, visto 

que, numa época pós-metafísica,  espera-se que a legitimidade do direito repouse no 

procedimento democrático em que a soberania popular se faça presente e que ao mesmo 

tempo preserve os direitos fundamentais dos cidadãos, qual seja um consenso não-

coercitivo e racional entre indivíduos autônomos41.  

E a gênese por excelência desse processo e procedimento democrático, num Estado 

de Direito, repousa no texto constitucional –  a vontade do titular do poder político, 

pensada ao longo da teoria jurídica da representação política integra-se ao pensamento 

habermasiano não apenas pela vertente deliberativa da democracia traduzida na 

participação da sociedade civil, incluindo meios de comunicação e grupos com pautas 

específicas a participarem da elaboração das leis do sistema - também enfatiza a 

importância de se observar a Constituição em seu todo, o qual inclui o respeito à estrutura 

e dinâmica dos poderes. 

Consiste o texto constitucional, pois, na expressão originária e máxima da vontade 

do representado ou mandatário no bojo da representação política, e todas as limitações 

apresentadas por essa norma são, portanto, balizas ao exercício do mandato – de maneira 

que as notas da autonomia e independência do eleito perante o eleitorado consagradas na 

teoria do Estado tornam-se passíveis de maior elaboração e reflexão em face da teoria da 

Constituição e sua importância no ordenamento jurídico e, sobretudo, no estabelecimento 

da democracia, mormente democracia representativa. 

A partir do constitucionalismo contemporâneo, especialmente com o 

aperfeiçoamento das dimensões dos direitos fundamentais (direitos sociais, direitos 

transindividuais),  acrescido às reflexões no pensamento jurídico e político no contexto 

histórico do pós II Guerra, marcantes do pós-positivismo – inovações essas que 

 

40 MIGUEL, Luís Felipe. Representação política em 3-D. Elementos para uma teoria ampliada da 

representação política. In Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº 51, p. 131. Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/7238. Acesso em 31 mai 2020, p. 132 

41  CONSANI, Cristina Foroni. A democracia deliberativa habermasiana e o déficit de 

representatividade. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/download/43115/28897 . 

Acesso em 31 mai 2020 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/7238
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/download/43115/28897
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influenciaram os textos constitucionais do mundo ocidental – foi delimitada uma vontade 

soberana cujo conteúdo vincula diretamente o exercício do mandato político, desta vez 

com traços muito mais complexos que aqueles vislumbrados nos primórdios do Estado 

de Direito de matriz exclusivamente liberal, de onde vieram as considerações teóricas em 

torno do mandato representativo, afigurando-se, portanto, obsoletas. 

Por outro lado, também é digno de menção ao presente artigo uma leitura pós-

humanista, retratada no pensamento de Niklas Luhmann, que identifica a função do 

sistema político como a redução de complexidade social – diferenciação funcional - por 

meio de decisões 42 . Ou seja, diante de problemas sociais com auto grau de 

indeterminação, como se observa na atual crise sanitária mundial, e cujas consequências 

podem ser observadas nos mais diversos sistemas parciais da sociedade (saúde, economia, 

política, direito, ciência), cabe ao sistema político e suas instâncias internas 

(administração e governo) encontrar soluções e coordenar decisões coletivamente 

vinculantes. 

Nesse contexto, tendo em vista a hipercomplexidade da sociedade moderna e 

autonomização do sistema político, assim como a autonomização dos demais sistemas 

parciais da sociedade, o sistema político necessita de uma linguagem própria e 

razoavelmente sofisticada para dar conta da indeterminação e policontexturalidade das 

decisões políticas. 

Diante disso, o construtivismo operacional identifica nas relações entre o sistema 

político e a administração e, também, entre o político e a opinião pública dois programas 

funcionais distintos: a) programas instrumentais, que servem de acoplamento estrutural 

entre o sistema político e a administração; e b) programas expressivos, cuja 

funcionalidade é acoplar estruturalmente o sistema político e a opinião pública43. Em 

outras palavras, administração e público constituem racionalidades transversais, 

incompatíveis entre si, sendo os programas instrumentais, direcionados à administração, 

comunicações políticas direcionadas predominantemente ao futuro, ao potencial. Por 

outro lado, os programas expressivos, direcionados ao público e que buscam apoio 

político, encontram-se ligados ao presente, ao atual.  

 

42 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. – São Paulo: Martins Fontes, 2016, pp. 545 – 588.  

43 LUHMANN, Niklas. Sociología política. – Madrid, Espanha: Editorial Trotta, 2014, pp. 222 e ss.  
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O governo Bolsonaro coloca em sobressalto estas temporalidades (ou contexturas) 

intrínsecas à relação não causal constantemente estabelecida entre o sistema político e os 

seus ambientes interno e externo. Comunicações políticas direcionadas à administração 

são frequentemente destituídas de qualquer racionalidade instrumental, em franco 

desacordo com àquilo que o sistema científico e o sistema médico recomendam no que 

se refere à crise sanitária.  

Concomitantemente, utiliza-se abertamente dos programas expressivos, vagamente 

identificados com a “liberdade de expressão”, em constantes manifestações públicas, por 

meio do Twitter, ou em outras mídias sociais, e até mesmo em comícios organizados por 

apoiadores do governo que, entre outras bandeiras, defendem o fechamento do Congresso 

Nacional e do Supremo Tribunal Federal, promovendo instabilidade e insegurança social 

ao invés de sua estabilização face a crise sanitária vigente. 

3.  A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E LIMITAÇÕES TÉCNICAS AO 

MANDATO REPRESENTATIVO NO PODER EXECUTIVO 

De acordo com o exposto no tópico anterior, as características da autonomia e 

independência de um mandato político deparam-se com limites presentes no texto 

constitucional em seu todo, que inclui, por certo, observância à organização, estrutura e 

competência de cada poder. No Brasil, a Constituição de 1988 em seu artigo 84, inciso 

II, preceitua que compete privativamente ao Presidente da República exercer, com o 

auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal,44 indicando 

que a gestão presidencial não pode ser exercida de modo solitário, mas com o apoio 

obrigatório dos Ministérios; e tal assessoramento guarda, precipuamente, natureza 

técnica ante a diversidade de pastas de trabalho específicas que compõem o governo, a 

exemplo da economia, educação, meio ambiente, minas e energia, justiça, saúde. 

Em que pese o inciso I do artigo 84 da Constituição da República atribuir 

privativamente ao Presidente da República a discricionariedade para nomear e exonerar 

 

44 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Publicada no Diário Oficial da União de 05.10.1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 01 jun 2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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seus Ministros de Estado45, tal atribuição não deve ser interpretada de modo isolado, 

sobretudo para indicar ou reforçar o argumento da liberdade e autonomia que reveste um 

mandato político-representativo, no caso o mandato presidencial.  

Ao revés, se conjugado ao inciso II do artigo 84 o artigo 87, parágrafo único e inciso 

I46 da Constituição de 1988, observa-se que é exigido do Poder Executivo federal uma 

gestão técnica, haja vista que é atribuição do Ministro de Estado orientar, coordenar e 

supervisionar os órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, 

bem como referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República – 

sinalizando o Texto Maior que, embora subordinado politicamente ao chefe do Poder 

Executivo, o Ministro de Estado possui independência técnica para emitir seus pareceres, 

orientações ou mesmo deixar de referendar certos atos do Presidente, quando em 

desacordo com o interesse público em seu viés. 

Nos comentários à Constituição da República em vigor pelo Supremo Tribunal 

Federal,  a Corte entende que o Ministro é a autoridade maior, no âmbito do seu 

ministério, pertencendo a ele a decisão final e tendo liberdade para proferir a decisão que 

reflita sua convicção pessoal, e a referenda ministerial projeta-se, quanto aos seus efeitos, 

numa dimensão estritamente institucional, qualificando-se como causa geradora de 

corresponsabilidade político-administrativa dos ministros de Estado, ainda que não seja 

requisito indispensável de validade dos decretos presidenciais47.  

Portanto, a partir da observação do texto constitucional brasileiro em vigor pelas 

normas acima mencionadas, tem-se que a margem de discricionariedade categorizada 

pela doutrina no mandato representativo é algo cada vez mais mitigado e passível de 

revisão especialmente em face da teoria da constituição e do aperfeiçoamento do 

constitucionalismo vivenciado historicamente.  

A este respeito são proveitosas as lições de Karl Lowenstein, ao afirmar que o 

Estado organizado exige que o exercício do poder político, tanto no interesse dos 

 

45 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Publicada no Diário Oficial da União de 05.10.1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 01 jun 2020 

46 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Publicada no Diário Oficial da União de 05.10.1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 01 jun 2020 

47  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. Disponível em: 
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edicao.pdf . Acesso em 01 jun 2020 
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detentores quanto dos destinatários do poder, seja restringido e limitado, sendo necessário 

para limitar o poder político um acordo da comunidade sobre uma série de regras fixas 

que obrigam detentores e destinatários, como o melhor meio para dominar e evitar o 

abuso deste poder: a constituição, que ao despersonalizar o poder político, reveste-o da 

funcionalidade necessária para realizar os interesses da sociedade48. 

Deste modo, partindo da premissa de que o mandato presidencial no Brasil, sob 

suas bases constitucionais, encontra balizas de ordem técnica à discricionariedade política 

e administrativa do Presidente da República, é possível apurar afronta à Constituição a 

que alude o artigo 4º da lei 1079/5049, caput e mais especificamente o artigo 7º, ‘5’ desta 

lei, que reputa crime de responsabilidade a prática de abuso do poder por parte do 

Presidente servindo-se das autoridades sob sua subordinação imediata – ou seja, se 

houver, por exemplo, uma condução tecnicamente inadequada no relacionamento havido 

entre o Chefe do Poder Executivo e seus Ministros de Estado,  a ponto de comprometer a 

estabilidade política do país na área de competência daquele órgão ministerial, e  vindo a 

ferir gravemente direitos fundamentais dos cidadãos (a exemplo dos direitos à vida e à 

saúde), a aplicação dos dispositivos legais em comento revela-se viável, o que pode 

acarretar a perda do mandato. 

4.  CONCLUSÃO 

A reflexão e estudo realizados a partir do contexto de crise política e ministerial 

que vem sofrendo o Brasil nestes tempos de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, 

na área da saúde (a qual, hipoteticamente, deveria estar mais fortalecida e engajada no 

combate à COVID-19) conduziu ao reexame da teoria do mandato representativo presente 

na Ciência Política e Teoria Geral do Estado, na qual, dentre os aspectos conceituais, 

ressoam a autonomia e independência do eleitor/ mandante face o eleitor/ mandatário.  

Tais elementos, sob as perspectivas da democracia deliberativa e do 

constitucionalismo contemporâneo, conduziram à premissa de que a Constituição é o 

 

48 LOWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Traducción y estúdio de la obra por Alfredo Gallego 

Anabitarte. Barcelona: Editorial Ariel, 1979, p.p. 29; 36 

49 BRASIL. LEI 1079, de 10 de abril de 1950 (LEI ORDINÁRIA). Publicada no Diário Oficial da 

União de 12.4.1950. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm . Acesso em 01 

jun 2020 
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veículo normativo que expressa a soberania popular, a vontade que vincula direta e 

expressamente o mandato representativo, limitando sobremaneira a margem de 

discricionariedade do representante na tomada de decisões aos representados – de 

maneira que, na atualidade, os temas da Ciência Política e Teoria do Estado perpassam a 

Teoria da Constituição. A representação política é um desses temas. 

Já sob a perspectiva pós-humanista, é imperioso que o sistema político, na sua tarefa 

de redução de complexidades sociais por meio de decisões, especialmente as que 

tangenciam temas de saúde pública, estabeleça uma comunicação que guarde uma basilar 

racionalidade instrumental em consonância com os sistemas científico e médico no que 

se refere à crise sanitária e seu gerenciamento. 

Somando as contribuições acima citadas com a análise da Constituição brasileira 

de 1988 na organização do Poder Executivo, na esfera federal, concluiu-se que o mandato 

presidencial sofre limitações de ordem técnica, materializadas na figura dos Ministérios, 

e abusos de poder praticados nas relações entre o Presidente da República e seus Ministros 

de Estado, sobretudo se vierem a ocasionar lesões graves e de difícil reparação a direitos 

fundamentais, a exemplo da vida e da saúde, podem ensejar responsabilização do 

Presidente capaz de acarretar a perda do mandato, na forma estabelecida pela lei dos 

crimes de responsabilidade.  
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 Preciso te dizer que o Século XXI começou. Embora estejamos em um mundo em 

constantes e aceleradas mudanças nós demoramos vinte anos para chegar ao século em 

que vivemos. 

 Claro que não quero dizer que não tenhamos nos aproveitado de todas as 

novidades, desenvolvimentos, tecnologias e mudanças em vários setores que ocorreram 

desde o início cronológico do século. O fato é que faltava um marco, um evento dramático 

como singularidade epidemiológica que estamos enfrentando e não sabemos ao certo 

como e quando terminará. 

 O tempo pode ser percebido ou medido de algumas formas. Existe o tempo 

cronológico percebido pela passagem das vidas pelos ciclos solares, lunares, das marés, 

terrestres e medido com uma vareta enterrada no solo, com jogos de luz e sombras, com 

aparelhos complexos chamados relógios ou mesmo com sofisticados sistemas que 

percebem e registram os ciclos atômicos. 

 Esse é um tempo objetivamente aferível e padronizado pela cultura humana que 

soube captar alterações no ambiente e parametriza-las. É o tempo que dura um dia, uma 

aula, uma palestra, a espera na antesala do médico, a prova na escola. 

 Ao lado dele existe o tempo psicológico, sendo, resumidamente, as diversas 

percepções individuais de que existe um evento transcorrendo, que ocorreu ou está para 

vir. Aqui os relógios são nossas mentes, nossas percepções subjetivas que não podem ser 

padronizadas, porque, justamente, pertencem ou acometem o Sujeito. 

 Talvez seja esse o tempo que nos escapes e nos tome de surpresa, pois, muita vez, 

não sabemos como aferi-lo e, também, como percebê-lo. Muitos se angustiam, outros 

entram em depressão, alguns ficam eufóricos. Há quem ache que foi rápido demais, como 

só pais ao verem os filhos crescidos, ou demorado demais, para o adolescente que espera 

a maioridade para poder fazer o que bem entender e, frequentemente, realizar que não é 

bem assim. 
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 Pois bem, embora o tempo cronológico nos diga precisamente que já passamos 

vinte anos desde o advento do Século XXI – que o papagaio, a tartaruga, a baleia, a 

sequoia ou o jacarandá não registraram em uma tábua – até onde se sabe – nos 

proporcionando ganhos e perdas perfeitamente perceptíveis e muitas vezes aferíveis; 

embora tenhamos, em maior ou menor medida, alguns ou todos nós incorporados vários 

elementos culturais próprios do Século XXI (sejam tecnológicos, de moda, costumes, 

políticos, etc.), o novo século e, até então, o novo milênio, não gritaram a ponto de serem 

realmente notados, percebíveis e marcarem nossas vidas e nossa cultura. 

 A desmaterialização, a desterritorialização (que alcança mais que a globalização, 

essa cada vez mais repensada e remensurada) e a destemporalização já vinham se 

incorporando às nossas vidas há tempos. 

 Há séculos podíamos observar o passado em fotos e filmagens; em pinturas e 

fonogravações; em papiros e em livros. Isso era, já, uma destemporalização. Bisnetos 

conheciam os seus bisavôs por fotos e cartas, por exemplo. Era o passado persistindo no 

futuro e o presente revisitando o passado. 

  Há décadas já podíamos saber o que ocorria do outro lado do mundo pelos 

correios, pelo telégrafo, rádio, TV e satélites. Era e é a desterritorialização, pois daqui 

podia ver o longe, inalcançável à olho nu. Estando aqui podia estar ali também. 

 Há poucas décadas também já nos proporcionávamos a multiconexão, a 

multimídia e o impensável acesso a uma vastidão praticamente inesgotável propiciada 

pela internet. É a desmaterialização. 

 Todos esses fatores: desmaterialização, desterritorialização, destemporalização 

interagem e comunicam características entre sim. Assim, por exemplo, posso assistir, ao 

vivo, mesmo com, o fuso, além de interagir em tempo real, com uma palestra que ocorre 

na China. Estamos, palestrante, plateia e eu, num mesmo ambiente compartilhado, 

acessando os mesmos documentos, fisicamente ou digitalizados, na mesma hora, embora 

em horários diferentes. Tudo junto, ao mesmo tempo e separados e em horários diferentes. 

 Isso já existia antes de 2020. 

 Muitos fomos, como de costume, a festas para nos despedir de 2019 e comemorar 

2020. Mal sabíamos o que estaria porvir e do que nos despedimos para sempre. 
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 Para parcela significativa da população mundial o que de mais marcante 2020 

estava trazendo ainda era desconhecido ou, simplesmente menosprezado como algo 

localizado em uma distante província da China. 

 Pouco importa as causas da Singularidade Epidemiológica. Isso não interessa 

tanto quando os seus efeitos. 

 Singularidade é termos que se extraí da astronomia e define o advento do Universo 

como conhecemos, registramos e medimos. É o evento único que definiu o destino de 

tudo e de todos, sejam seres vivos, planetas, estrelas, galáxias, etc. Teoricamente só 

ocorre uma vez e produz efeitos permanentes e modifica radicalmente tudo a seu redor. 

 Aproveitando-se do conceito muitos teóricos abordam a Singularidade 

Tecnológica, como sendo o momento em que uma máquina superará o humano em suas 

capacidades intelectuais, dando início à Pós-humanidade. 

 Consideram muitos desses teóricos que ela pode advir entre 2030 e 2050. 

 Embora uma pandemia já tivesse sido objeto de projeções para algum momento 

próximo ou um pouco mais distante do atual; embora o mundo já tenha passado por outra 

pandemia dramática que fora a gripe espanhola, ceifadora de milhões de vidas, a 

COVID19 inaugurou uma nova era. 

 Aqui não tratarei de temas relacionados com a saúde ou medicina, por faltar-me 

competência e conhecimento para tanto, embora, como muitos, tenha lido bastante sobre 

o assunto, forçado que fomos pelas circunstâncias. 

 Também não tratarei das diversas abordagens oficiais e estatais do grave problema 

sanitário, social e econômico. 

 Este pequeno artigo se cinge a expressar a opinião de que sob a ótica do tempo 

psíquico, subjetivo e sob a ótica da tecnologia, relações sociais (de modo amplo), laborais, 

jurídicas e de negócios, ergue-se uma nova Era. 

 Está claro, como dito, que redes de dados, internet, telecomunicações avançadas 

e remotas, informática, multimídia, conhecimento minimamente específico, etc. já 

permeavam as vidas senão de todos, de grande parte da população global. Desde o uma 

humilde trabalhadora rural ou dona de casa em um país pobre até o executivo nos grandes 

centros financeiros do mundo, parcela significativa das pessoas possuem um celular e, 
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crescentemente, um smartfone. Todos usam tecnologia – mais ou menos sofisticada – 

para se comunicar, produzir e se deslocar. 

 Pois bem, as bases e fundamentos estavam todos aí, à disposição e eram usados. 

Trazendo para o cidadão médio, urbano, para ficar mais próximo do Século XXI, as 

pessoas já diligenciavam grande parte de suas vidas e necessidades de modo 

desterritorializado, destemporalizados e desmaterializado. O smartfone proporciona isso. 

É o bate papo, o lembrete, as discussões e mensagens mais diversas pelas mídias sociais 

e aplicativos de comunicação. Era o acesso ao banco, ao calendário, a imagens, notícias, 

compras, etc. feitos na palma da mão ou em um computador. 

 Era um assunto laboral tratado em trânsito, a organização de tarefas domésticas, 

a orientação dos filhos, etc. Tudo com o uso dessas tecnologias. 

 Então, o que há de novo? 

 A novidade velha é que, agora, especialmente com os lockdowns, isolamentos, 

confinamentos, distanciamento ou seja lá como se denomine a atual situação em que os 

deslocamentos foram drasticamente reduzidos pelo COVID19, não se tem a expectativa 

de, após o uso dos dispositivos tecnológicos, logo em seguida ou no dia próximo, na hora 

prevista se retorne ao escritório, à sala de aula ou de reunião. Que a feira da semana exija 

o deslocamento ao supermercado, por exemplo. 

 Essa expectativa de que amanhã o que se teve de fazer remotamente voltará ma 

ser feito presencialmente é um espectro e não mais uma realidade concreta. 

 Praticamente tudo passou a ser feito remotamente. Aqui não farei uma análise 

axiológica, apenas fenomenológica, dado que é um fato real. 

 A Singularidade Epidemiológica tornou o encontro remoto, seja para lazer, um 

jantar com amigos, da confraria do vinho, de intelectuais, de colegas de trabalho, de 

escola, de aulas, o padrão. 

 A mudança é justamente do paradigma presencial para o modelo remoto de 

relações sociais e profissionais. 

 Essa introdução ao real do século XXI, ao uso, integração e introjeção de tudo que 

ele já nos vinha proporcionando e nos preparando para incorporar é que nos fez, 
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verdadeiramente, perceber, na prática, que vivemos o novo Século e, quiçá o novo 

milênio. 

 A abrangência da atividade remota é ampla, profunda e determinante para a 

continuidade da vida no curso da Singularidade Epidemiológica. 

 Com isso não vaticino uma mudança nos Ser das pessoas. Muita coisa que foi 

alterada voltará a ser como era antes... ou não. Saber ao certo é impossível. 

 O que parece que decorre da entrada no Século é que as estruturas serão e já estão 

sendo repensadas. Palavras como downsizing ou resizing, telepresença cada vez mais 

aprimorada vão ser necessárias. 

 Por que se precisa, verdadeiramente, de imensos escritórios, escolas, prédios 

públicos, etc.? Para que construir uma estrutura que se mostra inútil ou, no mínimo, 

desnecessária? 

 Por que ter um carro na garagem se o deslocamento não é imperioso? Para vê-lo 

depreciar, dia a dia? Por que se deslocar? Para consumir recursos naturais escassos? Para 

que viver em grandes centros urbanos se o trabalho, o lazer, a escola, pode ser exercido 

ou aproveitado à distância? 

 Qual o sentido de dias de semana, úteis, feriados e horários iguais para todos? Por 

que encher as ruas de gente todos os dias, aumentando o estresse, a probabilidade de 

conflitos, de violência, engarrafamentos, ônibus e metrôs lotados? 

 O uso das ferramentas desde antes disponíveis mostrou que muitas das coisas ou 

ações a que estávamos habituados simplesmente ou eram desnecessárias ou podem ser 

feitas de outra forma. 

 Nenhuma loja, repartição, tribunal, escritório ou loja fica tão longe! Aqui não, de 

forma alguma, a projeção de que desaparecerão para sempre. Serão reestruturadas. 

 Percebeu-se, ainda, a importância da proximidade, por paradoxal que seja. A loja, 

o mercado, o restaurante próximos de casa, cujos donos e trabalhadores nos conhece 

tornaram-se mais valorizados, não apenas pela comodidade da proximidade, mas, 

também, pelo costume que se enraíza de não precisar sair de casa a toda hora e para tudo, 

de não ser necessário atravessar a cidade, pois ela está palma da mão e a uma breve 

caminhada. 
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 É muito mais cômodo e confortável comprar no mercado online, fazer uma 

videoconferência com os colegas de trabalho ou cliente, assistir aulas remotamente, atuar 

nos processos judiciais eletrônicos com prazos vigendo até a meia noite em vez de 18:00h 

quando os cartórios fecham! 

 Outras mudanças de hábito advieram – ainda que, atualmente, para poucos – com 

a Singularidade Epidemiológica. As casas mais abastadas começaram ser povoadas por 

robôs para aspirar e lavar pisos, passar roupas, cozinhar. O pão pode ser feito em casa, 

numa máquina, com as inúmeras variações que a criatividade permitir. A cafeteira ou a 

chaleira entregam a bebida na temperatura certa na hora programada. Uma máquina lava 

e seca a roupa, outra faz o mesmo com os pratos e talheres. O lixo orgânico é despejado 

diretamente na pia para ser triturado e não ocupar o cesto a ser levado para fora. Há o 

robô que limpa as janelas, reduzindo os riscos humanos. Outro, passeia pela cama e 

móveis estofados esterilizando e matando os ácaros ao tempo em que aspira a poeira. O 

robô de passar roupas cada dia, como os demais, fica barato. Os assistentes pessoais leem 

as notícias que interessam a cada um da família e comandam as luzes e eletrodomésticos 

ao comando da voz. Atendem as portas, controlam o fluxo de água e gás, abrem e fecham 

os portões e cortinas. 

 Se preciso for digitalizar um documento para ser enviado, o scanner resolve o 

problema, assim, como uma impressora multifuncional auxilia nos trabalhos escolares. 

 Precisando de uma determinada peça ou artefato. Baixe o projeto ou desenho e 

encaminhe para a impressora 3D. 

 A coleta de algumas informações médicas já é uma realidade doméstica. O 

aparelho de eletrocardiograma dá uma informação minimamente necessária ao médico, 

assim, como medidor de pressão e o termômetro com conexão wirelesse transmitem os 

registros feitos. Outros dispositivos menos comuns permitirão no futuro o exame de 

sangue á distância, com análise de inúmeros fatores. 

 Enfim, senão todas, a maioria das ferramentas para enfrentamento do estilo de 

vida imposto pela Singularidade Epidemiológica já estão presentes e disponíveis a uma 

maior ou menor parte da população. 

 A Singularidade Epidemiológica também trouxe mudanças que resistirão. Se, por 

um lado, as crianças e jovens querem ver presencialmente seus colegas, amigos, 
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professores e colaboradores das escolas, por quem nutrem carinho, por outro adoram a 

possibilidade de acordar mais tarde, valendo-se de um ciclo mais compatível com suas 

necessidades fisiológicas. Por que e como, então, mandar todos os alunos, todos os dias, 

no mesmo horário, para a escola? Já existem as alternativas e devem ser usadas, com 

vantagens imensas sociais, ambientais, econômicas, etc. 

 No aspecto estritamente econômico uma nova realidade adveio: redução de 

custos. Estruturas grandes ou maiores do que as necessárias mostraram-se improdutivas 

e desnecessárias. Por que se pagar metro quadrado elevado nos melhores bairros 

empresariais para salas que não são ou não precisam ser permanentemente ocupadas? Por 

que, nessas salas, se desperdiça um espaço que custa IPTU, aluguel, água e eletricidade 

individual, como um sanitário, usado episodicamente, quando ele poderia e deveria ser 

nas áreas comuns em cada andar? 

 Por que se exigir uma jornada de trabalho ou de estágio, in locu, para os trabalhos 

que podem ser feitos remotamente e fora do horário de expediente, exigindo espaço para 

as pessoas trabalharem, custo com deslocamento, custo de vaga de garagem, 

deslocamentos verticais nos elevadores, consumindo eletricidade? 

 São práticas que já eram defasadas e que hoje dramaticamente gritam que querem 

desaparecer. 

 O paradoxo, pois, da Singularidade Epidemiológica é que, como tal, nos fez 

perceber que o Século XXI começou com vinte anos de atrasado numa sociedade e num 

mundo que vive aceleradamente tentando dar conta das perdas de tempo com os 

deslocamentos e sem focar no necessário e essencial que é a atividade em sim mesma. 

 Estávamos correndo tanto de um lado para outro que não vimos sua 

desnecessidade. Ligamos o piloto automático e não questionamos que a tecnologia 

existente, o novo século, exigem postura diferente com a vida. 

 Aqui não desconheço que, em certa medida, pode haver uma sobrecarga de 

trabalho e de estudo. Também não se menospreza a importância das relações humanas 

interpessoais e presenciais, sem esquecer que a telepresença é presença também. Há uma 

necessidade primata, gregária, social, cultural, psíquica e física de materialidade, 

temporalidade, territorialidade nas relações. Estamos e somos em um dado local e tempo 

e certas coisas somente ganham a real dimensão humana quando vividas à moda 
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permanente, pois são constitutivas da humanidade em nós. Para as demais ou para 

determinadas e crescentes situações, a tecnologia já mostrou que o Século XXI chegou e 

que esse é pseudo paradoxo. 

 Tudo isso já é uma realidade para muitos e tende a se tornar cada dia mais comum 

e barato, como soe acontecer com os bens tecnológicos. 
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RESUMO 

 

Este artigo trata das alterações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), decorrentes da Lei 13.655/2018. Para tanto, o trabalho analisa 

inicialmente o conteúdo e a função da LINDB; a opção político legislativa de inserir 

na LINDB diretrizes sobre a criação e a aplicação das normas de Direito Público; o 

cenário que norteou as alterações; os artigos inseridos na LINDB e seus efeitos na 

melhoria da qualidade do controle público, especialmente quanto à racionalidade e 

previsibilidade. Como resultado, o trabalho defende a necessidade de adaptação das 

decisões da Administração Pública às novas disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência incluídas na LINDB, especialmente, em tempos de pandemia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: LINDB; Administração Pública; segurança jurídica; 

eficiência; controle. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article deals with the changes to the Law of Introduction to the Brazilian Law 

Norms (LINDB), deriving from Law 13.655/2018, and the need to adapt the 

decisions of the Public Administration to the new provisions on legal certainty and 

efficiency. To do so, the paper initially analyzes the content and function of LINDB; 

the legislative political option of inserting in LINDB guidelines on the creation and 

application of Public Law norms; the scenario that guided the changes; the articles 

inserted in LINDB and its effects on improving the quality of public control, 

especially regarding rationality and predictability, especially in times of pandemic. 
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1.   INTRODUÇÃO 

O objeto do artigo é o estudo das alterações procedidas na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (LINDB) por meio da Lei nº 13.655/2018, que incluiu 

disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do Direito 

Público.  

O problema que se busca resposta é saber como o controle da Administração 

Pública em todas as esferas deve atender aos novos princípios hermenêuticos contidos na 

LINDB. Justifica-se a pesquisa em razão da importância do tema e dos efeitos jurídicos 

que as novas diretrizes legislativas operarão no Brasil, especialmente nas decisões 

administrativas. 

O trabalho desenvolve-se a partir do seguinte roteiro: primeiro traça-se uma breve 

retrospectiva da edição da Lei nº 13.655/2018; depois analisa-se conteúdo da Lei e opção 

político legislativa de alteração da LINDB; num terceiro momento apresenta-se o cenário 

que contextualizou as alterações legislativas introduzidas; na sequência tece-se 

comentários sobre algumas críticas à nova Lei, seguidos da análise dos artigos inseridos, 

verificando-se os reflexos para o controle da Administração Pública. 

Essa pesquisa, que pode ser classificada, também, como pesquisa aplicada, e seu 

objetivo é defender, por meio da apresentação dos novos critérios jurídicos de criação e 

aplicação de normas de Direito Público inseridos na LINDB, mudanças e adaptações na 

forma de atuação do controle da Administração Pública, a fim de aperfeiçoar a qualidade 

das decisões tanto quanto ao quesito segurança jurídica quanto ao quesito eficiência, 

fortalecendo a confiança no ambiente institucional brasileiro. 

O método utilizado para desenvolvimento do artigo é dedutivo, definido por Karl 

Popper, a partir das críticas ao método indutivo. A pesquisa é qualitativa, objetiva explicar 

e compreender determinado fenômeno, preocupando-se com a realidade e, não, com 

aspectos quantitativos. Quanto à natureza, não pode ser classificada como básica, pois 

não gera conhecimentos novos, mas, sim, como aplicada, pois visa gerar conhecimentos 

para aplicação prática, dirigidos à solução de um problema específico, qual seja, a 

necessidade de adaptação das decisões da Administração Pública às novas disposições 

sobre segurança jurídica e eficiência introduzidas pela LINDB. Em relação aos objetivos, 

é possível classificar esta pesquisa como exploratória, pois pretende explicitar o problema 

e construir hipóteses. Por fim, em relação aos procedimentos pode-se dizer que se trata 
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de uma pesquisa bibliográfica, feita por meio do levantamento de referências 

bibliográficas de material já elaborado cientificamente. 

A abordagem é ancorada na doutrina e foram visitadas como referencial teórico 

obras de autores nacionais e estrangeiros a exemplo de: Bernardo Apply, Carlos Ari 

Sundfeld, Celso Antônio Bandeira de Mello, Fernando Vernalha, Fernando Scaff, Flávio 

Jardim, Floriano de Azevedo Marques Neto, Fredie Didier, Gustavo Justino de Oliveira, 

José Vicente Santos Mendonça, Léon Duguit, Lourival Vilanova, Marco Antônio Moraes 

Alberto, Marcos Augusto Perez, Maria Helena Diniz, Martin Loughlin, Paula Bonacorsi 

de Palma, Paulo Modesto, Rafael Véras de Freitas, Sérgio Ferraz, Weber Luiz de Oliveira, 

Wilson Campos Batalha, dentre outros. 

2.  BREVE RETROSPECTIVA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 13.655/2018 

O texto do Projeto de Lei nº 349/2015 foi elaborado pelos juristas Carlos Ari 

Sundfeld, professor e um dos fundadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Floriano 

Azevedo Marques Neto, professor titular da Universidade de São Paulo (USP), e foi 

apresentado pelo Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). O Projeto visava a inclusão 

na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) de disposições sobre 

segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação de normas de Direito Público. 

Entre 2015 e 2017 o PL nº 349/2015 tramitou e foi aprovado no Senado Federal. 

Posteriormente, em 19 de abril de 2017, foi remetido pelo Senado à Câmara dos 

Deputados, por meio do Ofício nº 304/16, e renumerado para PL nº 7448/201751. 

Em 05 de abril de 2018, o PL nº 7.448/2017 foi encaminhado à sanção presidencial 

após a análise favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

Cinco dias depois (10 de abril de 2018), um conjunto de associações nacionais protocolou 

Ofício nº 219/2018, endereçado ao Presidente da República, sugerindo o veto integral do 

PL. O citado Ofício foi elaborado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (ANAMATRA), e subscrito, também, pela Associação Nacional dos Juízes 

Federais do Brasil (AJUFE), Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

(ANPT), Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Associação 

 

51  Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121664 e em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2130119 Acesso em: 04 de 

setembro de 2019.  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121664
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2130119
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Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e pelo Sindicato Nacional dos 

Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT). 

Na redação do Ofício nº 219/201852 foi sustentado que, embora a intenção fosse 

vedar que decisões administrativas fossem adotadas com base em valores jurídicos 

abstratos, o PL nº 7448/2017 conteria um conjunto de expressões abstratas como 

“segurança jurídica de interesse geral” e “interesses gerais da época”, contradizendo-se 

em seus próprios termos. Outra crítica feita pelas associações, no texto do Ofício nº 

219/2018, foi que ao defender que a interpretação das leis devesse considerar “os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu 

cargo”, poderia ser criada “uma interpretação casuística e arbitrária, justificando que 

os fins justificam os meios, perspectiva que é incompatível com a Administração 

Pública”.  

A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou também ao Presidente 

da República outro Ofício, encaminhando Nota Técnica Conjunta nº 01/201853, elaborada 

pelas Câmaras de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República (PGR). 

Neste Ofício, Raquel Doge frisou que “a sanção ao PL traria prejuízos ao sistema de 

controle da Administração Pública, quanto à responsabilização e ressarcimento aos atos 

lesivos ao erário e ao interesse público”. Ela também salientou que os novos dispositivos 

poderiam afetar a adequada aplicação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/92), “constituindo um indesejado fator de insegurança jurídica, afetando a já 

consolidada jurisprudência nos Tribunais Superiores a respeito da improbidade”. 

O Tribunal de Contas da União juntou-se àqueles que pediram o veto integral ao 

PL nº 7.448/2017, por meio de Análise Preliminar e Parecer 54  de cada um dos 

dispositivos. O TCU tem especial preocupação com o artigo 25 a ser acrescido à LINDB, 

por permitir que “por razões de segurança jurídica de interesse geral, o ente poderá 

propor ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, cuja sentença fará coisa julgada com eficácia erga omnes”.  

 

52  Disponível em: 

https://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/2018/Ofi%CC%81cio_veto_PL%207448_2017.pdf 

Acesso em: 04 de setembro de 2019.  

53  Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-

tecnicas-1/nota-tecnica-conjunta-no-01-2018-2a-ccr-e-pfdc.pdf Acesso em: 04 de setembro de 2019.  

54  Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED20162F95CC94B5

BA4&inline=1 Acesso em: 04 de setembro de 2019.  

https://www.conamp.org.br/images/notas_publicas/2018/Ofi%25CC%2581cio_veto_PL%25207448_2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-conjunta-no-01-2018-2a-ccr-e-pfdc.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-conjunta-no-01-2018-2a-ccr-e-pfdc.pdf
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED20162F95CC94B5BA4&inline=1
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED20162F95CC94B5BA4&inline=1
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O comentário posto pelo TCU na Análise Preliminar55 foi o seguinte: 

Todo esse artigo 25 é inconstitucional, por ofensa aos arts. 70 e 

71 da Constituição Federal, pois busca, pela via 

infraconstitucional, subtrair da apreciação do Poder Legislativo e 

dos Tribunais de Contas o exercício de suas competências 

relativas à verificação da regularidade dos atos, contratos, ajustes, 

processos e normas da Administração Pública, ao prever a 

submissão de sua análise ao Poder Judiciário, sem que se aponte 

qualquer lesão ou ameaça a direito, mas, ao contrário, apenas com 

a finalidade de se obter sentença declaratória de validade, o que, 

por via transversa, transforma o Judiciário em órgão de chancela 

das ações administrativas, inclusive quanto à sua adequação e 

economicidade dos preços e valores. Na prática, esse artigo 

permitiria submeter ao Judiciário um edital de licitação ou um 

contrato de concessão de uma rodovia, por exemplo, a fim de que 

o Juiz o declare válido, sobre os seus múltiplos aspectos, e ainda 

declare a sua adequação e a economicidade de seus preços.  

 

Apesar da oposição, após análise pela Presidência da República, o PL nº 

7.448/2018 foi sancionado com pontuais e relevantes vetos, que, segundo a Mensagem 

de Veto nº 212/201856 endereçada ao Senhor Presidente do Senado, se deram, após a 

ouvida dos Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Fazenda, da 

Transparência e Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, por haver 

“contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade” de certos dispositivos. 

Assim, em 25 de abril de 2018, foi publicada a Lei nº 13.655/2018, sendo vetados o 

parágrafo único do art. 23, o art. 25, o inciso II e o §2º do art. 26, os §§1º, 2º e 3º do art. 

28 e o §2º do art. 29 todos dispositivos que seriam acrescentados à LINDB. Quanto à 

vigência, a Lei entrou em vigor na data de sua publicação, a exceção do art. 29, que teve 

vacatio de 180 dias. 

2.1  CONTEÚDO, FUNÇÃO E ALTERAÇÃO DA LINDB 

O Decreto-Lei nº 4.657/1942 surgiu sob a égide da Constituição de 37 e dentro do 

ambiente jurídico de prevalência do Direito Civil. Este Decreto revogou a antiga Lei de 

Introdução ao Código Civil (Lei nº 3.071/1916), atualizando vários princípios que haviam 

inspirado o legislador de 1916. Ainda vigente, o Decreto já sofreu diversas alterações 

 

55 Disponível em: https://portal.tcu.gov.br › lumis › portal › file › fileDownload Acesso em: 04 de setembro 

de 2019. 

56  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-212.htm 

Acesso em: 04 de setembro de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-212.htm
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desde a sua edição, sendo a última alteração decorrente da Lei nº 13.655/2018, objeto de 

análise neste artigo. 

Porém, é oportuno lembrar de uma alteração anterior, ocorrida em 30 de dezembro 

de 2010, quando a Lei nº 12.376/2010 ampliou o campo de aplicação do referido Decreto, 

passando sua ementa a vigorar como Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB) e, não mais, como Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), o que foi positivo. 

Afinal, a denominação anterior demonstrava a pequena importância do Direito Público e 

a grande centralidade do Direito Privado, situação que, embora presente na primeira 

metade do Século XX, não mais persiste no Século XXI57.  

Como defende Jacques Chevallier (2009), a racionalidade típica do positivismo 

que fixava a lei como única fonte normativa, e que, portanto, defendia que sem leis, 

códigos, consolidações ou compilações o Direito não existiria, foi superada desde a 

Segunda Guerra Mundial, e o sistema monolítico, retrospectivo e supostamente estável 

também não subsiste mais. Algum serviço prestou à construção do pensamento jurídico 

nos Séculos passados, mas não consegue atender às necessidades do mundo pós-moderno.  

O Estado cedeu protagonismo no cenário da edição de normas jurídicas, pois “não 

aparece mais como a única fonte de direito, a única instância da regulação jurídica”, 

uma vez que essa “concepção monista está ultrapassada, a regulação jurídica passa, nas 

sociedades contemporâneas, pela intervenção de múltiplos atores, situados em espaços 

jurídicos diversos” (CHEVALLIER, 2009, p. 144)  

Aliás, desde os estudos de Léon Duguit (1859-1928), extraordinariamente atuais 

e a frente de seu tempo, sobre os fundamentos do Direito e da solidariedade social, se 

admitia a pluralidade das fontes do Direito. 

Atualmente, se sabe que o Direito não nasce dos códigos, mas, sim, das relações 

intersubjetivas desenvolvidas e nelas se desdobram. O Direito é uma criação social, não 

estatal. Ele forma-se e desenvolve-se num meio social, regulando as relações dos 

indivíduos que vivem em sociedade, como defende Duguit (2005, p. 08): “O Estado, 

obrigado pelo Direito, conserva o papel de positivar, ou seja, de traduzir em normas 

escritas os princípios que se firmam na consciência social”.  

 

57 Os desafios que o Direito Público vem enfrentando no Século XXI ensejam profunda investigação sobre 

suas raízes e fundamentos, para se entender suas tendências evolutivas. A obra de Martin Loughlin 

“Foundations of Public Law”, de 2010, representa justamente uma tradução desta ideia e da busca da 

arquitetura e identidade do Direito Público. 
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Portanto, se o Estado brasileiro positiva uma Lei que tem como objetivo introduzir 

outras normas no sistema jurídico, é preciso que esta norma contenha critérios atinentes 

não só ao Direito Privado, mas, também, ao Direito Público, pois esses dois universos do 

direito, na atualidade, possuem igual importância e expressão. 

Uma Lei de Introdução é uma lex legum, ou seja, um conjunto de normas sobre 

normas58, isto porque disciplina as próprias normas jurídicas, indicando-lhes a maneira 

de interpretação e aplicação, predeterminando as fontes de direito e estabelecendo regras 

de vigência e de solução de conflitos de normas no espaço e no tempo. Além disso, 

fornece critérios de hermenêutica, estabelecendo mecanismos de integração, quando há 

lacunas e omissões, e visa dar certeza, segurança e estabilidade ao ordenamento. Significa 

dizer que a lei de introdução contém normas de sobredireito59 que dão apoio à atuação da 

ordem jurídica. 

A LINDB é a antecâmara, saleta anterior, ou vestíbulo da sala principal de todo o 

Direito e, não apenas do Direito Privado. É ela que confere a identificação das normas e 

regula de que forma elas entram no sistema normativo. Dessa forma, ela é uma das leis 

mais importantes de todo o sistema normativo, entendendo sistema normativo conforme 

lição de Vilanova (2005, p. 182): “como um sistema de linguagem, com conotação 

normativa, referente, denotativamente, a um segmento do mundo-de-fatos”. 

Ora, se o sistema normativo se refere ao mundo dos fatos, e este, ao invés de 

separar, faz convergir as normas de Direito Público e de Direito Privado, a LINDB dirige-

se, sem dúvida, a ambos os ramos do Direito, e deve conter princípios hermenêuticos 

aplicáveis a todas as normas. Logo, a Lei de Introdução é “aplicável a toda ordenação 

jurídica”, como afirma Gonçalves (2010, p. 49). Afinal, novamente utilizando a lição de 

Duguit (2005, pp. 70-71) “o direito público e o direito privado devem ser estudados com 

o mesmo espírito e o mesmo método. As leis de direito público e as leis de direito privado 

têm o mesmo fundamento: a solidariedade social”.  

Portanto, nada mais apropriado do que reunir na Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro diretrizes hermenêuticas de criação e aplicação do Direito Público e do 

Direito Privado, o que justifica a opção político legislativa de alterar a LINDB por meio 

da Lei nº 13.655/2018, e, não, editar uma norma autônoma. 

 

58 No que concordam, dentre outros, Wilson Campos Batalha, Lei de Introdução ao Código Civil, São 

Paulo: Max Limonad, 1959, v. 1, e Maria Helena Diniz, Lei de introdução ao Código Civil brasileiro 

interpretada, São Paulo, Saraiva, 2001. 

59 Norma de sobredireito é a norma que disciplina a emissão e aplicação de outras normas jurídicas. 

Exemplo de uso desta expressão é em relação à Lei de introdução as normas de direito brasileiro (LINDB). 
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A preocupação da Lei   é com a melhoraria da qualidade das decisões públicas no 

Brasil, segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, como 

consta, inclusive de sua ementa. Dessa forma, seus artigos devem ser recebidos como 

normas gerais que nortearão outras normas e as decisões nas esferas administrativa, 

controladora e judicial60. Logo, o conteúdo da Lei nº 13.655/2018 está alinhado com a 

função da LINDB, contemplando disposições que devem ser recebidas como diretrizes 

hermenêuticas para outras normas e decisões. 

Acertada, pois, como se crê neste estudo, a opção político legislativa de se inserir 

dispositivos inexistentes na LINDB, traçando linhas principiológicas para orientar a 

criação e a interpretação das normas de Direito Público, invés de se editar uma norma 

autônoma. 

2.2  CENÁRIO DE QUEIXAS, DESCRENÇA E INSEGURANÇA NA ADM. 

PÚBLICA 

O cenário anterior à edição da Lei nº 13.655/2018 (e que ainda perdura) é de 

pessimismo em relação ao futuro do Direito Administrativo Brasileiro. Neste sentido, 

Marcos Augusto Perez (2018) afirmou que: “seria ótimo dizer ao final de 2017 que o 

Direito Administrativo brasileiro passa muito bem, obrigado, mas, infelizmente, não é 

isso o que pode ser dito”.  

Há queixas em relação à Administração Pública de diversas naturezas: a) 

contaminação de decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), por concepções 

políticas e opiniões pessoais; b) abuso dos limites da competência pelos órgãos de 

controle; c) apego ao aspecto punitivo e justiceiro, fenômeno que Fernando Vernalha 

(2016) chamou de: “Direito Administrativo do medo”, em razão de o administrador 

público estar desistindo de decidir por temer o controle rígido, ortodoxo, excessivo, 

acrítico:  

Desde a edição da Constituição de 88, que inspirou um modelo de 

controle fortemente inibidor da liberdade e da autonomia do gestor 

público, assistimos a uma crescente ampliação e sofisticação do 

controle sobre as suas ações. Decidir sobre o dia a dia da 

Administração passou a atrair riscos jurídicos de toda a ordem, 

que podem chegar ao ponto da criminalização da conduta. Sob as 

garras de todo esse controle, o administrador desistiu de decidir. 

 

60 Interessante destacar que esta Lei foi a primeira norma a diferenciar as decisões dos órgãos de controle 

em uma esfera distinta da administrativa, isto é, a esfera autônoma denominada de “controladora”, pois 

anteriormente, sempre ao se citar as decisões dos Tribunais de Contas, citavam-nas como se fossem 

decisões administrativas. 
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Viu seus riscos ampliados e, por um instinto de autoproteção, 

demarcou suas ações à sua “zona de conforto”. Com isso, instalou-

se o que se poderia denominar de crise da ineficiência pelo 

controle. (grifos aditados) (VERNALHA, 2016) 

 

Com efeito, muitos agentes públicos, mesmo quando adotam decisões 

fundamentadas e de boa-fé, são processados pessoalmente, porque o órgão controlador 

tem opiniões diferentes ou porque se tem a visão, equivocada e generalista, de que todos 

são desonestos. Isso torna a vida do administrador público um verdadeiro tormento: 

 

A falta de uma definição mais clara do papel institucional dos 

órgãos independentes de controle (tais como os Tribunais de 

Contas e o Ministério Público); a excessiva fixação de sanções 

discricionárias contra as autoridades administrativas e contra 

particulares que mantenham negócios jurídicos com a 

Administração (sanções que muitas vezes são fixadas de maneira 

desproporcional e cumulativa, como ocorrem nos casos de 

aplicação simultânea da lei de improbidade, da lei de crimes de 

responsabilidade e da lei anticorrupção); aliadas a uma falta ainda 

maior de precisão normativa na regulação do processo 

administrativo decisório, torna a vida do administrador público 

uma verdadeira “montanha russa”, para não dizer uma “roleta 

russa”, pois não há como prever, com segurança jurídica mínima, 

as consequências da tomada de decisões administrativas simples 

ou complexas. (grifos aditados) (PEREZ, 2018) 

 

Outras queixas vêm dos contribuintes, muitas vezes surpreendidos com novos 

regulamentos do Fisco compostos de exigências tributárias sem ter havido discussão ou 

previsão de um regime de transição, afastando o Direito do bom e do justo61.  

Há, ainda, a insegurança dos empresários que contratam com a Administração 

Pública e que muitas vezes veem seus direitos aviltados pelas prerrogativas de Poder 

Público, traduzidas na concretização de cláusulas exorbitantes; e das entidades do 

Terceiro Setor, que, malgrado colaborem a implementação de políticas públicas estatais, 

muitas vezes são punidos por aspectos formais de prestação de contas, ao arrepio da Lei 

nº 13.019/2014 (MROSC), que foca o controle no resultado da parceria.  

 

61 Consta do Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano, no Livro 1, Título Primeiro - Da justiça e do 

direito, a crença de que “o Direito é a arte do bom e do justo”. 
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A reunião dessas e de outras circunstâncias demonstra a necessidade de diminuir 

a defasagem existente entre a legislação brasileira e a arquitetura de Direito Público 

contemporâneo, o que, segundo Moraes Alberto (2018), “tem causado arbítrio, 

instabilidade jurídica, descontrole de critérios e cacofonia entre instâncias 

administrativas, judiciárias e de controle”. Como forma de mudar esse cenário de 

descrença, é importante melhorar a qualidade da atividade decisória pública, exercida nos 

vários níveis da Federação (federal, estadual, distrital e municipal) e pelos diferentes 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e órgãos autônomos de controle (Tribunais 

de Contas e Ministérios Públicos). A Lei nº 13.655/2018 sinaliza para isso.  

2.3  CRÍTICAS À LEI Nº 13.655/2018 

Surpreendentemente, apesar de visar fortalecer o controle público, aumentando a 

segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação do Direito Público, a Lei nº 

13.655/2018 é alvo de muitas críticas difamatórias. Algumas delas serão comentadas a 

seguir. 

A primeira crítica lançada é que a Lei trata de várias obviedades. Isso não deixa 

de ser uma verdade, mas o fato não a torna desnecessária ou irrelevante. Afinal, quando 

o Estado é obrigado a legislar expressamente sobre determinado assunto aparentemente 

óbvio, a exemplo do Estatuto da criança e do adolescente, do Estatuto do Idoso, ou da Lei 

Maria da Penha, a conclusão que se chega não é de que a norma seja inútil, mas que, de 

fato, algo não anda bem na sociedade.  

Muitas vezes é preciso reforçar-se obviedades para que elas se tornem mais 

facilmente exigíveis, como aconteceu com alguns dispositivos do Novo Código de 

Processo Civil, arts. 1º, 8º e 489 do NCPC, senão vejamos: 

Art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e 

interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 

observando-se as disposições deste Código. 

Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e 

a eficiência. 
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Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 

seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que 

o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 

distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o 

objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando 

as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 

premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da 

conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com 

o princípio da boa-fé. 

 

Esses dispositivos da norma processual também sofreram crítica semelhante a 

esta, mas nem por isso deixaram de ser úteis ao sistema normativo. Pelo contrário, estão 

sendo muito festejados como normas fundamentais de processo 62 , pela função que 

exercem de orientar a ordenação, a disciplina, a interpretação e a aplicação do processo 

civil. Assim, afasta-se a crítica acerca da obviedade dos novos dispositivos inseridos na 

LINDB. 

Uma segunda crítica diz respeito à baixa densidade normativa e alta densidade 

axiológica da Lei nº 13.655/2018, o que resultaria numa insuficiente força cogente, 

tornando-a um adereço e não um componente essencial. Essa crítica se justifica, porque 

a mencionada lei possui, de fato, muitos termos de conteúdo semântico aberto e 

expressões abstratas, o que é natural em uma norma principiológica. Daí aumenta a 

 

62   Fredie Didier Jr. (2015, pp. 61-62) explica: “A norma é fundamental, porque estrutura o modelo do 

processo civil brasileiro e serve de norte para a compreensão de todas as demais normas jurídicas 

processuais civis”. E mais adiante complementa afirmando que um parte das normas fundamentais de 

processo decorre diretamente da Constituição Federal e outra parte decorre da legislação 

infraconstitucional, mais especificamente do Código de Processo Civil, que dedica capítulo inteiro a essas 

normas (art. 1º ao 12). Porém, o rol não é exaustivo. “Há outras normas fundamentais do processo civil 

brasileiro que não estão consagradas expressamente nos doze primeiros artigos do CPC”. Exemplo disso 

é o art. 489 do CPC. 
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importância e responsabilidade do intérprete da norma, que pode maximizar ou esvaziar 

o sentido da norma ao aplicá-la. 

Para superar essa crítica, é preciso entender o Direito como elemento estruturante 

da sociedade, e enxergar as leis como ferramentas para se alcançar determinado objetivo. 

Ora, desde a pré-história as ferramentas servem para ampliar os efeitos da ação humana 

(positiva ou negativamente). Essa é a sua finalidade. O martelo não constrói a casa nem 

mata uma pessoa, mas potencializa a força do homem ou da mulher em ambos os casos.  

Utilizando esse raciocínio, conclui-se que a aplicação da Lei nº 13.655/2018 tanto 

pode restringir o controle da Administração Pública quanto pode amadurecê-lo, na 

medida que passa a exigir decisões aderidas à realidade, que prevejam as consequências 

práticas. Tudo vai depender da forma em que for empregada pela sociedade.  

Uma terceira crítica é manifestada por aqueles que entendem que a exigência de 

que as decisões dos órgãos de controle sejam adequadamente embasadas e justificadas 

restringirá a atuação desses órgãos.  

Implícita na crítica está a ideia de que, ao exigir das autoridades 

públicas a motivação de suas decisões, a Lei retiraria poder dessas 

autoridades e abriria margem à corrupção. Significaria dizer: ao 

exigir razões do Estado, a Lei suprimiria poder do Estado para 

controlar seus próprios atos. Essa suposta “perda de poder” é 

então ligada, de modo malicioso pela crítica, à atual crise das 

instituições políticas brasileiras, como se a Lei tivesse algum 

propósito maquiavélico de contribuir com interesses escusos da 

classe política e do empresariado nacional. (grifos aditados) 

(ALBERTO, 2018) 

 

Essa crítica está equivocada, pois, como pondera Pessôa (2018), a Lei nº 

13.655/2018 veda, apenas, as decisões sem fundamentação adequada. Porém, isso não 

afeta a função do controle, pelo contrário, qualifica-o e significará um avanço para a 

Administração Pública. 

Essa crítica não deve ser considerada, porque ignora o fato de que a exigência de 

motivação e de fundamentação das decisões públicas, com a exposição racional dos 

critérios decisórios, fortalece – e não afrouxa – o controle sobre elas.  

O dever de motivação das decisões está abrigado na Constituição Federal e em 

normas infraconstitucionais como o CPC (arts. 11 e 489, §§1 º e 2º) e a Lei de Processo 

Administrativo (art. 50). A ausência do atendimento a esse dever impossibilita o controle 

e o controle faz parte do Estado Democrático de Direito.  

Somente em uma compreensão autoritária da política faz sentido 

a afirmação de que há uma contraposição entre o dever de 
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motivação das decisões públicas e o controle (público) dessas 

decisões. […] Apenas num Estado autoritário há oposição entre 

fundamentação pública e poder político; o autoritário sempre 

deseja que os controladores não tenham nenhum ônus de 

justificação perante a sociedade civil. Em uma democracia, no 

entanto, controle sem dever de fundamentação é falso controle. 

(ALBERTO, 2018) 

 

Para finalizar os comentários acerca das críticas endereçadas à Lei nº 

13.655/2018, cabe a transcrição de Paulo Modesto (2018), quando ele as repele 

classificando-as como “fake news institucional”, patologia prejudicial à verdade, pois 

valoriza a aparência em detrimento da essência, o grito em lugar do argumento: 

Ampliar a segurança jurídica é reduzir o arbítrio; reduzir o 

arbítrio é reduzir as possibilidades de agentes públicos venderem 

o arbítrio para quem está disposto a pagar para se favorecer com 

ele. Ao fim e ao cabo, a segurança jurídica amplia o combate à 

corrupção, nunca o reduz. Mas em tempos de fake news, parece 

ter razão quem grita mais alto, mesmo com prejuízo à razão. 

(MODESTO, 2018) 

 

Assim, entende-se que as críticas à Lei nº 13.655/2018 devem ser combatidas e 

superadas em prol da defesa do aperfeiçoamento do controle e da segurança jurídica, o 

que passa, dentre outros, por limitar o arbítrio das autoridades, pela exigência de 

motivação nas decisões, pela preocupação com as consequências práticas das ações, pela 

especificação de responsabilidades, e pelo respeito aos precedentes.  

2.4  OS ARTIGOS INSERIDOS NA LINDB E O CONTROLE DA ADM. PÚBLICA 

Como anunciado, a Lei nº 13.655/2018 inseriu 11 artigos na LINDB, do art. 20 ao 

30. 

Os arts. 20, 21 e 22 estabelecem que as decisões da Administração Pública, do 

Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas devem levar em consideração as 

consequências práticas, jurídicas e administrativas, não se baseando apenas em valores 

jurídicos abstratos. 

Com isso, o agente público (administrador, controlador ou julgador) deverá 

demonstrar, na própria decisão, que avaliou adequadamente as consequências práticas, e, 

mais do que nunca, que estava atento para elas, deixando claro para a sociedade que fez 

um exercício adequado de previsão dos efeitos de suas decisões, levando em conta a 
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repercussão concreta, a realidade da vida. Aliás, “Quando o direito ignora a realidade, a 

realidade se vinga ignorando o Direito” 63. 

Não se quer a utilização de elementos extra-autos; a previsão desejada é intra-

autos. Se quer que o agente público avalie e investigue as situações reais, que pondere os 

atenuantes e agravantes e que afaste o bis in idem. Portanto, não é exercício de 

futurologia, é aplicação da razoabilidade e do princípio da realidade no Direito 

Administrativo. Sobre esse tema cabe o trecho seguinte de José Vicente Santos Mendonça 

(2011): 

Nada mais óbvio do que exigir que os atos administrativos 

tenham por base situações reais e se proponham a atingir, de 

modo realista, estados reais. Se o Direito Público do Século XXI 

não é mais aquele monte de palavras bonitas com resultado zero, 

também o Direito Administrativo dos dias de hoje é Direito 

comprometido com o contexto no qual vai ser aplicado e com o 

adiantamento das consequências dessa ou daquela linha de ação. 

(MENDONÇA, 2011) 

 

A preocupação com a realidade dos fatos quando se decide não é algo criado nos 

artigos inseridos na LINDB. Como regra de interpretação, podia, mesmo antes da 

alteração, ser extraída do art. 5º da LINDB quando dispõe: “Na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. E, também, 

dos arts. 93, IX da CF/88 e do art. 11 do CPC, que indicam que as decisões devem refletir 

o caso concreto64.  

O agente público deve ser responsável e atento às possíveis consequências 

prejudiciais de suas decisões65. Essa conexão com a realidade e com as consequências 

 

63 Frase atribuída por José Vicente de Mendonça (2011) a George Ripert (1880-1958), um jurista francês, 

notabilizado como civilista e comercialista. Começou sua carreira como Professor da Faculdade de Direito 

de Paris. Suas obras são: Traité practique du droit civil; Traité élémentaire de droit comercial; La règle 

morale dans obligations civils; Aspectes juridiques du capitalisme moderne; Le Déclin du droit. 
64 CF de 1988: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 

Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

(...) 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes 

e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

CPC de 2015: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

65 Exemplo disso é a Decisão no processo mais velho que tramitava no STF (ação cível originária nº 

0000174-16.1959.0.01.0000, de origem do Mato Grosso, cujo Relator original foi o Min. Cezar Peluso, 

julgada em 2012) que mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade dos atos administrativos impugnados 

– celebrados há 53 anos atrás – deixou de pronunciar a nulidade dos mesmos em nome dos princípios da 
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práticas não impede que as decisões sejam adotadas com base em princípios, mas exige 

que estes sejam articulados na prática, e que estejam aderidos ao caso, vedando-se as 

motivações decisórias vazias, retóricas ou principiológicas abstratas, sem análise dos 

fatos concretos e de seus impactos. Ou seja, não basta serem enunciados ou invocados os 

princípios na decisão para que esta esteja motivada, porque, como alerta Celso Antônio 

Bandeira de Mello66, citado por Carlos Sundfeld (2014): “No Direito não existe palavra 

mágica ou abracadabra”. 

Os arts. 23 e 24 dispõem que o exame da validade de atos e contratos 

administrativos devem levar em consideração a interpretação legal vigente na época em 

que foram produzidos. A mudança de interpretação deve valer para o futuro, não podendo 

atingir situações constituídas. Assim, impede-se a aplicação retroativa das decisões 

administrativas, o que a Lei nº 9.784/9967 no art. 2º, XIII proibia.  

Além disso, sempre que possível, deve ser estabelecido um regime de transição 

antes de se fazer exigência administrativa diferente daquela praticada reiteradamente. Os 

autores Guilherme Bianco, Marcelo Bruto, Marcelo Fonseca, Marcelo Sandes e Rafael 

Ferreira (2018), comentando os arts. 23 e 24 resumem:  

Não se impede o exercício de competências constitucionais, mas 

sim que interpretações novas retroajam para punir quando o 

gestor se fundamentou em jurisprudência ou doutrina existente à 

época do ato. Não há limitação em relação à punição de atos 

pretéritos, mas, efetivamente, disciplina de efeitos retroativos de 

novas jurisprudências. Na mesma linha, assegura-se a transição 

de atos já consumados sob normas de conteúdo indeterminado, 

com respeito à proporcionalidade, quando houver novas 

interpretações supervenientes. (BIANCO, et al, 2018) 

 

Com efeito, esses dispositivos visam impedir que mudanças de posicionamento 

da administração peguem o cidadão e as empresas de surpresa. O Fisco, por exemplo, não 

poderá alterar seu entendimento sobre a legislação tributária e aplicar retroativamente a 

mudança de interpretação. Os Tribunais de Contas da mesma forma, o que reforça a ideia 

de previsibilidade para o cidadão. 

 
boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima, considerando a situação factual consolidada e a 

impossibilidade de anulação dos negócios jurídicos questionados diante das consequências práticas 

desastrosas. 

66 Um dos advogados administrativistas mais respeitados e brilhantes do país. 

67 Lei Federal do Processo Administrativo. 
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Os arts. 26 e 27 preveem a possibilidade de celebração de termos de ajustamento 

de conduta e de acordos substitutivos de sanções, a fim de que a Administração Pública 

possa corrigir ilicitudes de forma consensual, mediante compensações do interessado. 

Sobre esses artigos é preciso que se diga que celebrar acordo não é forma de 

diminuir controle, é forma de exercer controle; e que realizar transação com o Poder 

Público não é nenhuma novidade, há muito o sistema normativo comportava. 

Para exemplificar tem-se: a Lei de Ação Civil Pública trata disso no seu art. 5º; a 

Resolução nº 118/2014 do CNMP trata da política nacional de incentivo à composição no 

âmbito do Ministério Público; o Código de Processo Civil incentiva a composição 

consensual de conflitos; a Recomendação nº 021/2015 do CNJ orienta a adoção de 

conciliação em processos disciplinares; a IN nº 02/2017 da CGU prevê a realização de 

Termos de Ajustamento de Conduta; a Resolução nº 59/2017 do TCE do Paraná regula 

os Termos de Ajustamento de Gestão; e o Decreto Federal nº 9.179/2018 dispõe sobre a 

compensação ambiental, substituindo a multa em favor de atividade que efetivamente 

repare o dano causado.  

Com efeito, a Administração Pública, especialmente os órgãos de controle haviam 

percebido a utilidade dos acordos e os têm estimulado, inclusive por meio da mediação 

de conflitos, a fim de dispender menos energia na solução de demandas ou na reparação 

de danos. 

Juliana Banacorsi de Palma (2015) defende que acordos na Administração Pública 

reduzem tempo, custos68 e recursos, além de evitar a propositura de demandas judiciais e 

a perenização de conflitos. Decisões formadas pelo consenso tendem a ser menos 

desrespeitadas por ambas as partes, pois na maioria das vezes, correspondem à própria 

expressão de interesse como sustentam Sérgio Ferraz e Amari Saad (2018).  

O art. 28 dispõe que o agente público somente responderá por suas decisões e 

opiniões técnicas em caso de dolo69 ou erro grosseiro70, evitando que seja punido por 

 

68 A Autora citada traz em sua obra a seguinte afirmação: “Estima-se que um PAD custe R$ 50.000,00 aos 

cofres públicos, acordos são mais baratos. O IBAMA consegue arrecadar apenas 5% do que foi aplicado 

de multas em processos de execução fiscal. Só os pequenos infratores pagam. As grandes empresas 

recorrem, judicializam. Isso aumenta a sensação de impunidade e o descrédito na Administração Pública”. 

Além disso, há informação semelhante “Entre 2011 e 2014, apenas 8,7% dos valores cobrados em multas 

ambientais pelo Ibama foram efetivamente arrecadados.” Disponível em: https://jornalggn.com.br/meio-

ambiente/ibama-so-consegue-arrecadar-87-das-multas-ambientais/ Acesso em: 04 de setembro de 2019. 
69 O Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano, no Livro 4, Título Terceiro define dolo como: “todo 

artifício, esperteza e ardil empregado para enganar, iludir e defraudar a outrem”. Diferente da astúcia, 

considerado dolo bom. 

70 A discussão que há sobre esse artigo é acerca da expressão “erro grosseiro”, utilizada, em 2007, pelo 

Min. Joaquim Barbosa, no julgamento do MS 24.631-6 DF STF, como equivalente ou sinônimo de culpa. 

https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/ibama-so-consegue-arrecadar-87-das-multas-ambientais/
https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/ibama-so-consegue-arrecadar-87-das-multas-ambientais/
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mera divergência de interpretação, o chamado “crime de hermenêutica”, ou seja, ter uma 

interpretação da lei ou do fato diversa da considerada correta por quem o controla e, não 

sendo isso um erro grosseiro evidente, não será motivo de punição, a menos que o agente 

público tenha agido com dolo. Para Fernando Scaff (2018), “esse dispositivo é 

alvissareiro”. 

Com efeito, o artigo traz a possibilidade de o gestor público errar, tentando acertar 

e sempre sem desbordar da legalidade, claro. Ou seja, o que se busca dar tranquilidade 

para o gestor honesto e preocupado em, pelo menos, tentar fazer o melhor para a 

Administração Pública. Não deve ser considerado erro grosseiro, portanto, aquele em que 

a decisão ou a opinião for baseada em jurisprudência ou doutrina - ainda que não 

pacificadas, em orientação geral ou, ainda, em interpretação razoável - mesmo que não 

venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. Com isso, o gestor 

público fica mais estimulado e menos receoso a inovar na sua gestão. Sabendo que na 

inovação pode ocorrer erros, desde que não sejam grosseiros, e desde que não tenha agido 

com dolo, o gestor fica imunizado à punição pela tentativa. Isso é uma grande segurança. 

 Como comentam Bernardo Apply e Floriano Marques Neto (2018), o objetivo da 

imunidade “é impedir a paralisia dos gestores públicos que têm de tomar decisões (como 

a concessão de uma licença ambiental)”. Tal medida tende a tornar mais ágil e racional 

a atuação desses gestores e incentivar que não deixem de agir por medo de serem 

posteriormente responsabilizados pessoalmente pelos órgãos de controle.  

Segundo Rafael Véras de Freitas (2018), cuida-se de norma que se encontra “em 

plena consonância com o entendimento do STJ 71 , de acordo com o qual a 

responsabilização por atos de improbidade é predicadora da comprovação do elemento 

subjetivo do agente público ou mesmo do terceiro beneficiário”. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) faz a distinção entre ilegalidade e 

improbidade, assentando que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade 

só adquire status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios 

constitucionais da administração pública coadjuvado pela má intenção do gestor (REsp. 

807.551/MG, rel. Min, Luiz Fux), e que a ação de improbidade administrativa não alcança 

o gestor público inábil, mas apenas o desonesto (REsp. 213.994/MG, rel. Min. Garcia 

Vieira). 

 

71 O julgado citado pelo Autor foi o REsp 1.273.583/SP. 
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Um outro efeito possível do artigo 28 é o de inverter e ampliar o ônus de 

fundamentação para o controlador, que passará a ter de demostrar, por intermédio de 

provas concretas, que o ato praticado pelo gestor público restou maculado pela intenção 

de malferir a probidade administrativa. Dessa forma, não há risco de impunidade do mau 

gestor, pois “o fato de não punir o erro, salvo o grosseiro, por exemplo, não impedirá 

que os órgãos de controle fixem a correta interpretação das normas para casos futuros”, 

como destaca Jardim (2018). 

Além disso, o dispositivo ora em comento terá o condão de contribuir para que o 

“administrador melhor fundamente o seu agir, por intermédio de uma adequada 

processualização, de sorte a reduzir os riscos de que suas decisões sejam inquinadas 

pela pecha dos ‘atos dolosos’ ou dos atos praticados lastreados em um ‘erro grosseiro’”, 

como sustenta Freitas (2018). 

O art. 29 preceitua que a criação de normas administrativas pode ser precedida de 

consulta pública, a fim de que os cidadãos possam opinar. É uma faculdade bem-vinda, e 

não uma obrigação. Caminha na linha do que determina o Decreto nº 8.243/14, que 

instituiu a Política e o Sistema Nacional de Participação Social. 

Esse penúltimo artigo quer que sejam colhidas contribuições dos cidadãos e que 

estas sejam consideradas na decisão. Essa norma mostra que a Administração Pública tem 

de andar ao lado da sociedade e, não, de costas para ela. A democratização de acesso da 

população à Administração Pública tem avançado muito nos últimos tempos e as Leis de 

Transparência e acesso à informação são exemplos disso.  

Tais inovações, segundo Gustavo Justino de Oliveira (2018) “vão ao encontro de 

uma gestão pública mais aberta e igualitária, em um contexto de governança e que tende 

também a aumentar a base de legitimidade democrática de suas decisões”. 

Por fim, o art. 30 prevê que as autoridades administrativas devem editar súmulas 

administrativas e que os precedentes administrativos são vinculantes, até ulterior revisão. 

O que se é fortalecer e incentivar os precedentes de caráter vinculante nos Tribunais. Isso 

trará segurança jurídica para os administrados, agentes públicos e investidores privados, 

que saberão o que esperar dos órgãos controladores, além de prestigiar os princípios da 

eficiência e da igualdade.  

Weber Luiz de Oliveira (2016) afirma que a aplicação dos precedentes judiciais 

foi objeto de disciplinamento pelo CPC de 2015, sob a influência dos precedentes oriunda 

dos países do common law, determinando-se que juízes e tribunais seguissem a 

interpretação do direito sedimentada judicialmente nas instâncias superiores. Para ele: 
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A Administração Pública, regida e limitada por imposição 

constitucional ao princípio da legalidade, diante deste novo perfil 

da jurisdição brasileira, também deve adotar os precedentes 

vinculantes, desde que autorizada por regulamentação legal que 

discrimine as balizas para tal entendimento, legitimando a 

atuação dos agentes públicos, publicizando aos administrados a 

posição administrativa e assentando a integridade do direito no 

Estado. (OLIVEIRA, 2016) 

 

A partir da Lei nº 13.655/2018, pode-se dizer que a Administração Pública possui 

a autorização legal mencionada pelo autor citado para adotar os precedentes, que, de fato, 

têm uma função muito importante no quesito segurança para administrados, evitando-se 

que, em igualdade de condições, o entendimento do órgão de controle seja diverso.  

Todos esses artigos, como visto, estabelecem critérios para a atuação de órgãos 

de controle, mas em nenhum momento visam restringir ou impedir o combate a condutas 

irregulares. O que fazem é exigir que os órgãos controladores atuem de forma coerente, 

considerando os custos e benefícios – sociais e econômicos – de suas decisões e, 

principalmente, o que aumentará a segurança jurídica para todos os envolvidos, cidadãos, 

agentes públicos, sociedade civil organizada e investidores privados. 

De acordo com Flávio Jardim (2018), quando se posicionou favorável à sanção 

do PL 7.448/2017, afirmou que os novos artigos a serem introduzidos na LINDB 

significavam avanço da legislação brasileira, pois a equiparavam “às melhores práticas 

internacionais, de sistemas avançados, que levam a sério a necessidade de o 

cidadão/administrador conhecer o que o Estado lhe demanda”.  

Se a atuação dos órgãos de controle é fundamental em um ambiente democrático, 

essa atuação não pode resultar em um ambiente de incerteza e baixa previsibilidade, como 

infelizmente tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. Esse é o momento de reverter esse 

cenário. 

2.5  A LINDB, A PANDEMIA E A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES 

PÚBLICOS 

A definição de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) associa-

se à disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma 

epidemia – grande surto de uma doença que afeta uma região – se espalha por diferentes 

continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa (epidemia em escala 

global). Esta definição leva em consideração a disseminação geográfica rápida que um 

vírus apresenta. Em 11 de março do corrente ano (2020), a OMS declarou pandemia de 
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Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus, que, naquele momento, já atingia 

mais de 115 países. 

Com efeito, a disseminação do coronavírus é muito rápida. Mas, além do nível 

alarmante de sua contaminação, esse vírus está ligado a um número impressionante de 

mortes entre diferentes faixas etárias, especialmente dentre aqueles maiores de 60 anos.  

Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doenças que variam 

do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). O Covid-19 

é a doença do coronavírus provocada pela nova cepa descoberta em 2019, que não havia 

sido identificada anteriormente em seres humanos. Ao contrário dos vírus que causam a 

gripe comum, o Covid-19 não tem pré-imunidade conhecida, vacina ou tratamento 

específico com medicamentos antivirais para outras variantes do coronavírus. O 

tratamento se baseia no alívio dos sintomas, na tentativa de combater o agravamento e 

evitar o óbito do paciente. 

O vírus que causa a Covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas 

geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. As gotículas que são muito 

pesadas para permanecerem no ar, são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. 

As gotículas menores e mais leves, permanecem um tempo em suspensão. Uma pessoa 

se contamina quando inala o vírus, ou toca em uma superfície contaminada e, em seguida, 

passa as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. 

Por isso, as principais recomendações para impedir a propagação desse vírus 

incluem lavagem regular das mãos; uso de máscara facial cobrindo boca e nariz com a 

parte interna do cotovelo ou com lenço descartável ao tossir e espirrar; e evitar 

aglomeração de pessoas. Afinal, mesmo aquelas assintomáticas são capazes de transmitir 

o vírus. 

No mundo, em 21 de junho de 2020, havia, segundo dados do mapa do 

coronavírus disponível na rede mundial de computadores (mesmo número disponível no 

consórcio de imprensa), 8.802.328 casos confirmados, 4.372.440 recuperados e 464.620 

mortes. No Brasil, o registro é de 1.071.085 casos confirmados, 543.186 recuperados e 

50.090 mortes.  

Diante desse cenário, a grande maioria dos países ativaram e ampliaram seus 

mecanismos de resposta a emergências na tentativa de encontrar, como sugeriu Tedros 

Adhanom, Diretor-Geral da OMS, “um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar 

disrupções econômicas e sociais e respeitar os direitos humanos”. Alguns demoraram de 
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acionar esses mecanismos, mas pagaram o preço com o rápido aumento diário de mortes 

por Covid-19, e mudaram o discurso e as ações no campo sanitário. 

Fato é que, a pandemia, dentre outros aspectos, revelou, mais uma vez, a 

importância do Estado, e não do mercado, na proteção e suporte (inclusive financeiro) 

aos cidadãos e empresas. Para Francisco Bertino de Carvalho (2020), “apenas o Poder 

Público reúne as condições para estruturar a defesa e o combate da sociedade contra 

esta iminente ameaça”, o coronavírus, senão vejamos: 

(...) restou evidente, em todo o globo, que apenas o Poder Público 

reúne as condições para estruturar a defesa e o combate da 

sociedade contra esta iminente ameaça, assim como ficou claro 

que a competência e a arte de governar requer capacidades 

intelectuais, emocionais e morais diferenciadas. É um tempo que 

não perdoará improviso, incompetência ou despreparo. 

Tal e qual na guerra, a capacidade de liderar em condições 

adversas é o divisor de águas entre os comandantes de sucesso e 

aqueles que levam suas tropas à ruína. (CARVALHO, 2020) 

 

Restringindo à análise ao Brasil, e, especificamente, ao campo legislativo, 

durante a pandemia (em razão dela e/ou para permitir o melhor combate readaptando a 

realidade), verifica-se que o Direito foi desafiado a responder, com rapidez, às exigências 

sociais e econômicas surgidas, editando inúmeras leis nas mais diversas áreas atingidas 

pela Covid-19, dentre elas destacam-se as constantes a seguir: 

 

Lei nº 14.010 de 

10/06/2020  
Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das 

relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da 

pandemia do coronavírus (Covid-19). 

Lei nº 14.006 de 

28/05/2020  

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a 

importação e distribuição de quaisquer materiais, 

medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde 

registrados por autoridade sanitária estrangeira e autorizados à 

distribuição comercial em seus respectivos países; e dá outras 

providências. 

Lei Complementar nº 

173 de 27/05/2020  
Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras 

providências. 
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Lei nº 13.995 de 

05/05/2020  

Dispõe obre a prestação de auxílio financeiro pela União às 

santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que 

participam de forma complementar do Sistema Único de 

Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de 

permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à 

pandemia da Covid-19. 

Lei nº 13.993 de 

23/04/2020  

Dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, 

hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia de 

coronavírus no Brasil. 

Lei nº 13.989 de 

15/04/2020  

Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada 

pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 

Lei nº 13.987 de 

07/04/2020 

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, 

em caráter excepcional, durante o período de suspensão das 

aulas em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de educação básica. 

Lei nº 13.982 de 

02/04/2020  

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor 

sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício 

de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas 

excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o 

período de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-

19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Lei nº 13.979 de 

06/02/2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 

  

Afora os diplomas legislativos retro mencionados, que demonstram o plexo de 

atuação estatal durante a pandemia, e a complexidade da situação, inúmeras foram as 

medidas provisórias publicadas (61 MP´s de 11 de março a 21 de junho de 2020 – nºs 924 

a 984) pelo Executivo Federal. Dentre elas, destaca-se a Medida Provisória nº 966, que 

dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos e 

decisões relacionados com a pandemia da Covid-19, in verbis: 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 966, DE 13 DE MAIO DE 2020 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%2520966-2020?OpenDocument
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Dispõe sobre a responsabilização de agentes 

públicos por ação e omissão em atos 

relacionados com a pandemia da covid-19. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 

Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser 

responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou 

se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos 

relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de: 

I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia da covid-19; e 

II - combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da 

pandemia da covid-19. 

§ 1º A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de 

forma automática ao decisor que a houver adotado como 

fundamento de decidir e somente se configurará: 

I - se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor 

aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica; ou 

II - se houver conluio entre os agentes. 

§ 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado 

danoso não implica responsabilização do agente público. 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-

se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável 

praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão 

com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. 

Art. 3º Na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão 

considerados: 

I - os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; 

II - a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo 

agente público; 

III - a circunstância de incompletude de informações na situação 

de urgência ou emergência; 

IV - as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado 

ou condicionado a ação ou a omissão do agente público; e 

V - o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas 

para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas 

consequências, inclusive as econômicas. 

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Brasília, 13 de maio 2020; 199º da Independência e 132º da 

República. 

 

Esta Medida Provisória tem como objetivo instituir um regime especial de 

responsabilidade civil (patrimonial) e administrativa (disciplinar) dos agentes públicos 

em relação aos atos e decisões adotadas no período da pandemia. Estabelece logo no art. 
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1º, que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e 

administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos 

relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas decorrentes da pandemia da covid-

19, relativas ao enfrentamento da emergência de saúde pública e ao combate aos efeitos 

econômicos e sociais. 

Na primeira parte, o art. 1º da MP/966 reproduz norma contida no art. 28 da 

LINDB que prescreve que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões 

ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Ou seja, a MP/966 copia a 

LINDB, com conceitos vagos e redunda em, também, limitar a responsabilidade dos 

agentes públicos aos atos praticados e decisões adotadas com dolo ou erro grosseiro. Por 

essa razão alguns perguntam se seria mesmo necessária a MP/966 para tratar dos 

requisitos de responsabilidade civil e administrativa do agente público, por seus atos e 

decisões durante a pandemia, quando não agisse com dolo (intenção deliberada de causar 

dano) ou erro grosseiro (equívoco evidente e inescusável). 

Mas será que quando o texto da MP/966 traz uma redação diferente da LINDB 

(seja nos incisos e parágrafos do art. 1º seja no caput do art. 2º) está explicitando o 

conteúdo já constante na LINDB ou apresentando novos parâmetros específicos para a 

incidência das normas de responsabilização civil dos agentes públicos? 

Para quem acredita tratar-se apenas de norma redundante e não de inovação, por 

exemplo, Santos (2020), a redundância não seria ruim, pois, para ele, “A especificidade 

da norma, de aplicação específica para situações envolvendo atos relacionados com a 

pandemia, pode contribuir muito para dar mais segurança jurídica para os agentes 

envolvidos nos processos relacionados a ela”. 

Para os outros, se a MP/966 apenas tivesse repetido as disposições da LINDB e 

não tivesse trazido nenhuma grande inovação ao ordenamento jurídico, limitando-se a 

reiterar ou reafirmar regras jurídicas já existente, além de inócua, não precisaria ser 

transformada em lei, sendo uma medida provisória com “caráter de lei interpretativa”, 

como afirma Paulo Modesto (2020), à semelhança da própria LINDB. Porém, a edição 

de uma norma apenas interpretativa dificilmente atenderia aos requisitos constitucionais 

para a edição de uma medida provisória (relevância e urgência da matéria a ser legislada) 

e dificilmente seria considerada constitucional.  

Além deste aspecto (redundância ou inovação), em que doutrinadores e juristas se 

dividem, é necessário analisar a eficácia da MP/966 para, do ponto de vista da 

responsabilização dos agentes públicos, contribuir para separar o joio do trigo, punindo 
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aquele que, aproveitando-se da situação (de emergência, no caso da pandemia), venha a 

praticar ato ou decidir com o intuito de obter vantagem indevida para si ou para outrem, 

gerando danos ao erário e, consequentemente, à sociedade, e, não aplicando sanção àquele 

que, imbuído de boa-fé e com propósito de acertar, venha a praticar ato ou decidir de 

forma que, posteriormente, se afigure equivocada.  

Neste ponto, a MP/966 é inócua, pois a LINDB já alcança essa finalidade ao 

aperfeiçoar os mecanismos de responsabilização dos gestores para evitar o injusto 

tratamento igual entre administradores que agiram com dolo direcionado a lesar o erário 

e outros que cometeram erros escusáveis diante dos desafios de gestão, inclusive em 

tempos de pandemia.  

A MP/966 inova ao estabelecer novos requisitos aos já postos no art. 22 da 

LINDB, senão vejamos o art. 22 da LINDB: 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 

direitos dos administrados. 

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão 

consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, 

limitado ou condicionado a ação do agente. 

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para 

a administração pública, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os antecedentes do agente. 

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na 

dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao 

mesmo fato. (grifos aditados) 

 

Logo, atraem duras críticas os acréscimos feitos pelo art. 3º da MP/966 à aferição 

do erro grosseiro, quais sejam: a) “a complexidade da matéria e das atribuições exercidas 

pelo agente público”; b) “a circunstância de incompletude de informações na situação 

de urgência ou emergência”, e; c) “o contexto de incerteza acerca das medidas mais 

adequadas para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, 

inclusive as econômicas. 

Começando a análise pelo “contexto de incerteza acerca das medidas mais 

adequadas para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, 

inclusive as econômicas”, esta referência traz para uma norma jurídica algo que não passa 

de qualificação de discurso político. A lei deve prescrever, resistindo a tentação de 

conceituar, este é um pensamento consolidado acerca da edição de normas gerais. Mesmo 
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as leis interpretativas devem prescrever métodos e critérios de interpretação, não cabendo 

a inclusão em um texto normativo de um discurso político fruto de uma opinião (no 

sentido oposto ao do conhecimento científico), notadamente quando flagrantemente 

equivocada. Para piorar, o termo “incerteza”, como sinônimo de dúvida, é um sentimento 

subjetivo, íntimo e pessoal, inalcançável a pretensões normativas do Direito, que apenas 

pode tratar da conduta intersubjetiva. 

No mundo civilizado, já faz algum tempo, inexiste confusão entre as dúvidas 

científicas naturalmente existentes sobre as técnicas de combate a uma doença ainda não 

suficientemente conhecida e estudada e as medidas adequadas para enfretamento da 

pandemia. É preciso dizer, sem receio nem desvio, que estas “incertezas” somente 

permeiam o discurso distópico do Governo Federal em sua insistente atitude negacionista 

dos fatos que se desenrolam perante uma população incrédula e desassistida.  

Não existe vacina, tratamento eficaz (suficiente para evitar a morte de pacientes), 

nem mesmo procedimentos ou protocolos capazes de abreviar a internação ou a utilização 

de equipamentos de suporte à vida. O nome disto não é incerteza, é desconhecimento. As 

fronteiras do saber são conhecidas, assim como os cientistas sabem o que precisam 

aprender.  

Por outro lado, são certezas, algumas inclusive matemáticas, que as taxas de 

contágio precisam ser desaceleradas para evitar o colapso da estrutura de saúde (também 

conhecida em cada Município, em cada Estado e no país) e quais os mecanismos de evitar 

ou reduzir a circulação do vírus. Neste contexto, não é possível sequer que seja referida 

em texto normativo a uma pretensa “incerteza” “acerca das medidas mais adequadas 

para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, inclusive as 

econômicas”, muito menos ainda para atenuar a responsabilidade do agente público que 

age em erro ou se omite com relação às medidas que deveria tomar em função do seu 

cargo. 

Portanto, comprar equipamentos, aumentar a capacidade (física e de pessoal) de 

hospitais para evitar que entrem em colapso, investir recursos públicos em pesquisas, são 

obrigações que os agentes públicos não podem se escusar durante a pandemia, pois são 

omissões são indesculpáveis e devem, sim, gerar responsabilidade. 

E mesmo os dois outros aspectos retrocitados e indicados nos incisos II e III do 

art. 3º da MP/966 (a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente 

público e a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou 

emergência) parecem estender os limites razoáveis das excludentes de responsabilidade, 
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porque a responsabilidade por culpa é normalmente associada à negligência, imprudência 

ou imperícia, ou a condutas dissonantes daquelas do homem razoável, tomados em suas 

particularidades. 

Assim, por exemplo, vigorando a MP/966, um médico poderá ter sua 

responsabilidade excluída quando não adota as medidas que seriam esperadas em razão 

de sua formação técnica; e um gestor de hospital poderá deixar de ser responsabilizado 

quando não promover atos que seriam próprios dos conhecimentos científicos de que 

detém.  

É que, no caso do combate ao coronavírus, os incisos do art. 3º da MP/966 

permitem interpretação equivocada de que poderiam não ser responsabilizados agentes 

públicos e gestores que não atuassem de maneira claramente comprometida ao seu ofício 

e em consonância com as competências de seus cargos e conhecimentos técnicos que 

possuam.  

Sendo mais específico ainda, o médico que prescrever cloroquina ou 

hidroxicloroquina sem bases clínicas ou científicas da eficácia desses medicamentos, e o 

gestor de hospital que deixar de adotar medidas para proteger pacientes e agentes de saúde 

(como utilização de equipamentos de proteção, organização de espaços com 

distanciamento, e sanitização de locais) podem se esconder atrás da MP/966 para deixar 

de serem responsabilizados ou se isentarem das responsabilidades que a lei lhe impõe. 

Dito isso, no que inova, a MP/966 parece ter sido editada para imunizar de 

responsabilidade civil e administrativa agentes públicos que, durante a pandemia, não 

agirem corretamente. Por isso, a Medida Provisória estudada “é atentatória contra o 

interesse público lato sensu, na medida em que expede um salvo conduto para a prática 

de abusos e ilegalidades por agentes públicos, em momento de emergência sanitária no 

qual se encontram afrouxados os controles legais e administrativos sobre os atos de 

administração”, como defendem Mário Delgado, Romualdo Santos e Bruno Silva (2020). 

Para os autores retrocitados: 

Vários problemas podem ser entrevistos nesta medida provisória, 

por sua evidente afronta ao texto constitucional, por incidir sobre 

matéria já legislada e por subverter o sistema de responsabilidade 

civil, confundindo-o com o sistema de responsabilidade 

administrativa e positivando conceitos vagos que conduzem à 

insegurança jurídica. (DELGADO; SANTOS; SILVA, 2020) 

 

Com efeito, é evidente que a simples existência do estado de emergência de saúde 

não isenta os agentes públicos e gestores de toda e qualquer responsabilidade, apesar: i) 
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da decretação do estado de emergência, por meio da Lei nº 13.979/20, que permite a 

prática de diversos atos pelos agentes públicos (por exemplo: a possibilidade de gastos 

públicos fora dos limites da responsabilidade fiscal, a contratação de pessoas sem 

processo seletivo e a aquisição de produtos e serviços sem licitação), em larga medida 

sem os controles ordinários típicos da Administração Pública; e ii) da apuração de 

responsabilidade civil e administrativa por eventuais desvios de conduta ter de levar em 

conta as circunstâncias em que tais atos foram praticados e as consequências práticas do 

controle. 

Afinal, “a responsabilidade jurídica é uma forma das pessoas assumirem as 

consequências de seus comportamentos, se estes vierem a causar danos”, como 

descrevem Naves, Souza e Sá (2020). 

Neste sentido, a Associação de membros do Ministério Público, que representa 

mais de 16 mil membros em todo o país, também criticou a MP/966. Em nota oficial, a 

Conamp afirmou que responsabilidade de agentes políticos e públicos por seus atos é da 

essência do Estado de Direito e que “a técnica legislativa não pode suprimir esse 

elemento através do uso de termos genéricos, enunciados abertos”, e que o Ministério 

Público “continuará a exercer suas atribuições constitucionais e legais de investigar tais 

fatos, buscar a responsabilização daquele que, eventualmente, transgredirem os limites 

da legalidade e causarem danos ao patrimônio público, sejam eles vinculados ao poder 

público ou à iniciativa privada”. 

Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF) limitou a MP/966 

e decidiu, em 21/05/2020, poderão ser punidos nas esferas civil e administrativas caso 

adotem medidas durante a pandemia de coronavírus que contrariem critérios técnicos e 

científicos das autoridades reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, como a 

OMS. Na avaliação da maioria dos ministros, a MP/966 e outras medidas e atos desse 

tipo que atentem contra a saúde, a vida e o meio ambiente poderão ser consideradas "erros 

grosseiros", possibilitando a punição. 

O STF julgou sete ações apresentadas por partidos e entidades que pediam a 

derrubada da MP 966, por entender que ela seria um salvo-conduto para ações ilegais de 

agentes públicos durante a pandemia. A Corte manteve a MP, mas definiu critérios para 

o que será considerado "erro grosseiro", evitando que decisões contrárias a critérios 

técnicos e científicos estejam livres de punições. 

A medida provisória ainda deverá ser analisada pelo Congresso Nacional, que 

pode aprová-la com o mesmo texto enviado, com algumas modificações, ou rejeitá-la. 
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Mas deixando claro que qualquer alteração do texto que contrarie a decisão do STF pode 

gerar novos questionamentos na Corte. 

Em resumo, melhor que a MP/966 seja rejeitada e não deve servir para blindar 

Presidente da República ou outros agentes públicos em geral de serem responsabilizados 

por má gestão de recursos ou condução inadequada de políticas públicas, na pandemia ou 

fora dela. 

3.   CONCLUSÃO 

Em brevíssimas palavras, foi apresentada a Lei nº 13.655/2018 e listados os 

principais aspectos dos artigos inseridos na LINDB, avaliando seus efeitos para o controle 

da Administração Pública, especialmente em tempos de pandemia. 

Como demonstrado, a Lei nº 13.655/2018 pretende dar segurança às decisões e 

previsibilidade às condutas dos órgãos de controle da Administração Pública, razão pela 

qual a LINDB, por exemplo: a) torna mais racional o exercício dos deveres pelo gestor 

público e pelas autoridades independentes de controle, na medida em que obrigam que as 

decisões administrativas descrevam os aspectos práticos e as consequências esperadas, o 

que representa um grande avanço em relação ao quadro atual; b) prevê que se o exercício 

do poder normativo ou a decisão puder prejudicar relações jurídicas consolidadas, tanto 

a Administração quanto os órgãos de controle passarão a ter, conforme o caso, que 

modular os efeitos de sua decisão no tempo, evitando prejuízos a terceiros de boa-fé com 

a retroação; e c) incentiva a participação social e a utilização de precedentes nos órgãos 

de controle da Administração Pública.  

Se as diretrizes da LINDB serão suficientes para melhoria da qualidade das 

decisões administrativas, controladoras e judiciais propiciando a segurança e a eficiência 

desejadas vai depender, efetivamente, do destino que a sociedade der a esta lei como 

instrumento de realização do bem comum, da forma que ocorre com o uso de qualquer 

ferramenta. 

Mas, não há dúvida de que a expectativa depositada nas diretrizes de direito 

público acrescidas na LINDB para correção de rumos do Direito Administrativo, 

agigantou-se especialmente em tempos de pandemia. Recolocar na bússola o grau que 

aponte na direção da melhor solução ao interesse público (finalidade de todo ato 

administrativo), tornou-se um imperativo, especialmente diante dos aspectos inovadores 
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e controversos trazidos pela MP/966, com risco de prejuízos irreparáveis à Administração 

Pública.  

Com certeza, muitas ações e soluções adotadas durante a pandemia terão de 

associar a legalidade estrita à coragem, à criatividade, à inovação, à necessidade e 

ausência de possibilidade de conduta diversa ante à adversidade e à urgência, e os órgãos 

de controle da Administração Pública devem estar sensíveis a tal associação ativa, 

positiva e necessária (especialmente considerando a realidade do agente e do gestor no 

desempenho das funções de seus cargos), sem deixar de estar atentos aos desvios de rumo 

para corrigi-los - tempestivamente de preferência, e de reprimir atos mal intencionados 

e/ou cometidos com erro grosseiro.  

No caso da MP/966, publicada durante a pandemia do coronavírus, e para criar 

ainda mais obstáculos à responsabilização de agentes públicos, pode-se concluir que  a 

mesma não deve ser convertida em lei, primeiro porque, naquilo que reprisa a LINDB, é 

redundante e inócua; segundo, porque, naquilo que inova, vai de encontro a toda 

construção constitucional, legal, doutrinária e jurisprudencial acerca da responsabilização 

civil e administrativa dos agentes públicos, deixando um amplo espectro para a não 

responsabilização, e criando imenso guarda-chuva subjetivo para abrigar malfeitos. 

Ademais, não pode ser permitido salvo conduto para a prática de abusos e ilegalidades, 

com perigo de danos irreparáveis para a Administração Pública, especialmente em 

tempos de pandemia quando está em jogo vidas humanas. Inconcebível, pois, afrouxar os 

controles legais e administrativos, prestando um desserviço às regras de 

responsabilização dos agentes públicos. 

Dessa forma, seja por meio das alterações na LINDB, seja por meio da MP/966, 

o grande desafio de ontem e de hoje para o controle da administração pública continua 

sendo o de encontrar a justa medida para aplicar a responsabilização do agente público a 

cada situação, dentro da legalidade e sem desbordar da proporcionalidade e da 

razoabilidade.  
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QUESTÕES DE DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL 

             Pablo Stolze Gagliano72                             

             Carlos E. Elias de Oliveira73 

1.  INTRODUÇÃO 

Cidades desertas. Comércios fechados. Pessoas evitando a aproximação física 

com as outras.  

Um microscópico inimigo conseguiu viajar desde a pacata cidade chinesa de 

Wuhan para causar esse cenário desolador no mundo inteiro. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) externou seu 

estado de incerteza diante desse patógeno invisível por meio da “Declaração de 

Emergência em Saúde Pública”. Em 11 de março, ela se rendeu totalmente à sagacidade 

aterrorizante desse vírus, declarando situação de pandemia em virtude da Covid-19.  

No Brasil, o take desse filme - cujo gênero vacila entre suspense e terror – 

começou a ser gravado em fevereiro.  

No dia 3 daquele mês de fevereiro, o Ministério da Saúde editou a Portaria 

GM/MS nº 188/2020, para declarar “Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional” (ESPIN). Essa data pode ser considerada o momento em que, ao brado do 

“Luz, Câmera e Ação” e da batida da claquete, o vilão invisível entra em cena.  

Cidadãos já passam a evitar sair às ruas. A Bolsa de Valores entra em turbulência. 

O abraço fácil cede para as saudações distantes com as mãos. As cidades brasileiras 

passavam a se escurecer embaixo da nuvem de pavor soprada pelas notícias do aumento 

 
72 Juiz de Direito. Mestre em Direito Civil pela PUC-SP. Membro da Academia Brasileira de Direito Civil, 

do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Professor da 

Universidade Federal da Bahia. Co-autor do Manual de Direito Civil e do Novo Curso de Direito Civil (Ed. 

Saraiva).  
73 Professor de Direito Civil, Notarial e de Registros Públicos na Universidade de Brasília – UnB. Mestre 

em Direito pela UnB. Consultor Legislativo do Senado Federal em Direito Civil, Advogado, ex-Advogado 

da União e ex-assessor de ministro STJ. 
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exponencial de mortes de nossos irmãos italianos: os dois falecimentos registrados em 23 

de fevereiro na Itália saltaram para mais de 13.155 despedidas eternas em 1º de abril74.  

Em 6 de fevereiro de 2020, nasce a Lei da Covid-19 (Lei nº 13.979/2020), que 

prevê medidas destinadas ao enfrentamento da situação emergencial, como a quarentena 

e o isolamento. 

Os atos infralegais da União e dos Estados se espalham como se estivessem a 

imitar a multiplicação viral atroz da Covid-1975. Governadores decretam medidas de 

restrição de circulação de pessoas e de comércio. Por exemplo, em 11 de março de 2020, 

o Distrito Federal já havia restringido o funcionamento de estabelecimentos comerciais 

para evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, conforme Decreto DF nº 40.509, de 

11 de março de 202076. 

O Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, reconhece estado de emergência pública para flexibilizar as rígidas regras 

orçamentárias77. 

Todo esse ambiente de terror cinematográfico, que lembra filmes de guerra (com 

a diferença de que o letal inimigo é invisível e ainda não apareceram heróis para nos 

salvar), impactou severamente as relações de Direito Privado.  

Sem dinheiro, empresas deixam de pagar suas contas.  

Sem saída, trabalhadores perdem seus empregos.  

Acurralados, inquilinos suspendem o pagamento do aluguel de sua moradia e 

levantam as mãos ao céu rogando por um milagre para não serem despejados.  

Pais e mães, humilhados por não conseguirem dar o “pão de cada dia” aos filhos, 

tremem diante da prisão por dívida e da possibilidade de vir a conhecer, atrás das grades, 

o feroz vilão microscópico. 

Síndicos vedam a livre circulação nas áreas comuns dos prédios, despertando a 

revolta de alguns condôminos menos amantes da prudência. 

Membros de pessoas jurídicas e de condomínios não se arriscam a engrossar a 

lista de vítimas e cogitam transformar as assembleias presenciais em conclaves virtuais. 

 

74 Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/numeros-comparam-evolucao-do-coronavirus-no-brasil-

na-italia-e-no-mundo/. Publicado em 19 de março de 2020. 

75  Sobre as várias normas sobre a Covid-19, vide: http://www.saude.go.gov.br/noticias/765-

coronavirus/10610-legislacao-sobre-o-coronavirus-covid-19.  

76  Disponível em: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ad0fae78af5f4e50b46c7357b7ee8597/exec_dec_40509_2020.html. 

77 Esse Decreto Legislativo é editado para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 

Complementar nº 101/2000). 

https://veja.abril.com.br/saude/numeros-comparam-evolucao-do-coronavirus-no-brasil-na-italia-e-no-mundo/
https://veja.abril.com.br/saude/numeros-comparam-evolucao-do-coronavirus-no-brasil-na-italia-e-no-mundo/
http://www.saude.go.gov.br/noticias/765-coronavirus/10610-legislacao-sobre-o-coronavirus-covid-19
http://www.saude.go.gov.br/noticias/765-coronavirus/10610-legislacao-sobre-o-coronavirus-covid-19
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ad0fae78af5f4e50b46c7357b7ee8597/exec_dec_40509_2020.html
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Praticamente todos os ramos do Direito Civil foram atingidos sem que a legislação 

estivesse adequadamente preparada para esse momento de caos causado pela pandemia. 

Os vários juristas, às vezes com ímpetos acrobáticos, tentam brandir as armas que 

têm para dar soluções aos inúmeros problemas nas relações particulares. Vários artigos 

doutrinários são publicados 78 : a Covid-19 já se torna o epicentro das produções 

acadêmicas. 

O Congresso Nacional se move para socorrer juridicamente os particulares.  

O Senado Federal, por meio do Projeto de Lei nº 1.179/2020, dá à luz o RJET 

(Regime Jurídico Emergencial e Transitório) de Direito Privado.  

A proposição, talhada por uma legião de civilistas (que participaram direta ou 

indiretamente da gestação), esforça-se por abastecer todas as áreas do Direito Civil, desde 

a Parte Geral (ex.: prescrição e decadência) até a de Sucessões (ex.: prazos de 

inventários), passando pela de Família (ex.: prisão civil domiciliar), pela das pessoas 

jurídicas (ex.: assembleias virtuais), pela das Coisas (ex.: condomínio edilício e 

usucapião) e pela dos contratos.  

Duas são as inspirações para a criação de uma lei emergencial e temporária. 

A primeira é da França da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, os franceses 

editaram a famosa Lei Faillot para tratar da revisão de contratos que haviam sido atingidos 

pelas contingências econômicas de uma guerra. Essa lei era transitória, limitada aos três 

meses seguintes ao encerramento da conflagração. 

A segunda é de parlamentos de outros países, especialmente o alemão. Diante dos 

impactos da pandemia nas relações jurídico-privadas, a Alemanha editou a Lei de 

Atenuação dos Efeitos da Pandemia da Covid-19 no Direito Civil, Falimentar e 

Recuperacional. Trata-se de uma lei transitória que flexibiliza contratos e outras figuras 

de direito privado em meio aos escombros de incertezas causadas pela Covid-1979. 

Amigo leitor, nosso foco é fazê-lo inteirar-se dos principais aspectos de Direito 

Civil tratados na lei emergencial, tudo em forma de comentários aos seus dispositivos.  

Chamaremos esse novo diploma de Lei do RJET (Lei do Regime Jurídico 

Emergencial e Transitório). 

 

78 Uma amostra de vários artigos sobre os impactos da Covid-19 no Direito Civil pode ser vista nesta 

página: http://www.flaviotartuce.adv.br/artigos_convidados. 
79 Para uma visão mais detalhada, reportamo-nos a dois artigos: (1) “Alemanha aprova legislação para 

controlar efeitos jurídicos da Covid-19”, do Professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior; e (2) “Alemanha 

aprova pacote de mudanças legislativas contra a crise do coronavírus”, da professora Karina Fritz. 

http://www.flaviotartuce.adv.br/artigos_convidados
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Salientamos, por fim, que o Presidente da República vetou dispositivos nucleares 

do Projeto de Lei original, inclusive no que toca às relações contratuais, o que merecerá, 

oportunamente, em artigo próprio, a nossa reflexão crítica. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS (ARTS. 1º E 2º) 

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de 

relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).  

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da 

publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da 

pandemia do coronavírus (Covid19).  

Art. 2º A suspensão da aplicação de normas referidas nesta Lei não implica sua revogação 

ou alteração.  

Três diretrizes iluminam o diploma emergencial. 

De um lado, a Lei do RJET não modifica nenhum dispositivo do Código Civil 

nem de nenhuma outra lei. Por quê? Isso foi proposital. A referida lei não pretende 

estabelecer nenhuma regra permanente, não objetiva revogar nada. Colima, apenas, 

suspender normas que se mostrem incompatíveis com o período excepcional de 

turbulência social, econômica e pessoal causada pela pandemia da Covid-19. É o que diz 

o art. 2º. Portanto, a primeira diretriz da Lei da Covid-19 é a de que suas normas se 

endereçam apenas a fatos jurídicos “aturdidos" com o caos socioeconômico causado pela 

pandemia.  

De outro lado, a segunda diretriz é a de que o RJET tem uma data inicial bem 

precisa: 20 de março de 2020, data do Decreto Legislativo nº 6. Di-lo textualmente o 

parágrafo único do art. 1º. A ideia é que, a partir daí, haveria uma presunção absoluta de 

que as rebordosas que agitavam as relações de Direito Privado provinham da pandemia. 

O legislador escolheu esse marco porque, com o referido decreto, o Parlamento – que é a 

Casa do Povo e dos Estados – reconheceu a notoriedade da desordem causada pelo 

irrequieto vírus, a ponto de autorizar flexibilizações orçamentárias na forma do art. 65 da 

LRF. 

Dessa segunda diretriz, surge a seguinte dúvida: para o período anterior à 

supracitada data, a pandemia pode ou não ensejar revisões contratuais, suspensão da 

prescrição ou de outros fenômenos de Direito Privado? 
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 A resposta é um sonoro sim.  

Conforme já vimos na “Introdução”, pelo menos desde 3 de fevereiro de 2020 

(data da Portaria GM/MS nº 188/2020), a dinâmica das relações de Direito Privado já 

estava perturbada pelos transtornos da pandemia. Há, porém, uma observação: a análise 

deverá ser feita com base nas normas e princípios gerais do Direito Civil, sem levar em 

conta as regras específicas do RJET. 

Por fim, a terceira diretriz da Lei do RJET é a de que, em vários dispositivos, ela 

apenas positiva regras que já seriam alcançáveis com base em princípios ou regras 

anteriores. Em outras palavras, ainda que não houvesse a Lei do RJET, vários casos 

concretos haveriam de ser resolvidos da mesma maneira. O diploma emergencial apenas 

objetivou dar maior pacificidade, cristalizando, em texto legal, soluções que tinham um 

apoio na base mais fluida de princípios e de cláusulas gerais.  

Por exemplo, o impedimento e a suspensão, sem a lei do RJET, poderiam ser 

defendidos com base no princípio do "contra non valetem agere non currit praescriptio". 

A lei da RJET deixa clara, de vez, essa paralisação dos prazos. 

Dessa terceira diretriz decorre que, para fatos jurídicos anteriores à Lei do RJET, 

os juristas poderão alcançar, a depender do caso concreto, soluções similares à decantada 

no texto da nova lei emergencial. O fundamento jurídico, porém, não será a nova Lei, e 

sim princípios e cláusulas gerais já vigentes antes da criação do RJET.  

Essa observação é fundamental para deixar claro que a Lei do RJET, em momento 

algum, haverá de desrespeitar a vedação à retroatividade (mesmo a mínima) diante de 

atos jurídicos perfeitos, direito adquirido e coisa julgada80.  

Afinal, se, no momento em que as partes celebram um contrato ou um outro ato 

jurídico perfeito, elas levam em conta as regras de Direito Material da época para 

desenhar as condições contratuais, como o preço, a depender das regras materiais em 

vigor, o preço poderá ser maior ou menor. Não pode, portanto, o legislador, 

 

80 A propósito da retroatividade mínima diante de atos jurídicos perfeito, reportamo-nos ao capítulo 6 do 

artigo escrito por Carlos E. Elias de Oliveira em coautoria com Bruno Mattos e Silva: “A recente Lei do 

Distrato (Lei nº 13.786/2018): o novo cenário jurídico dos contratos de aquisição de imóveis em regime de 

incorporação imobiliária e em loteamento” (Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/artigo-lei-

distrato.pdf. Elaborado em 6 de janeiro de 2018). No mesmo sentido, tratando da inaplicabilidade da Lei 

do Distrato para “distratos” relativos a contratos anteriores, o STJ reafirmou o descabimento da 

retroatividade mínima (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.498.484/DF, 2ª Seção, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, DJe 25/06/2019). O STF seguiu a mesma linha de proibir a retroatividade mínima diante de atos 

jurídicos perfeitos ao proibir a aplicação da Lei dos Planos de Saúde - LPS (Lei nº 9.565/1998) a contratos 

anteriores (STF, ADI 1931, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08-06-2018). 

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-lei-distrato.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/artigo-lei-distrato.pdf
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posteriormente, mudar essas regras de Direito Material, sob pena de incorrer em vedada 

retroatividade contra ato jurídico prefeito.  

Entretanto, casos concretos anteriores poderão ser resolvidos da mesma maneira 

como anunciado na Lei do RJET por uma verdadeira coincidência jurídica: os princípios 

e as cláusulas gerais anteriores podem desaguar no mesmo resultado prático. 

3. COMENTÁRIOS À LEI: IMPACTOS NA PARTE GERAL  

O novo diploma repercutiu em institutos de grande importância da Parte Geral do 

Código Civil: no âmbito da prescrição e da decadência e na disciplina das pessoas de 

jurídicas de Direito Privado81. 

3.1 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA (ART. 3º) 

Art. 3º  Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o 

caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.  

§ 1° Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de 

impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no 

ordenamento jurídico nacional. 

§ 2° Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

NOÇÕES GERAIS 

Para a devida compreensão deste dispositivo, algumas noções precisam ser 

revistas.  

A legislação prevê diversas causas impeditivas e suspensivas da prescrição82. 

A priori, não há diferença ontológica entre impedimento e suspensão da 

prescrição, pois ambas são formas de paralisação do prazo prescricional.  

A sua diferença fática é quanto ao termo inicial, pois, no impedimento, o prazo 

nem chegou a correr; enquanto na suspensão, o prazo, já fluindo, “congela-se”, enquanto 

pendente a causa suspensiva. 

 

81 Serviu de base o Novo Curso de Direito Civil - Parte Geral, Vol. I, 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020 

(GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo). 
82 No CC, cf. arts. 197 a 199. 
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Por exemplo, o casamento entre devedores fará suspender a prescrição já iniciada, 

por aplicação do art. 197, I, do CC. 

 O mesmo dispositivo, porém, autoriza uma hipótese de impedimento do curso 

prescricional se a dívida for contraída durante a constância da sociedade conjugal. 

Exemplificando: João é credor de Maria de uma dívida já vencida e exigível, 

constante em instrumento público ou particular, estando em curso o prazo prescricional 

(para se formular a pretensão condenatória, via ação de cobrança) de cinco anos (na forma 

do art. 206, § 5.º, CC). Dois anos após a data do vencimento da dívida, contraem 

matrimônio, por força do qual o prazo prescricional ficará suspenso até a dissolução da 

sociedade conjugal. No caso, decretada a separação ou o divórcio, o prazo prescricional 

(suspenso durante o tempo de convivência conjugal) continuará a correr, computados os 

dois anos transcorridos, até que o credor atue ou seja atingido o limite máximo da 

prescrição. O matrimônio, no caso, atuou como uma causa suspensiva da prescrição. Se, 

todavia, Maria, respeitado o regime de separação de bens, contrai a dívida perante João, 

no curso do casamento, o prazo prescricional ficará impedido de correr até a dissolução 

da sociedade conjugal. 

Feitos esses esclarecimentos iniciais, voltemos a nossa atenção ao dispositivo sob 

análise. 

FUNDAMENTOS DA PARALISAÇÃO DOS PRAZOS 

Pretendeu o legislador, tendo em vista a grave situação socioeconômica 

desencadeada pela pandemia do coronavírus, obstar o transcurso do prazo prescricional, 

visando, com isso, a resguardar os interesses dos credores em geral. 

Com efeito, ficaram impedidos ou suspensos (paralisados) prazos prescricionais 

para se formular pretensão em juízo, o que se explica pelas dificuldades de variada ordem 

derivadas da pandemia, inclusive com reflexo na rotina de trabalho dos Tribunais. 

Nessa linha, transcrevemos a justa ponderação de RODRIGO MAZZEI e 

BERNARDO AZEVEDO: 

 

    Ademais, há que se registrar a ausência do exercício da advocacia 

privada no rol de atividades essenciais previstas nos decretos que 

regulamentaram o § 8º da lei 13.979/202015, de modo que, a toda evidência, 

a advocacia privada está sujeita às restrições de quarentena e isolamento 

social eventualmente impostas pelo Poder Público. 
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    Dessa forma, é possível afirmar que, a depender das medidas impostas 

pelo Poder Público em determinada região, haverá, sim, justo motivo que 

impedirá a parte e o advogado de distribuírem ações judiciais antes do 

término do prazo prescricional83. 

 

E não são só os impactos no funcionamento regular do Poder Judiciário que 

justificariam o congelamento da fluência dos prazos prescricionais e decadenciais. A 

própria adoção de providências para viabilizar o ajuizamento de uma ação judicial nesse 

período excepcional ficou comprometida, como reunir documentos, obter certidões, 

contratar profissionais (advogados, peritos etc.). Para tais diligências, há necessidade de 

deslocamento para repartições públicas e privadas, o que era inviável em virtude do 

fechamento de estabelecimentos por atos dos governos locais ou, no mínimo, era 

desaconselhável por força de imperativos de cautela para evitar a contaminação viral. 

Esse cenário justifica a paralisação dos prazos prescricionais, consoante o já 

citado princípio do "contra non valentem agere non currit praescriptio". 

NATUREZA SUBSIDIÁRIA DA REGRA DE PARALISAÇÃO 

Com efeito, de acordo com o caput do referido art. 3º, os prazos prescricionais 

consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da vigência da nova Lei 

até 30 de outubro de 2020. 

Mas observe. 

Trata-se de uma regra supletiva ou subsidiária, pois, conforme o § 1º, havendo 

previsão legal específica de impedimento, suspensão - ou até mesmo interrupção84 - do 

prazo prescricional, esta prevalecerá em razão da regra constante no caput do artigo sob 

comento. 

Assim, por exemplo, caso um prazo prescricional já não estivesse correndo contra 

um credor, ausente do Brasil a serviço da União (art. 198, II, CC), sem previsão do 

retorno, a regra constante neste art. 3º (no sentido da paralisação do prazo até 30 de 

outubro de 2020) não se aplicaria.  

 

83 MAZZEI, Rodrigo e AZEVEDO, Bernardo. Prescrição: “O Direito não Socorre aos que Dormem”. 

E aos que se Isolam? Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-

contratuais/323091/prescricao-o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem--e-aos-que-se-

isolam#:~:text=189%20do%20C%C3%B3digo%20Civil%2C%20a,a%20cobran%C3%A7a%20de%20al

ugu%C3%A9is%20vencidos. Acesso em 01 de abril de 2020. 
84 Cf. art. 202 do CC. 

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323091/prescricao-o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem--e-aos-que-se-isolam#:~:text=189%2520do%2520C%25C3%25B3digo%2520Civil%252C%2520a,a%2520cobran%25C3%25A7a%2520de%2520alugu%25C3%25A9is%2520vencidos.
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323091/prescricao-o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem--e-aos-que-se-isolam#:~:text=189%2520do%2520C%25C3%25B3digo%2520Civil%252C%2520a,a%2520cobran%25C3%25A7a%2520de%2520alugu%25C3%25A9is%2520vencidos.
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323091/prescricao-o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem--e-aos-que-se-isolam#:~:text=189%2520do%2520C%25C3%25B3digo%2520Civil%252C%2520a,a%2520cobran%25C3%25A7a%2520de%2520alugu%25C3%25A9is%2520vencidos.
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323091/prescricao-o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem--e-aos-que-se-isolam#:~:text=189%2520do%2520C%25C3%25B3digo%2520Civil%252C%2520a,a%2520cobran%25C3%25A7a%2520de%2520alugu%25C3%25A9is%2520vencidos.
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Ressalvamos apenas a hipótese de ele retornar ao Brasil antes do referido termo 

final, caso em que a norma de reserva seria aplicada, nos termos do próprio § 1º do artigo 

sob comento. 

APLICABILIDADE À DECADÊNCIA 

Dispõe o § 3º que as regras estabelecidas no artigo 3º (referentes ao impedimento 

ou suspensão do prazo prescricional) também se aplicam ao prazo decadencial, a exemplo 

daqueles previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (30 ou 90 dias) para 

se exercer o direito potestativo de se reclamar em Juízo. Trata-se, aqui, de uma exceção 

legal à regra geral (prevista no art. 207 do Código Civil) de implacabilidade da fluência 

do prazo decadencial. 

SITUAÇÕES JURÍDICAS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO RJET 

A paralisação ampla e irrestrita dos prazos prescricionais, prevista no art. 3º da 

Lei do RJET, só se aplica entre a entrada em vigor dessa lei e final de outubro de 2020. 

Indaga-se: para o período anterior à entrada em vigor da Lei do RJET, é possível 

defender uma paralisação específica dos prazos prescricionais? 

Entendemos que sim, a depender do caso concreto, com base no princípio do 

"contra non valentem agere non currit praescriptio"85. Não se ignora que há quem 

defenda que as hipóteses de suspensão e impedimento da prescrição estão arroladas 

taxativamente na lei ("numerus clausus"), mas o próprio STJ admite outras situações de 

paralisação dos prazos mesmo sem previsão legal, a exemplo da Súmula nº 229/STJ (“O 

pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que 

o segurado tenha ciência da decisão”)86. No caso da pandemia do coronavírus, é razoável 

considerar que, a partir de 3 de fevereiro de 2020 (data da Portaria GM/MS nº 188/2020), 

já se pode presumir que a pandemia já impunha dificuldades para os titulares de direitos 

violados adotarem atos de cobrança, a bloquear a fluência do prazo prescricional, salvo 

prova em contrária no caso concreto87. Antes de 3 de fevereiro de 2020, apesar de os 

 
85 Contra quem não pode agir, não corre a prescrição. 
86 No mesmo sentido: MAZZEI e AZEVEDO, op. cit. 
87 Nesse sentido: OLIVEIRA, Carlos E. Elias de. Termo inicial da prescrição: necessidade de clareza 

jurisprudencial diante do cenário de litigiosidade potencial em tempos de coronavírus (covid-19). 

Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323410/termo-inicial-da-

prescricao-necessidade-de-clareza-jurisprudencial-diante-do-cenario-de-litigiosidade-potencial-em-

tempos-de-coronavirus-covid-19. Acessado em 2 de abril de 2019. 

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323410/termo-inicial-da-prescricao-necessidade-de-clareza-jurisprudencial-diante-do-cenario-de-litigiosidade-potencial-em-tempos-de-coronavirus-covid-19
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323410/termo-inicial-da-prescricao-necessidade-de-clareza-jurisprudencial-diante-do-cenario-de-litigiosidade-potencial-em-tempos-de-coronavirus-covid-19
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/323410/termo-inicial-da-prescricao-necessidade-de-clareza-jurisprudencial-diante-do-cenario-de-litigiosidade-potencial-em-tempos-de-coronavirus-covid-19
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rumores acerca do perigo da Covid-19 já estarem ecoando no Brasil, não é razoável 

entender que tenha havido obstáculos ao titular do direito para formular a sua respectiva 

pretensão em juízo, salvo prova contrária no caso concreto (ex.: o titular do direito estava 

retido na Cidade de Wuhan em janeiro de 2020 sem poder voltar ao Brasil para cobrar a 

satisfação de seu direito). 

PROBLEMATIZAÇÃO: POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA 

Como já dito, entre a data da entrada em vigor da Lei do RJET e 30 de outubro de 

2020, estão paralisados os prazos prescricionais e decadenciais por força do art. 3º. 

Daí se indaga: o negligente titular de um direito, que de tão relapso, só vem a 

praticar algum ato de cobrança (exigibilidade) de seu direito (como propor uma demanda) 

após 8 anos, às vésperas dos últimos dias do prazo prescricional, poderá ou não alegar, a 

seu favor, a paralisação de que trata o art. 3º da Lei do RJET? 

De um lado, por uma interpretação teleológica, é viável restringir o sentido do art. 

3º da Lei do RJET com o objetivo de estabelecer que a paralisação prevista nesse preceito 

transitório se destina a proteger apenas os prudentes titulares, os quais só não exigiram a 

satisfação de seus direitos até final de outubro de 2020 em virtude dos transtornos 

causados pela pandemia.  

Não é, pois, objetivo do art. 3º da Lei do RJET beneficiar, como verdadeiros "free 

riders"88, os negligentes titulares, que, mesmo se não tivesse havido pandemia alguma, 

haveriam de seguir na inércia.  

Desse modo, os titulares que, depois de cessados os efeitos da pandemia, 

demorarem muito para praticar algum ato de cobrança de seus direitos poderiam ser 

considerados negligentes e, assim, em relação a eles, o art. 3º da Lei do RJET teria perdido 

eficácia: a fluência do prazo prescricional ou decadencial para eles não seria considerado 

congelado até outubro de 2020.  

A questão aí é definir: a partir de quando o titular de um direito poderia ser 

considerado negligente para esse efeito?  

A resposta é a de que, em regra, deve-se olhar o caso concreto para verificar qual 

seria o prazo razoável para que o titular de um direito pratique algum ato de cobrança da 

dívida (que não necessariamente seria a propositura da demanda). Nesse diapasão, 

 
88 Free riders é expressão usual na sociologia e na economia comportamental para se referir a pessoas 
que, astutamente e sem nenhum esforço, se beneficiam de uma situação fruto do esforço de outrem. 
Reporta-se a quem “pega uma carona”. 
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entendemos que 1º de janeiro de 2021 deve ser considerado como um referencial: titulares 

que só pratiquem atos de cobrança após essa data devem ser considerados negligentes e, 

portanto, para eles, a paralisação de prazos prescricionais perdeu a eficácia. A data de 1º 

de janeiro de 2021 é usada como referencial em uma perspectiva (razoável) de superação 

dos efeitos mais graves da pandemia a partir dessa data. 

A única exceção se daria na hipótese de as medidas de restrição de circulação de 

pessoas derivadas da pandemia perdurarem para além de janeiro de 2021, caso em que o 

titular do direito deverá praticar o ato de cobrança em um prazo razoável após a cessação 

dessas restrições de circulação, sob pena de perda da eficácia da suspensão do prazo 

prescricional. Este prazo máximo, em nosso sentir, deve ser de 60 dias. Trata-se da 

aplicação do postulado da razoabilidade na acepção de equidade89. 

Em suma, perde eficácia a paralisação do prazo prescricional previsto no art. 3º se 

o titular do direito não praticar nenhum ato de cobrança (exigibilidade) até 1º de janeiro 

de 2020 ou, se for o caso, em um prazo máximo de 60 dias após a cessação das medidas 

de restrição de circulação de pessoas decorrentes da pandemia. 

Consideramos essa interpretação restritiva adequada. 

De outro lado, contra tal interpretação teleológica restritiva, podem-se brandir 

dois argumentos: (1) essa interpretação geraria uma indefinição para as partes no 

momento da contagem do prazo prescricional; (2) se o legislador quisesse, teria previsto 

expressamente essa perda da eficácia do art. 3º para titulares negligentes. 

Esse assunto ainda haverá de gerar controvérsias.  

O ideal é que todos os juristas, no momento em que forem contar prazos 

prescricionais, ainda se recordem dessa “janela de paralisação” (da entrada em vigor da 

Lei do RJET até o final de outubro de 2020). 

Tudo quanto aqui foi exposto é extensível à suspensão do prazo decadencial (art. 

3º, § 2º, da Lei do RJET) e também deve se aplicar, "mutatis mutandi", à paralisação da 

fluência dos prazos de usucapião prevista no art. 10, na forma do exposto mais à frente. 

3.2 PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (ARTS. 4º - VETADO – E 5º) 

Art. 4º As pessoas jurídicas de direito privado, referidas nos incisos I a III do art. 44 do 

Código Civil, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias 

 
89 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios - Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos. 13ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 173-176.  
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presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta Lei, observadas as 

determinações sanitárias das autoridades locais. (VETADO) 

Dispositivo vetado. Os coautores, em breve, pretendem publicar artigo com 

reflexões críticas acerca desse veto. 

 

Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de 

outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de 

previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A manifestação de participantes poderá ocorrer por qualquer meio 

eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a 

segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial.  

COMENTÁRIOS GERAIS 

O art. 59 do Código Civil, inserido no capítulo dedicado às associações, trata da 

assembleia geral, o seu órgão máximo.  

Compete, pois, privativamente à Assembleia Geral, ex vi do disposto no referido 

artigo, segundo a redação alterada pela Lei n. 11.127/2005:  

I – destituir os administradores;  

II – alterar o estatuto.  

Ressalve-se, todavia, que as deliberações a que se referem os incisos I e II 

demandam “deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo 

quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos 

administradores”.   

Nessa linha, nos termos do art. 5º do novo diploma, toda assembleia geral, 

inclusive para os fins do art. 59, poderá ser realizada pelos meios eletrônicos, caso em 

que a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio virtual indicado 

pelo administrador e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 

Trata-se de uma previsão importante, que respeita as diretrizes sanitárias, e afasta 

eventual nulidade pela ausência de observância de requisito formal consistente no pregão 

e encontro presenciais. 

OPERACIONALIZAÇÃO PRÁTICA 

Do ponto de vista operacional, o administrador está autorizado, pelo art. 5º, a 

definir, sozinho, o meio eletrônico que será utilizado, desde que ele garanta identificação 
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e segurança do voto. É claro que a assembleia – que é soberana90 - pode deliberar por 

outro meio eletrônico para os encontros seguintes, de maneira que apenas a primeira 

assembleia será na forma indicada pelo administrador. 

Apesar do silêncio legal, a comunicação entre os participantes da assembleia não 

precisa ser oral e pode ser por escrito também.  

Ademais, entendemos que esse meio deve permitir comunicação instantânea (on-

line), como plataformas de chat (como um grupo no WhatsApp) ou de videoconferências 

(como o aplicativo Zoom). Isso porque as assembleias precisam garantir que os 

participantes expressem suas motivações para convencer ou dissuadir os demais.  

Para a lavratura da ata da assembleia virtual, não há necessidade de assinatura 

física específica de cada membro. Tampouco há necessidade de os membros se valerem 

de uma assinatura eletrônica no âmbito do ICP-Brasil (Medida Provisória nº 2.200-

2/2001). Entendemos que o administrador poderá declarar, na própria ata, os votos que 

foram dados, atestando que, após a sua lavratura, todos os associados consentiram com o 

seu teor. A ata, pois, será redigida unilateralmente pelo administrador atestando o que viu 

e ouviu na plataforma eleita. Se a plataforma utilizada detiver um chat, convém que o 

administrador anexe cópia das conversas de cada membro, o que servirá de prova. E nada 

impede que toda a assembleia seja gravada, o que constará na respectiva ata. 

Por fim, para o cadastro de cada membro, se o administrador tiver o número 

telefônico ou e-mail de cada um deles, ele poderá valer-se dessas vias para viabilizar a 

comunicação eletrônica. Se não tiver, o caso é de o administrador buscar entrar em 

contato com o membro pela via cabível para cadastrá-lo na plataforma virtual a ser 

utilizada. 

4. COMENTÁRIOS À LEI: IMPACTOS NO DIREITO DOS CONTRATOS 

4.1 CONTRATOS EM GERAL (ARTS. 6º - VETADO – E 7º - VETADO) 

Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19) nas 

execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não terão 

efeitos jurídicos retroativos. (VETADO) 

 

90 Vale o princípio da soberania relativa da assembleia, pois a vontade coletiva lá prevalece, salvo restrições 

de ordem pública. 
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Dispositivo vetado. Os coautores, em breve, pretendem publicar artigo com 

reflexões críticas acerca desse veto. 

  

Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 

479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização 

ou substituição do padrão monetário. 

§ 1° As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 

não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo.  

§ 2° Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às 

relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas 

exclusivamente entre empresas ou empresários. (VETADO) 

Dispositivo vetado. Os coautores, em breve, pretendem publicar artigo com 

reflexões críticas acerca desse veto. 

 

 4.2 CONTRATO DE CONSUMO (ART. 8º) 

 

Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do art. 49 do Código de 

Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar (delivery) de produtos 

perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. 

DIREITO DE ARRENDIMENTO: CONCEITUAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

O art. 49 do CDC consagra o direito do arrependimento em favor do consumidor 

no caso de contratos celebrados a distância (fora do estabelecimento comercial), 

“especialmente por telefone ou a domicílio”.  

Nessa linha, o consumidor tem direito de, no nos sete dias seguintes ao 

recebimento do produto ou do serviço ou à data da celebração do contrato, desfazer o 

contrato e receber de volta todos os valores já pagos com atualização monetária. Esse 

prazo de 7 dias é designado de “prazo de reflexão”. 

Não se trata de uma resilição unilateral (prevista no art. 473 do CC), pois esta é, 

na verdade, uma hipótese de inadimplemento absoluto causado pelo fato da vontade 

unilateral e imotivada da parte. E, por ser um inadimplemento, a parte haverá de suportar 

todas as consequências da inadimplência, como o pagamento de multas e de eventual 

indenização. Trata-se, sim, de uma condição resolutiva puramente potestativa admitida 
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por lei: o consumidor desfaz o contrato imotivadamente por vontade unilateral e sem 

dever de pagar qualquer multa por não se tratar de inadimplemento contratual91.   

Igualmente, não se cuida de uma resolução motivada do contrato por vício do 

produto ou do serviço (arts. 12 e seguintes do CDC) ou por descumprimento, pelo 

fornecedor, de deveres anexos (como o dever de informação, de proteção, de cooperação, 

de qualidade etc.). Estes últimos representam hipóteses de desfazimento de contrato por 

justo motivo a impor, inclusive, que o fornecedor se submeta a todas as punições 

decorrentes do inadimplemento contratual, como pagar indenização.  

O fundamento do direito de arrependimento do art. 49 do CDC ("ratio essendi”) é 

o de que o consumidor, nos contratos a distância, não vê o produto nem amostras do 

serviço contratado, além de, notadamente em compras pela internet, não haver tido um 

auxílio técnico na realização da contratação e sequer acesso a todas as informações do 

serviço e do produto. Por isso, nesses casos, é assegurado ao consumidor um prazo de 

reflexão para impunemente desistir do contrato. 

Já há, na doutrina, quem empreste interpretação extensiva ao dispositivo para 

afastar ou flexibilizar o direito de arrependimento do art. 49 do CDC para casos que 

escapem a essa "ratio essendi"92. 

É o caso, por exemplo, de compras de produtos de consumo imediato adquiridos, 

no mesmo dia, por telefone, por aplicativos ou pela internet. Se alguém contacta um 

restaurante oriental e pede um Yakisoba em serviço de “delivery” (entrega domiciliar), 

não faz sentido que, após receber o prato, o consumidor exerça o direito de 

arrependimento após 7 dias. Não é razoável tal interpretação e escapa aos imperativos da 

boa-fé objetiva, pois: (1) a comida já terá perecido e (2) o regime de “delivery” não trouxe 

nenhuma diferença prática em relação aos pedidos feitos dentro do restaurante: assim 

como o cliente pede um prato ao garçom apenas com base na descrição constante no 

cardápio, o cliente que pede a comida para entrega em regime de “delivery” igualmente 

 

91 A discussão é similar ao que se dá entre o direito de arrependimento em 7 dias para compras de imóveis 

“na planta” fora de sede do incorporador ou em estandes de venda (art. 67, § 10, da Lei nº 4.591/64) e a 

resilição unilateral desses contratos. Aquele é uma condição resolutiva puramente potestativa (e, assim, não 

gera punição alguma ao desistente), ao passo que este é um inadimplemento absoluto a atrair punição. 

Nesse sentido, reportamo-nos a este artigo: OLIVEIRA, Carlos E. Elias de; SILVA, Bruno Mattos e. A 

recente Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018): o novo cenário jurídico dos contratos de aquisição de 

imóveis em regime de incorporação imobiliária e em loteamento. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-lei-distrato.pdf. Acesso em 6 de janeiro de 2018. 

92 A título ilustrativo, citamos este artigo: CAPUTTI, Felipe. Nem toda compra pela internet está sujeita 

ao direito de arrependimento. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-fev-21/direito-

arrependimento-nao-vale-toda-compra-internet#author. Acesso em 21 de fevereiro de 2015. 

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-lei-distrato.pdf
https://www.conjur.com.br/2015-fev-21/direito-arrependimento-nao-vale-toda-compra-internet%252525252525252525252523author
https://www.conjur.com.br/2015-fev-21/direito-arrependimento-nao-vale-toda-compra-internet%252525252525252525252523author
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faz seu pedido apenas com apoio na descrição disponibilizada no cardápio virtual. Em 

nenhuma das hipóteses, o cliente tem direito a uma “amostra grátis” do prato. Por essa 

razão, o art. 49 do CDC deve ser flexibilizado para essas hipóteses de compra de produto 

de consumo imediato. 

É claro que, se o Yakisoba estivesse estragado ou com alguma contaminação de 

parasitas, aí o consumidor teria direito à devolução do seu dinheiro com direito ainda a 

indenização, pois aí haveria uma situação de responsabilidade por vício do produto (art. 

12 do CDC). Não se falaria, pois, de direito de arrependimento do art. 49 do CDC. 

Mais um exemplo de afastamento do art. 49 do CDC é o de compra de produtos 

ou serviços a distância com inequívoco conhecimento, pelo consumidor, de todas as 

qualidades, e sem diferença prática alguma em relação à compra feita presencialmente. É 

o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) decidiu ao negar o 

direito de arrependimento do art. 49 do CDC a uma consumidora que havia adquirido um 

serviço fotográficos de álbum de formatura, conforme se vê neste julgado: 

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. ÁLBUM DE FORMATURA. 

VENDA EM DOMICÍLIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 

ART. 49 DO CDC. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL 

DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

INADIMPLIDA. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

O direito de arrependimento assegurado pelo artigo 49 do Código 

de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado isoladamente, 

mostrando-se necessário o cotejo com as demais normas do 

regramento jurídico. 2. O inequívoco conhecimento do tipo, 

quantidade e qualidade dos produtos adquiridos e a disponibilização 

do material em dispositivo digital (pen drive), que facilita sua 

reprodução, obstam o exercício 

do direito de arrependimento pelo consumidor, ante as 

peculiaridades do caso concreto. 3. Nas ações monitórias baseadas 

em contrato de prestação de serviços, em que a obrigação é positiva, 

líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem 

a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do 

art. 397 do Código Civil (mora ex re). 4. Apelação conhecida, mas 

não provida. Unânime.   

(TJDFT, Processo nº 07149157720198070001 - (0714915-

77.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), 3ª Turma Cível, Rel. 

Desembargadora Fátima Rafael, DJe 20/03/2020) 

 

Há, ainda, casos mais complexos, como os envolvendo contratação de transporte 

aéreo pela internet. Qual é a diferença prática entre comprar a passagem aérea em uma 
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loja (presencial) ou pelo site da companhia aérea (a distância)? É verdade que, em ambos 

os casos, por óbvio, o consumidor não tem direito a uma “amostra prévia” do voo, mas, 

no caso de compra pela internet, o consumidor não tem o auxílio técnico de um 

representante da companhia aérea e, assim, pode cometer algum erro no momento da 

aquisição do serviço de transporte aéreo (ex.: digitar errado a data de partida). Por isso, 

nesses casos, entendemos que é razoável que o art. 49 do CDC seja interpretado 

restritivamente para reduzir o prazo de reflexão de 24 horas, o que seria um tempo 

razoável para o consumidor reanalisar a sua compra.  

O tema, porém, é ainda controverso na doutrina e na jurisprudência, a depender 

do caso concreto. Há, por exemplo, precedentes do TJDFT no sentido de que, no caso de 

“reserva de hotel” pela internet, o consumidor tem direito a exercer o direito de 

arrependimento em 7 dias, conforme se vê neste julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. 

VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MATÉRIA QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO. RESERVA DE HOTEL. 

INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO 

CDC. TEMPESTIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO 

DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. 1. O 

mero erro material na nomenclatura atribuída ao recurso interposto 

no prazo legal não inviabiliza, por si só, o conhecimento da apelação, 

em observância princípios da instrumentalidade das formas, 

economia processual e primazia do julgamento do mérito. 2. É 

assegurado o direito de arrependimento nos termos do art. 49 do 

CDC quando manifestado no prazo de 7 dias a contar da assinatura 

do contrato ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre 

que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. 3. 

Exercitado o direito de arrependimento na forma legal, 

o consumidor tem direito à restituição imediata dos valores pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de reflexão, sem prejuízo da 

correção monetária. 4. Cancelada a contratação de diárias de hotel 

em razão do exercício de direito potestativo do consumidor, é 

indevida a cobrança lançada na fatura do cartão de crédito, por 

constituir enriquecimento sem causa. Logo, fica configurada a 

responsabilidade solidária das administradoras de cartão de crédito, 

bancos e instituições financeiras, que têm notório interesse jurídico 

e comercial na venda. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido 

e desprovido.  

(TJDFT, Processo nº 07401744520178070001 - (0740174-

45.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), 8ª Turma Cível, Rel. Des. 

Diaulas Costa Ribeiro, DJe 26/11/2018) 
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RAZÃO DE SER DO ART. 8º DA LEI DO RJET 

Em meio às controvérsias interpretativas da real extensão do direito de 

arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o legislador decidiu positivar uma 

interpretação no art. 8º da Lei do RJET, ao menos até 30 de outubro de 2020, data 

escolhida pelo legislador como o de provável fim dos transtornos da pandemia da Covid-

19 no Brasil. 

Não se ignora que, com o fechamento de estabelecimentos e a reclusão das pessoas 

ao seu domicílio por força de medidas de isolamento social e de quarentena destinadas a 

evitar a proliferação do vírus, houve aumento exponencial das vendas em regime de 

“delivery”.  

Com o objetivo de dar segurança jurídica aos fornecedores, o art. 8º do RJET 

positivou uma interpretação extensiva do art. 49 do CDC especificamente para dois tipos 

de produtos essenciais: (1) os bens perecíveis ou de consumo imediato, como os casos de 

pedidos de pratos de comida por “delivery”; e (2) os de medicamentos. 

Já tratamos da primeira hipótese. 

Quanto à segunda, é fato que os medicamentos possuem qualidade notoriamente 

conhecida e não há nenhuma diferença prática se a compra desses produtos se deu 

presencialmente ou a distância. 

Em síntese, até 30 de outubro de 2020, fica suspenso o direito potestativo 

conferido ao consumidor, previsto no art. 49 do CDC, no sentido de rejeitar 

imotivadamente a compra na hipótese de entrega domiciliar (“delivery”) de produtos 

perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos.  

É importante que fique claro que, após 30 de outubro de 2020, a doutrina e a 

jurisprudência estarão livres para seguir nos debates acerca da adequada interpretação do 

art. 49 do CDC, de modo que poderão, até mesmo, optar por uma interpretação diversa 

da escolhida pelo art. 8º da Lei do RJET. Seja como for, a ideia do legislador é dar 

segurança jurídica, ao menos, no período excepcional da pandemia. 

4.3 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS (ART. 9º - VETADO) 

Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de 

despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de 

outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.  
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a 

partir de 20 de março de 2020. (VETADO) 

Dispositivo vetado. Os coautores, em breve, pretendem publicar artigo com 

reflexões críticas acerca desse veto. 

5. IMPACTO NO DIREITO DAS COISAS  

5.1 USUCAPIÃO (ART. 10) 

Art. 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou 

mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, a partir da vigência desta Lei até 30 de 

outubro de 2020. 

EXTENSÃO DOS COMENTÁRIOS FEITOS AO ART. 3º PARA O USUCAPIÃO 

Antes do Código Civil de 1916, o usucapião era tratado como uma prescrição 

aquisitiva. Apesar de haver controvérsia acerca da natureza do usucapião como uma 

prescrição aquisitiva, é fato que o próprio legislador, no art. 1.244 do Código Civil, 

estendeu as regras de paralisação e de interrupção do prazo prescricional para o 

usucapião.  

Desse modo, tudo quanto expusemos ao comentarmos o art. 3º da Lei do RJET – 

que trata de paralisação do prazo prescricional – também se estende ao artigo sob exame, 

que cuida da paralisação dos prazos de usucapião. 

E não poderia ser diferente. O fundamento dos arts. 3º e 10 é o mesmo: não se 

deve fluir contra quem não pode agir ("contra non valentem agere non currit 

praescriptio"). 

Desse modo, entre a data de vigência da Lei do RJET e 30 de outubro de 2020, 

fica congelada a fluência tanto dos prazos de prescrição e de decadência quanto dos de 

usucapião. 

Isso significa, por exemplo, que, se o sujeito exercia posse mansa e contínua, com 

justo título e boa-fé (usucapião ordinária - ar. 1.242, CC), há 8 anos, tendo em vista a 

superveniência da pandemia, o prazo de prescrição aquisitiva ficará suspenso, dentro da 

“janela” da vigência da nova Lei até 30 de outubro de 2020. Com o advento do termo 

final, o prazo voltará a correr, devendo ser computado o lapso já transcorrido. 
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Como isso, o proprietário contra o qual corre o prazo estará favorecido, em virtude 

da paralisação do decurso prazal do possuidor/prescribente. 

Em nosso sentir, o legislador deveria ter previsto essa hipótese de suspensão para 

a aquisição, por usucapião, de todo e qualquer direito real, uma vez que outros direitos 

podem ser adquiridos por usucapião, a exemplo da servidão, da laje e do direito de 

superfície. 

Além do mais, à semelhança dos comentários que fizemos ao art. 3º da Lei do 

RJET, deve-se emprestar interpretação restritiva ao art. 10 para não beneficiar 

proprietários negligentes, assim entendidos aqueles que iriam se manter inertes mesmo 

se não tivesse havido pandemia alguma.  

Por fim, assim como expusemos nos comentários ao art. 3º da Lei do RJET, para 

período anterior à entrada em vigor dessa lei emergencial, é cabível sustentar a 

paralisação do prazo de usucapião com base no princípio do "contra non valentem agere 

non currit praescriptio" desde 3 de fevereiro de 2020 (data da Portaria GM/MS nº 

188/2020), ou, em situação extremamente excepcional de comprovada impossibilidade 

de reivindicar seus direitos no caso concreto, desde uma data anterior. 

5.2 CONDOMÍNIO EDILÍCIO (ARTS. 11 – VETADO –, 12 E 13) 

Art. 11. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos 

ao síndico pelo art. 1.348 do Código Civil, compete-lhe: 

I - restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do coronavírus 

(Covid-19), respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos;  

II – restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos 

por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida 

provisoriamente necessária para evitar a propagação do coronavírus (Covid-19), vedada 

qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de cada 

unidade.  

Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições contidas neste artigo para casos 

de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou a realização de benfeitorias 

necessárias. (VETADO) 

 

Dispositivo vetado. Os coautores, em breve, pretendem publicar artigo com 

reflexões críticas acerca desse veto. 

 

Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do 

Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de 

outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada 

condômino por esse meio será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura 

presencial. 
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Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma 

prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam 

prorrogados até 30 de outubro de 2020.  

 

ASSEMBLEIA VIRTUAL: EXTENSÃO DOS COMENTÁRIOS FEITOS PARA AS 

ASSEMBLEIAS DE PESSOAS JURÍDICAS 

Tudo quanto expusemos ao comentarmos o art. 5º da Lei da RJET deve ser 

estendido, "mutatis mutandi", para o art. 12, pois o fundamento de ambos os dispositivos 

é o mesmo: autorizar conclaves virtuais em razão da inadequação de aglomeração de 

pessoas nesses tempos de crise viral. 

Assim, o síndico deverá, unilateralmente, escolher um meio de virtual para a 

realização das assembleias e para a coleta dos votos, admitido, porém, que a assembleia 

determine mudanças nesses procedimentos. Reportamo-nos o leitor ao que expusemos 

nos comentários ao art. 5º da Lei do RJET. 

PRORROGAÇÃO DO MANDATO DOS SÍNDICOS 

Os síndicos, salvo disposição contrária na convenção, têm mandato de 2 anos, 

renováveis por igual período (art. 1.347, CC).  

Expirado o prazo do mandato sem que nova assembleia seja feita para nomeação 

de outro síndico ou para a recondução do atual, a doutrina majoritária admite que haja 

uma prorrogação tácita. Entretanto, na prática, isso se torna pouco operacional, pois, por 

exemplo, as instituições financeiras costumam bloquear o acesso do síndico à conta 

bancária do condomínio após o fim do prazo do mandato. 

Nesse período de coronavírus, o síndico deverá convocar assembleia virtual para 

deliberar sobre a nomeação de novo síndico se o prazo do seu mandato estiver para 

expirar. Caso tal não seja viável, o art. 12, parágrafo único, da Lei do RJET admite a 

prorrogação automática do mandato para 30 de outubro de 2020. Entendemos que, para 

efeito de comprovação perante terceiros (como os bancos), basta declaração do síndico 

de que não foi viável realizar a assembleia virtual antes da expiração do prazo do 

mandato. 

 

Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular 

de seus atos de administração. 
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PENA DE DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO 

O art. 13 da Lei do RJET incorreu em redundância, talvez pelo receio de abusos 

que possam ser cometidos por síndicos em virtude da excepcionalidade do período 

pandêmico.  

Já é dever do síndico prestar à assembleia contas regularmente de seus atos de 

modo anual e sempre que for exigido (art. 1.348, VIII). 

Se não for viável a realização da assembleia, nem mesmo a virtual, o síndico 

deverá, logo que possível, convocar a assembleia para prestar contas. 

A punição pela falta da prestação de contas é a sua destituição, seja por força do 

art. 13 da Lei do RJET, seja porque o art. 1.349 do CC já previa essa destituição.  

O art. 13 da lei emergencial veicula uma redundância enfática. 

6. IMPACTO NO DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES 

No âmbito procedimental do Direito de Família e das Sucessões, a Lei do RJET 

fez dois destaques: na prisão civil e no aspecto atinente ao prazo de inventário e de 

partilha93. 

6.1 PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS (ART. 15) 

Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 

528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo 

da exigibilidade das respectivas obrigações.  

O descumprimento voluntário e inescusável da obrigação legal de pagamento de 

alimentos enseja a prisão civil do devedor. 

Trata-se da única forma de prisão civil admitida em nosso sistema (art. 5º, LXVII, 

CF) e de grande utilidade prática e social. 

Registre-se, de plano, que somente o descumprimento dessa modalidade de 

alimentos autoriza a medida extrema, não sendo aplicável a alimentos voluntários ou 

indenizatórios (derivados do Direito Obrigacional).  

 

93 Serviu de base o Novo Curso de Direito Civil - Direito de Família, Vol. VI, 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2020 (GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo). 
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Nesse contexto, vale lembrar, antes mesmo do CPC-15, o enunciado 309 da 

Súmula do STJ, no sentido de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução 

e as que se vencerem no curso do processo”. 

E, de acordo com o § 3º do art. 528 do CPC-15, se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses. 

Ora, conforme a nova norma da Lei do RJET, enquanto vigente o regime jurídico 

emergencial, o cumprimento da prisão civil dar-se-á exclusivamente por meio da custódia 

domiciliar. 

Trata-se de previsão que vai ao encontro de entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão da lavra do eminente Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino que, a pedido da Defensoria Pública da União, estendeu, em habeas corpus 

(HC 568.021), a todos os presos por dívida alimentar do País, os efeitos de liminar até 

então com eficácia restrita apenas ao Estado do Ceará94. 

Em nosso sentir, a previsão legal justifica-se, diante do perigo de contágio da 

grave doença viral, na perspectiva do princípio maior da dignidade da pessoa humana, 

sem que haja prejuízo à exigibilidade da obrigação inadimplida. 

6.2 PRAZO PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E 

PARTILHA (ART. 16) 

Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir 

de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020.  

Parágrafo único. O prazo de 12 meses do art. 611 do Código de Processo Civil, para que 

seja ultimado o processo de inventário e de partilha, caso iniciado antes de 1o de fevereiro 

de 2020, ficará suspenso a partir da vigência desta Lei até 30 de outubro de 2020.  

Para a adequada compreensão do dispositivo, é necessário passarmos em revista 

o art. 611 do CPC: 

 

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser 

instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, 

ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz 

 

94 Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-

e-concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx. Publicado em 27 de 

março de 2020. 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-e-concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-e-concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx


 

 106 

prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte. 

  

Por abertura da sucessão entenda-se a morte do autor da herança. 

Nesse diapasão, caso a morte haja ocorrido a partir de 1º de fevereiro de 2020, o 

termo inicial do prazo de dois meses previsto no referido art. 611 será postergado para 30 

de outubro de 2020. 

E a norma vai além, ao estabelecer que o prazo de 12 meses para se ultimar o 

inventário, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da 

vigência da Lei que instituiu o Regime Emergencial até 30 de outubro de 2020.  

Exemplo: a abertura do inventário foi requerida em 20 de novembro de 2019. 

Segundo a redação do CPC, o prazo ultimar-se-ia em 20 de novembro de 2020. Com o 

advento da Lei do RJET, opera-se a suspensão do curso do prazo, que somente voltará a 

correr após 30 de outubro de 2020, abatendo-se o período já decorrido95.  

Tal previsão se justifica pela provável dificuldade, diante do cenário turbulento 

causado pela pandemia, para o levantamento de dados, reunião de documentos e 

formalização do pedido judicial, mormente levando em consideração a elevada 

quantidade de informações que deve ser fornecida por ocasião da prestação das primeiras 

declarações ou para realização do inventário pela via extrajudicial. 

 

 

 

95 Quanto à contagem em meses, cf. o art. 2º da Lei nº 810, de 06 de setembro de 1949. 
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PANORAMA DAS ALTERAÇÕES TRABALHISTAS DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 

Rodolfo Pamplona Filho96 

Leandro Fernandez97 

“Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia” 

(Lulu Santos) 

1. INTRODUÇÃO 

A pandemia da covid-19, doença causada pelo coronavírus da espécie SARS-

CoV-2, provocou, em curtíssimo intervalo de tempo, profundas alterações sociais e 

econômicas por todo o mundo. 

Ao longo do período de desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da 

emergência de saúde pública, o Direito do Trabalho tem sido, sem dúvidas, uma das áreas 

mais dramaticamente afetadas em dezenas de países. 

Diante da profusão legislativa observada entre os meses de março e abril de 

2020, este trabalho destina-se a apresentar ao público um panorama geral das alterações 

concernentes à seara juslaboralista no Brasil. 

Conquanto sejam variadas as questões polêmicas envolvendo cada uma das 

recentes modificações legislativas, a pretensão dos autores, neste espaço, é 

 
96 Juiz Titular da 32a Vara do Trabalho de Salvador/BA. Professor Titular de Direito Civil e Direito 

Processual do Trabalho da Universidade Salvador — UNIFACS. Professor Associado da graduação e pós-

graduação (Mestrado e Doutorado) em Direito da UFBA – Universidade Federal da Bahia. Coordenador 

dos Cursos de Especialização em Direito Civil e em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana 

de Direito. Coordenador do Curso de Pós-Graduação on-line em Direito Contratual e em Direito e Processo 

do Trabalho da Estácio, em parceria tecnológica com o CERS. Mestre e Doutor em Direito das Relações 

Sociais pela PUC/SP — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Máster em Estudios en Derechos 

Sociales para Magistrados de Trabajo de Brasil pela UCLM — Universidad de Castilla-La 

Mancha/Espanha. Especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia. Membro e 

Presidente Honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (antiga Academia Nacional de Direito 

do Trabalho — ANDT). Presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e do Instituto Baiano de 

Direito do Trabalho. Membro da Academia Brasileira de Direito Civil, do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFam) e do Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil). 
97 Juiz do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Doutorando e Mestre em Direito 

pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito e Processo do Trabalho. Professor. Diretor de 

Prerrogativas da Amatra VI (gestão 2018/2020). Membro da Comissão Nacional de Prerrogativas da 

Anamatra (gestão 2019/2021). Coordenador Adjunto da Escola Judicial do TRT-6. Coordenador Adjunto 

da Revista de Direito Civil e Processual. Membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho. 
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exclusivamente oferecer ao leitor uma visão ampla da evolução da legislação de crise e 

do seu conteúdo. 

O adequado desempenho da tarefa proposta exige, em um primeiro momento, 

a análise de uma espécie legislativa que, a despeito de não abordar matéria trabalhista, é 

indispensável para a compreensão do atual cenário normativo: o Decreto Legislativo n.º 

6/20, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública. 

2. O DECRETO LEGISLATIVO N.º 06/20 

Diversamente do estado de defesa e do estado de sítio, o estado de calamidade 

pública não está previsto na Constituição Federal. A figura jurídica encontra-se regulada 

no art. 65 da Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

De acordo com o citado dispositivo, durante o período de calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias 

Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, serão observadas as seguintes 

medidas: 

a) suspensão da contagem dos prazos e das disposições referentes a.1) às 

providências de controle da despesa com pessoal previstas no art. 23; a.2) à recondução 

da dívida a quadrimestres subsequentes (art. 31); a.3) à eliminação de excessos com 

despesas de pessoal em até dois exercícios; 

b) dispensada do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de 

empenho. 

A gravidade da situação da pandemia conduziu à decretação de estado de 

calamidade pelas Assembleias Legislativas de inúmeros Estados e Municípios. 

Interessa-nos, porém, de maneira mais próxima, a situação jurídica da União, 

já que, como se sabe, a competência legislativa em matéria trabalhista é reservada à esfera 

federal (CF/88, art. 22, I). 

Por intermédio do Decreto Legislativo n.º 6/20, o Congresso Nacional 

reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, fixando sua duração até 31 de 

dezembro de 2020.  

É importante observar que, a priori, todos os atos normativos editados em 

razão da pandemia da covid-19 consideram como referência temporal para sua incidência 

(e aplicação das respectivas medidas) o período determinado no Decreto Legislativo. 
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O primeiro dos diplomas merecedores de especial atenção é a Lei n.º 

13.979/20. 

3. A LEI N.º 13.979/20 

A Lei n.º 13.979/20 estabelece medidas gerais para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do vírus SARS-CoV-2. 

Em consonância com seu propósito de regulamentação geral, o diploma 

veiculou dois conceitos essenciais no período da pandemia da covid-19, esclarecendo a 

distinção entre isolamento e quarentena: esta se dirige a pessoas suspeitas de 

contaminação, ao passo que aquele se destina a pessoas contaminadas ou doentes. 

Assim, o isolamento consiste na “separação de pessoas doentes ou 

contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 

afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 

coronavírus”. Por sua vez, a quarentena é a “restrição de atividades ou separação de 

pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 

bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus” (art. 2º). 

O art. 3º da Lei n.º 13.979/2020 prevê uma série de medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública, a exemplo da adoção dos já citados 

isolamento e quarentena, da determinação compulsória de exames, testes e tratamentos, 

bem como da restrição ao trânsito interno e à entrada e saída do país. Em seu § 3º, fixa-

se que “será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral 

privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo”. 

Nessa ordem de ideias, não será o receio quanto a eventual possibilidade de 

contaminação o elemento autorizador da ausência ao serviço. A justificativa para a falta 

apenas estará presente no caso de encontrar-se o trabalhador sujeito a alguma das medidas 

arroladas no art. 3º da legislação em comento. 

Em casos de locais de trabalho com potencial de exposição ao vírus, havendo 

recalcitrância do empregador em relação ao fornecimento de EPI’s adequados e à adoção 

de providências para preservação da saúde dos trabalhadores (em razão, por exemplo, da 

inobservância de lei municipal que determine a utilização de máscaras), pode-se cogitar 
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da recusa da prestação de serviços pelo obreiro, não por um receio abstrato de 

contaminação, mas pela concreta exposição a risco acentuado, em consonância com o art. 

13 da Convenção n.º 155 da Organização Internacional do Trabalho. 

Interessa-nos, agora, avançar à sucessão de Medidas Provisórias específicas 

acerca do Direito do Trabalho no período do estado de calamidade pública, principiando 

pela MP n.º 927/20. 

4. A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 927/20 

A Medida Provisória n.º 927/20 prevê uma série de medidas que, em regrea, 

podem ser estabelecidas unilateralmente pelo empregador, reconhecendo em seu favor 

amplos contornos ao jus variandi durante o estado de calamidade. Além disso, declara 

que, para fins trabalhistas, este constitui-se em hipótese de força maior, nos termos do art. 

501 da CLT.  

O art. 2º da MP consagra ainda a polêmica possibilidade de prevalência da 

negociação individual sobre a legislação e as normas coletivas, respeitados os limites 

constitucionais. Medida assemelhada foi adotada na Reforma de 2017, mas apenas em 

relação ao empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal 

igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social (CLT, art. 444, parágrafo único), não sem a reprimenda de parcela 

expressiva da doutrina e a advertência da OIT quanto à violação das suas Convenções n.º 

98 e n.º 154. 

A primeira medida prevista na MP n.º 927/20 é o teletrabalho. De acordo 

com seu art. 4º, o empregador poderá, a seu critério, “alterar o regime de trabalho 

presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância 

e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da 

existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração 

no contrato individual de trabalho”. A providência é aplicável inclusive em relação a 

aprendizes e estagiários. 

A modificação deve ser comunicada ao trabalhador com antecedência mínima 

de 48 horas, por meio eletrônico ou por escrito. 

A regulamentação quanto à responsabilidade pela aquisição e manutenção de 

equipamentos e infraestrutura para a prestação de serviços e ao reembolso de despesas 
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arcadas pelo trabalhador deverá constar de contrato escrito, celebrado previamente ou no 

prazo de 30 dias, contados da alteração do regime de trabalho. 

Se o trabalhador não possuir os equipamentos e a infraestrutura necessários, 

o empregador poderá fornecê-los em regime de comodato, bem como pagar por serviços 

de infraestrutura, sem caracterização de natureza salarial de tais parcelas. Não sendo 

possível o oferecimento dos equipamentos em comodato, considerar-se-á que o 

trabalhador encontra-se à disposição do empregador, sendo normalmente computada a 

sua jornada. 

Por fim, prevê a MP que o tempo de uso de aplicativos e programas de 

comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à 

disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo 

individual ou coletivo. A regra é polêmica e demanda cuidadosa interpretação. Se o 

trabalhador estiver efetivamente prestando serviços por meio de tais aplicativos e 

programas após a sua jornada normal, não há dúvidas de que aquele período deverá ser 

computado como carga horária de labor. 

A segunda medida é a antecipação das férias individuais, que deverá ser 

comunicada com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, 

com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, sendo vedada a concessão de 

férias em períodos inferiores a cinco dias corridos. 

O empregador poderá conceder as férias ainda que o correspondente período 

aquisitivo não tenha sido concluído. Mais: poderá conceder férias relativas a períodos 

aquisitivos sequer iniciados. Neste caso, entretanto, exige-se a celebração de acordo 

individual escrito. 

O pagamento das férias também recebeu tratamento específico, podendo ser 

efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Já o terço 

constitucional de férias poderá ser pago após a sua concessão, até 20 de dezembro de 

2020. 

Em relação aos profissionais que desempenham funções essenciais, a MP 

autoriza a suspensão das férias ou de licença não remunerada, mediante comunicação 

formal, preferencialmente com antecedência de 48 horas. 

A terceira providência prevista na MP é a concessão de férias coletivas. Para 

tanto, o diploma excepcionou o regramento contido na CLT, autorizando a comunicação 

ao conjunto de trabalhadores afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, 
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dispensada a comunicação prévia ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria 

profissional. 

Uma quarta medida é o aproveitamento e a antecipação de feriados. O 

empregador está autorizado a antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, 

estaduais, distritais e municipais, devendo notificar o conjunto de funcionários atingidos 

com antecedência de, no mínimo, 48 horas, apontando especificamente quais serão os 

funcionários aproveitados. Em genuflexão ao direito fundamental da liberdade religiosa, 

a antecipação de feriados religiosos depende da celebração de acordo individual escrito 

com o empregado. 

Outra providência passível de adoção é o recurso a uma modalidade especial 

de banco de horas. Este peculiar regime admite a compensação de horas de trabalho no 

prazo de até dezoito meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade 

pública (cuja duração foi estabelecida até 31/12/2020 pelo Decreto Legislativo n.º 06/20). 

A MP n.º 927/20 também suspendeu a exigência de realização dos exames 

médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais, bem 

como a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais 

empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. A 

MP autorizou, ainda, a suspensão de processos eleitorais em curso nas comissões internas 

de prevenção de acidentes, com a manutenção dos atuais dirigentes durante o estado de 

calamidade. 

O art. 18 da Medida Provisória previa uma figura altamente polêmica, a ponto 

de o dispositivo ter sido revogado já no dia seguinte, pela MP n.º 928/20. De fato, a 

suspensão contratual para qualificação profissional permitiria o decurso de quatro 

meses sem obrigatoriedade de pagamento do salário, situação que evidentemente exporia 

o empregado a um estado de extrema fragilidade social. 

A oitava medida prevista na MP é o diferimento de recolhimentos do 

FGTS, suspendendo a exigibilidade dos depósitos referentes aos meses de março a maio 

de 2020. O pagamento poderá ser realizado em seis parcelas, a partir de julho de 2020. 

A Medida Provisória encerra-se com a autorização para adoção de algumas 

providências especialmente polêmicas: 

a) escala de trabalho de até 24 horas em estabelecimentos de saúde, mesmo 

em locais insalubres; 

b) prorrogação, por manifestação unilateral do empregador, de acordos 

coletivos e convenções coletivas de trabalho, pelo prazo de noventa dias; 
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c) restrição às atividades dos Auditores Fiscais do Trabalho, que, como regra 

geral, devem limitar-se à atuação orientadora; 

d) convalidação das medidas trabalhistas adotadas por empregadores, no 

período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor da MP, que não contrariem 

o disposto na Medida Provisória.  

Dez dias depois do advento da MP n.º 927/20, foi editada a MP n.º 936/20, 

que será examinada adiante. 

 

5. A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 936/20 E A PORTARIA N.º 10.486/20 

A Medida Provisória n.º 936/20 instituiu o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda, fundado em três eixos: a) possibilidade de 

pactuação individual da redução da jornada e do salário; b) possibilidade de acordo 

individual para suspensão do contrato de trabalho; c) pagamento, pela União Federal, do 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. 

O Benefício é devido a partir da data do início da redução da jornada de 

trabalho e de salário ou da suspensão do contrato, observado o seguinte: 1) caberá ao 

empregador informar ao Ministério da Economia acerca do acordo individual , no prazo 

de dez dias, contado da data da celebração do acordo, sob pena de arcar com a 

remuneração integral do período; 2) o pagamento do Benefício ocorre apenas durante o 

período de redução de jornada e salário ou suspensão do contrato; 3) a primeira parcela 

do Benefício será paga no prazo de trinta dias, contado da data da celebração do acordo, 

desde que informada no prazo de dez dias anteriormente mencionado. 

O art. 7º MP autoriza a celebração de acordo individual para redução 

proporcional da jornada e do salário por até 90 dias. A redução poderá ser pactuada nos 

percentuais de 25%, 50% e 70%. É possível, ainda, a adoção da redução proporcional por 

intermédio de diploma coletivo, caso em que os percentuais poderão ser distintos. 

Especificamente em relação aos trabalhadores com salário superior a R$ 

3.135,00 e inferior a R$ 12.202,12, apenas a redução no percentual de 25% pode ser 

ajustada por acordo individual, exigindo-se a negociação coletiva para percentuais 

superiores. 
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Por sua vez, o art. 8º da MP franqueia a pactuação de suspensão temporária 

do contrato pelo prazo máximo de 60 dias, que pode ser fracionado em dois períodos de 

30 dias. Durante o período de suspensão do contrato, o empregado fará jus a todos os 

benefícios concedidos pelo empregador e ficará autorizado a recolher para o Regime 

Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. 

A suspensão contratual deve ser levada a sério. Se houver prestação de 

serviços durante o período, ainda que por teletrabalho, sua pactuação será 

descaracterizada e o empregador será responsável pelo pagamento da remuneração e dos 

encargos sociais referentes a todo o período. 

A MP reservou previsão específica em relação aos empregadores de maior 

porte. A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a 

R$ 4.800.000,00 somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados 

mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do 

salário do empregado durante o respectivo período. Para as empresas com patamar 

inferior de faturamento, a ajuda compensatória mensal poderá ser ajustada no acordo 

individual ou na negociação coletiva. 

Registre-se que, do ponto de vista global, o tempo máximo de redução 

proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, 

ainda que sucessivos, não poderá ser superior a noventa dias. 

O trabalhador que houver pactuado a redução da jornada e salário ou a 

suspensão contratual será beneficiado por garantia provisória de emprego, que perdurará 

durante a redução ou suspensão e, após sua cessação, por período equivalente àquele 

acordado para a duração da medida. 

No caso de redução de jornada e salário, o Benefício Emergencial de 

Preservação do Emprego e da Renda será calculado mediante a aplicação do mesmo 

percentual de redução sobre o valor que seria correspondente ao seguro-desemprego. 

Na hipótese da suspensão temporária do contrato, o Benefício terá o mesmo 

valor do seguro-desemprego, exceto em relação aos casos dos trabalhadores de empresas 

com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00. Neste caso, o Benefício equivalerá a 70% 

do seguro-desemprego. 

A disciplina normativa do Benefício de Emergência foi detalhada na Portaria 

n.º 10.486/20. Uma de suas regras merece destaque: o Benefício não será devido àquele 

que tiver o contrato de trabalho celebrado após a data de entrada em vigor da Medida 
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Provisória 936/20. A previsão é polêmica e claramente inova ao restringir em nível 

infraconstitucional o rol de destinatários da parcela. 

Por fim, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, 

em juízo de cognição sumária a constitucionalidade da MP n.º 936/20, ao apreciar, em 

17/04/20, o pedido de medida liminar formulado na ADI n.º 6.363, cassando decisão do 

Ministro Ricardo Lewandowski, que exigia a negociação coletiva para convalidação do 

acordo individual. 

6. A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 944/20 

A Medida Provisória n.º 944/20 não veiculou providências diretamente 

trabalhistas, mas de gestão financeira, instituindo o Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos. 

Por meio dele, empresários, sociedades empresárias e sociedades 

cooperativas com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

10.000.000,00 podem obter linhas de crédito para custeio da folha de pagamento, pelo 

período de dois meses, limitadas ao valor equivalente a até duas vezes o salário-mínimo 

por empregado. 

O crédito é concedido em condições especiais, com taxa de juros de 3,65% 

ao ano, prazo de trinta e seis meses para o pagamento e carência de seis meses para início 

do vencimento das parcelas, com capitalização de juros durante esse período. 

Os beneficiários das linhas de crédito deverão observar algumas obrigações: 

o fornecimento de informações verídicas na transação, a impossibilidade de utilização 

dos recursos para finalidade distinta do pagamento de seus trabalhadores e a proibição de 

despedida sem justa causa dos empregados no período compreendido entre a data da 

contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia após o recebimento da sua última 

parcela. O descumprimento de qualquer desses deveres importará em grave 

consequência: o vencimento antecipado da dívida assumida perante a instituição 

financeira. 

A despeito de não abordar diretamente o Direito do Trabalho, a MP n.º 944 

está em consonância com as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho relativas 

à preservação de empresas e postos de trabalho. 
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7. A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 945/20 

A Medida Provisória n.º 945/20 dirige-se especificamente aos trabalhadores 

do setor portuário. 

Como providência de preservação da saúde do próprio indivíduo e de toda a 

coletividade envolvida com a atividade nos portos, a MP proíbe o Órgão Gestor de Mão 

de Obra (OGMO) de escalar portuários avulsos que apresentem sintomas típicos da covid-

19, bem como aqueles situados em grupos de risco da doença. 

O afastamento é medida indeclinável de cautela sanitária, mas provoca uma 

dramática consequência para a renda desses trabalhadores. Por isso, prevê o art. 3º da MP 

que, durante o período de proibição de escalação, o trabalhador terá direito ao 

recebimento de indenização compensatória mensal no valor correspondente a 50% sobre 

a média mensal recebida por ele por intermédio do OGMO entre 01/10/19 e 31/03/20.  

O papel do Órgão Gestor de Mão de Obra será o de calcular, arrecadar e 

transferir aos trabalhadores o pagamento, mas a despesa será efetivamente arcada pelo 

operador portuário ou por qualquer tomador de serviço que requisitar trabalhador 

portuário avulso, proporcionalmente à quantidade de serviço demandado. 

O art. 4º da MP n.º 945/20 oferece uma saída para a hipótese de insuficiência 

de trabalhadores avulsos portuários para fazer frente às requisições de serviços, 

autorizando a livre contratação de trabalhadores com vínculo empregatício por tempo 

determinado para a realização de serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigilância de embarcações. 

Finalmente, a MP consagra a utilização de meios eletrônicos para a escalação 

dos trabalhadores portuários avulsos, com o louvável propósito de evitar aglomerações. 

8. A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 946/20 

Por intermédio da Medida Provisória n.º 946/2020, o Executivo federal 

extinguiu o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar nº 26/75, promovendo o 
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remanejamento dos seus recursos, estimados em mais de R$ 21 bilhões, ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, disciplinado pela Lei n.º 8.036/90. 

 O ato normativo preserva o patrimônio acumulado nas contas individuais dos 

participantes do Fundo PIS-Pasep, prevendo ainda que o agente operador do FGTS 

definirá os procedimentos operacionais para a transferência das suas informações 

cadastrais e financeiras. Assegura, também, em relação aos valores transferidos, a 

utilização dos critérios de remuneração aplicáveis às contas vinculadas do FGTS. A 

Medida Provisória prevê, ademais, a livre movimentação do patrimônio transferido, nos 

termos já consagrados na Lei Complementar nº 26/75. 

Trata-se de providência destinada a assegurar maior liquidez ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, que vem sendo utilizado, nos últimos anos, como 

verdadeira complementação de renda dos trabalhadores, especialmente em momentos de 

crise econômica. Sob essa perspectiva e considerando o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 06/2020 e seus graves efeitos sociais, é salutar 

a adoção de medidas que concorram para o equilíbrio financeiro do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço, tendo em vista as relevantes políticas públicas por ele financiadas. 

Quanto aos aspectos jurídicos da Medida Provisória n.º 946/2020, dois pontos 

devem ser objeto de atenção: a) a possibilidade ou não de extinção do Fundo PIS-Pasep 

por Medida Provisória; b) a ocorrência ou não de efeitos deletérios sobre direitos sociais 

em decorrência da adoção da medida. 

Em relação ao primeiro aspecto, não se visualiza inconstitucionalidade no 

diploma normativo pelo simples fato de constituir-se em Medida Provisória (CF/88, art. 

62, § 1º, III). O Fundo PIS-Pasep, concebido na LC n.º 26/75 a partir dos recursos 

oriundos dos fundos criados pela LC n.º 07/70 e pela LC n.º 08/70, foi instituído por Lei 

Complementar, mas sua regulamentação (ou mesmo extinção) não figura como matéria 

constitucionalmente reservada a disciplina por intermédio de tal espécie legislativa. Essa 

interpretação é corroborada pela constatação da existência jurisprudência sedimentada no 

Supremo Tribunal Federal no sentido da validade da alteração da LC n.º 26/75 por Medida 

Provisória (RE 390.840, Relator Ministro Marco Aurélio; RE 511.581 AgR, Relator 

Ministro Eros Grau; AI 623.157 AgR, Relator Ministro Cezar Peluso). 

Quanto ao segundo aspecto, é necessário breve esclarecimento histórico. A 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 239, estabeleceu duas distintas providências 

em relação ao Programa de Integração Social e ao Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público: a) a consolidação e preservação dos valores arrecadados entre 1971 
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e outubro de 1988, que seriam liberados apenas nas hipóteses de saque previstas nas leis 

anteriormente mencionadas (exceto em relação ao saque por motivo de casamento, 

modalidade extinta com o advento da Carta de 1988) (art. 239, § 2º); b) a destinação dos 

valores das contribuições doravante arrecadadas para financiamento do programa do 

seguro-desemprego, do abono do PIS e de outras ações da previdência social (art. 239, 

caput e § 3º). 

Registre-se que, na atualidade, em conformidade com a Lei n.º 7.998/90, o 

custeio do programa do seguro-desemprego, do abono salarial e de programas de 

educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico é realizado por 

meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que possui como uma de suas fontes de 

recursos o produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao Pasep (art. 

11), em observância ao comando contido no caput do art. 239. 

A MP n.º 946/2020 não veicula qualquer regulamentação a respeito do abono 

salarial, do seguro-desemprego ou de programas de educação e desenvolvimento 

econômico, benefícios e medidas que não são, portanto, por ela afetadas. O objeto da MP 

é distinto, consistente na extinção do Fundo PIS-Pasep e no redirecionamento dos seus 

ativos e passivos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.  

Sublinhe-se que o montante consolidado no Fundo PIS-Pasep refere-se aos 

valores arrecadados nos respectivos programas entre 1971 e outubro de 1988, que 

poderiam ser sacados pelos titulares ou por seus dependentes nas hipóteses legais, mas 

não o foram até o momento. É esse o montante que será transferido ao FGTS, sem, 

todavia, ensejar prejuízos a tais sujeitos, já que a Medida Provisória prevê a preservação 

do patrimônio acumulado nas contas (art. 1º, parágrafo único), com individualização dos 

valores transferidos e identificação de origem (art. 2º, § 1º), assegurada a livre 

movimentação da conta pelo titular ou seus dependentes (art. 3º, II). Vale recordar, a 

propósito, que a Lei n.º 13.932/19 alterou a redação do § 1º do art. 4º da Lei 

Complementar nº 26/75 para tornar “disponível a qualquer titular da conta individual dos 

participantes do PIS-Pasep o saque integral do seu saldo a partir de 19 de agosto de 

2019”. 
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9. CONCLUSÕES 

A pandemia da covid-19 provocou a inauguração de um cenário jurídico 

absolutamente excepcional no Direito do Trabalho brasileiro, franqueando o manejo de 

instrumentos e medidas pouco convencionais ou, mesmo, impensáveis em tempos de 

normalidade. 

Nesse contexto, dois dos diplomas normativos editados durante o estado de 

calamidade pública assumem especial relevância: A Medida Provisória n.º 927/20 e a n.º 

936/20. 

A primeira veiculou uma série de providências que, como regra, podem ser 

adotadas unilateralmente pelo empregador, nomeadamente o teletrabalho, a antecipação 

de férias, a concessão de férias coletivas, a antecipação de feriados e uma peculiar 

configuração do banco de horas. 

A seu turno, a MP n.º 936/20 consagrou duas delicadas possibilidades: a 

redução proporcional de jornada e de salário e a suspensão contratual. Os impactos 

financeiros sofridos pelo trabalhador serão minorados em razão do pagamento do 

Benefício Emergencial pela União Federal. 

O Direito do Trabalho de crise, que emerge na atualidade, oferece a todos, 

empregadores, trabalhadores, sindicatos e operadores do Direito, desafios sem 

precedentes. Como na canção de Lulu Santos, “nada do que foi será de novo do jeito que 

já foi um dia”. 
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COVID-19 E OS RISCOS PARA AS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS 

Sara da Nova Quadros Côrtes98 

Gildemar da Paixão Trindade99 

 

Brasil, meu nego/Deixa eu te contar/A história que a história 

não conta/O avesso do mesmo lugar/Na luta é que a gente se 

encontra/Brasil, meu dengo/A mangueira chegou/Com versos 

que o livro apagou(...)/Brasil, chegou a vez/De ouvir as Marias, 

/Mahins, Marielles, malês 

(FIRMINO; DOMÊNICO et al., 2019) 

 

 

As condições de produção discurso jurídico moderno compreendem os sujeitos e 

a situação, incluído o contexto imediato e o contexto sócio-histórico, ideológico, mas 

também a maneira como a memória “aciona” (faz valer) as condições de produção são 

fundamentais. A oportunidade que se abre ao estudar os riscos das comunidades 

quilombolas na COVID-19 é de superar a necropolítica com a dimensão racial reparatória 

dos direitos constitucionais ainda silenciada em todas as Constituições na escala, no grau 

e na intensidade necessária para enfrentar o que Joaquim Nabuco chamou de “a obra da 

escravidão”. Nenhuma geração até aqui superou esta obra. Consideramos então que, para 

fazer valer um direito, os quilombolas têm lidado com duas as contradições permanentes 

do racismo na formação da propriedade privada no Brasil, e portanto do Estado Brasileiro 

num contexto de intensa vulnerabilidade e risco de morte: 1) a violência física, tomada 

do território e acesso a água; 2) o epistemicídio com práticas educacionais que rasuram 

ou apagam os seus modos de reprodução material e simbólica da vida. Quando provoca-

se um pensamento sobre a PANDEMIA de COVID-19 e seus impactos sobre 

 
98 Professora da Faculdade de Direito da UFBA. Mestre em Direito e Estado (UnB). Doutora em Ciências 

Sociais (UFBA).  
99 Graduado no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades UFBA. Graduando em Direito (UFBA) 



 

 121 

comunidades quilombolas veremos que a sistemática violação de direitos e 

vulnerabilidades não começam, se justificam, ou se explicam pela PANDEMIA, mas se 

aprofundam, se acentuam, e, paradoxalmente, podem criar novas relações e novas formas 

de resistência se a lupa posta sobre as questões souber reconhecer o racismo estrutural e 

institucional e os direitos na sua dimensão reparatória.  

Como nos ensina Iris Verena Oliveira100 O desafio de tirar “a poeira dos porões” 

para dar visibilidade a “um país de Lecis e Jamelões” solicita um movimento 

metodológico coerente com a intenção de promover deslocamentos.” Por isso, utiliza-se 

neste ensaio como dispositivo teórico as ideias de Clovis Moura101 no intuito de analisar 

os discursos jurídicos sobre a justiça pelo contexto dos intelectuais orgânicos do sistema 

escravista. Torna-se atual e adequado levantar as seguintes questões: 1) No contexto do 

novo coronavírus os riscos de morte são mais acentuados para quem? Quais os riscos para 

as comunidades quilombolas? Quais as condições de acesso à saúde por estas 

Comunidades? Qual sentido de realocar uma comunidade quilombola em plena 

pandemia?  

Quanto ao contexto imediato cabe caracterizar o processo de contaminação 

pelo novo coronavírus no Brasil. Segundo o EL PAÍS, o Brasil registrou o primeiro caso 

do novo coronavírus, causador da doença covid-19, no dia 26 de fevereiro102. Segundo o 

Ministério da Saúde, com dados atualizados 02/06/2020 temos 526.447 casos 

confirmados, 29.937 óbitos, possuindo uma letalidade 5,7%103. Nesse sentido, percebe-

se uma contaminação consideravelmente rápida no território brasileiro desde a primeira 

confirmação. 

Partindo dessas informações, considerando um Brasil continental plural e 

diverso, pretende-se aqui propor um recorte racial para identificar quais são as populações 

mais vulneráveis, partindo da ideia de que pretos, sem tetos, indígenas, comunidades 

quilombolas, ribeirinhos e comunidades de fundos e fechos de pastos possuem 

 

100 OLIVEIRA, Iris Verena.“HISTÓRIA PRA NINAR GENTE GRANDE”: currículo e formação de 

professores quilombolas. Revista Exitus, Santarém/PA, Vol. 10, p. 1-30, 2020. 

101 MOURA, Clóvis. As injustiças de Clio: o negro na historiografia Brasileira, Belo Horizonte: Oficina 

de Livros, 1990. 

102 OLIVEIRA, Regiane. Evolução dos casos de coronavírus no Brasil. EL PAÍS, São Paulo, 08/05/ 

2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-15/evolucao-dos-casos-de-coronavirus-

no-brasil.html>. Acesso em: 09/05/2020. 

103 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: <  https://covid.saude.gov.br//>. Acesso em: 08/05/2020. 
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marcadores sociais de vulnerabilidade, conflitos e outros fatores que corroboram para 

uma maior contaminação e mortalidade, considerando outros setores sociais brasileiros. 

Nesse sentido, a proposta é analisar o avanço desse novo problema que afeta 

as comunidades quilombolas, na perspectiva de que as populações consideradas 

vulneráveis serão as maiores atingidas pelos efeitos do novo coronavírus. Considerando 

que muitos setores vão lucrar, obter mais terras, consolidar privilégios e contribuir para 

retirar direitos pode-se perguntar: COVID -19: uma tragédia para quem? Para quem esta 

situação é uma crise angustiante e para quem uma oportunidade? Em que medida ver-se 

um uso político para acuar as comunidades e retirar terras? São questões que podem ser 

respondidas aqui á luz do debate da questão quilombola mas que se fazem necessárias 

pesquisa e aprofundamento em diversos campos do direito como direito agrário, direito 

do trabalho, direito financeiro etc.  

1. UM RECORTE RACIAL  

Fazendo um recorte racial percebe-se que, embora o novo vírus tenha tido sua 

porta de entrada entre as classes dominantes do Brasil, em sua maioria composta por 

pessoas ricas e brancas, na atualidade “a Covid-19 tem se mostrado mais letal entre negros 

do que entre brancos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. 104” Em 

verdade o Instituto Luiz Gama e a DPU propôs ação na justiça por conta da falta de 

registro de raça/cor em todas as notificações referentes a doenças. Segundo a Defensora 

Pública da União “Mas o que mais nos chamou atenção no contexto da pandemia, é que, 

não bastasse essa negligência histórica, foi criada uma ficha de notificação simplificada 

para doentes da covid-19 que sequer tinha o campo para o preenchimento de raça/cor” 

Sendo assim a Justiça obrigou, em sede de liminar, com base nas portarias do próprio 

Ministério da Saúde a inclusão de dados de cor das vítimas nos óbitos da pandemia, num 

momento em que ao menos um terço dos registros não trazia essa informação. Dados 

disponíveis sugerem que os negros são maioria entre as vítimas.105 

 

104Disponível em: ttps://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-

entre-negros-n o -brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml 

105 A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou, no último dia 4, que notificações de casos confirmados 

e óbitos em decorrência do coronavírusincluam, obrigatoriamente, informações de raça e cor dos 
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Como explica Silvio Almeida, presidente e advogado do Instituto Luiz Gama 

ONG que atua em defesa dos direitos e garantias das minorias e é autor da petição, 

juntamente com a Defensoria Pública da União: “Pedimos o cumprimento das normas 

que já existem”.  

É importante observar que o silenciamento sofrido pelos quilombolas faz a 

diferença neste momento pois compõe o racismo estrutural combinando uma 

perversidade sem limites, que perdura há muito tempo na sociedade brasileira. Fato é que 

esse silenciamento, seja ele jurídico, político, econômico e social, foi algo planejado. Não 

deixa de ser diferente também o silenciamento atual, por parte do Ministério da Saúde 

que não faz um monitoramento dos quilombolas infectados e das mortes. Essa ação está 

sendo feita de forma independente pela CONAQ. 

Cabe fixar que as chances de mortes pelo novo coronavírus depende de 

diversos fatores, dentre eles, o fator classe social e raça, que interferem desde a 

capacidade de ficar em isolamento, considerando que somente as atividades de comércio 

param e não a indústria, mineração e atividades agropecuária, até o uso do transporte 

público, as condições de saneamento básico, passando pelo acesso aos serviços de saúde 

especializados e presença ou não de comorbidades anteriores como diabetes e 

hipertensão.  

Além do próprio vírus, tem os efeitos das medidas adotadas em períodos de 

pandemia e o isolamento/confinamento é uma delas. Segundo Boaventura de Sousa 

Santos106, “Qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns grupos 

sociais do que para outros”. Isso está sendo materializado no Brasil, se considerarmos os 

dados atuais e os efeitos causados pelas medidas adotadas contra o coronavírus. O autor 

ainda afirma que “São os grupos que têm em comum padecerem de uma especial 

vulnerabilidade que precede a quarentena e se agrava com ela.” Os quilombolas podem 

ser enquadrados nessas categoria, considerando seu histórico de vulnerabilidade, 

conflitos sociais, socioeconômicas, socioambientais e fundiários que se agravam em 

períodos como esse vivido, tempos de pandemia devido ao COVID-19 no Brasil. 

 
infectados. A liminar estabelecia que tanto a União, quanto o município e o Estado do Rio de Janeiro 

cumpram essa determinação. A decisão tentava corrigir a lacuna de informações sobre raça de infectados e 

vítimas de covid-19, pois ao menos um terço das notificações disponíveis com o Ministério da Saúde não 

têm essa informação. Nesta sexta, a Justiça do Rio acabou suspendendo a liminar a pedido da União. 

Disponível em https://ceert.org.br/noticias/saude/26765/populacao-negra-vai-a-justica-para-contar-seus-

mortos-por-coronavirus-e-expoe-leitura-deformada-da-pandemia 

106 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. EDITOR EDIÇÕES ALMEDINA, 

S.A, 2020. 
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2. COMUNIDADES QUILOMBOLAS E COVID-19 

Os quilombos, também denominados quilombos “contemporâneos” possuem 

várias formas, visto que sua formação se deu de múltiplas maneiras, possuindo assim, 

uma diversidade de experiência abarcadas pelo conceito. Os grupos que hoje são 

considerados “remanescentes de comunidades de quilombos” se constituíram a partir de 

uma grande diversidade de processos, que incluem as fugas com ocupação de terras livres 

(...) heranças, doações e recebimento de terras como pagamento de serviços prestados107. 

Assim, um conceito unitário não seria o mais prudente a se adotar, considerando a 

pluralidade de formas em que se deu a formação dos quilombos no Brasil. 

Na atualidade, segundo a Fundação Cultural Palmares existem mais de 3 mil 

comunidades quilombolas já certificada. De acordo com a CONAQ existem “seis mil 

quilombos espalhados pelo país, com uma população de aproximadamente 16 milhões de 

pessoas.” Ainda de acordo com a CONAQ, “pouco mais de 30%, são de idosos”, ou seja, 

além de possuírem as vulnerabilidades por outras questões, a população quilombola tem 

alta taxa de idosos, os quais são considerados grupo de risco pela Organização Mundial 

da Saúde. 

Segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas (CONAQ) a COVID-19 já se encontra presente em territórios 

quilombolas. A falta de assistência é um dos fatores que assola essa população. Políticas 

de desmonte promovidas fundadas no racismo e promovidas por diversos setores sociais, 

entre eles, o governo atual, é uma realidade enfrentada muito antes da pandemia no Brasil. 

Porém, com o surgimento dessa crise na saúde, as comunidades tradicionais tendem a 

sofrer cada vez mais, com a falta de assistência por parte do Estado. A Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas afirma que, no 

entanto, até agora, segundo lideranças quilombolas, as propostas previstas pelo governo 

para conter o vírus nos quilombos não suprem as necessidades. 

Os primeiros casos confirmados da doença em quilombolas foram em 16 de 

abril de 2020. Desde este dia temos uma realidade de “17 mortes pela covid-19 e 63 casos 

c confirmados de contágio entre quilombolas.” (REDE BRASIL, 2020). Algo que 

 
107 Cfr. em SCHMITT, Alessandra; TURATTI, Maria Cecília Manzoli; CARVALHO, Maria Celina Pereira 

de. A atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas definições teóricas. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2002000100008>. Acesso em: 

06/052020. 
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preocupa com esses dados é a falta de estrutura e assistência enfrentada por essas 

comunidades, inclusive no sistema de saúde. Considerando uma realidade anterior ao 

COVID-19, é fato que a maioria das comunidades quilombolas existentes, sempre 

sofreram com a falta de políticas de saúde. A saúde, que é um direito constitucional 

fundamental de todos e dever do Estado nunca foi garantida à uma parcela das 

comunidades quilombolas no que diz respeito a sua efetivação. 

Assim, consciente de que as políticas de saúde não chegam na maiorias das 

comunidades, e quando chegam não são de qualidade é preocupante considerarmos a 

situação atual do Brasil. Nesse sentido, “há ainda a possibilidade de que o número de 

quilombolas com suspeitas da COVID-19 sejam ainda maiores do que os divulgados 

(CONAQ, 2020)”. 

Assim, é alarmante a situação dos quilombolas na conjuntura atual, visto que, 

o vírus é mais uma ameaça somada as todas as outras ameaças vividas por essas 

comunidades. Nessa seara, ele tende a ser mais letal, visto as condições coexistentes e 

preexistentes nesses territórios tradicionais. 

Outra situação preocupante são os conflitos por terras enfrentados pelas 

comunidades frente ao direito isolamento social. Além dos desafios atuais promovidos 

pela pandemia, os conflitos por terra108 não param de crescer. Como garantir isolamento 

social em regime de relocação, expulsão ou despejo judicial? Neste contexto o Tribunal 

de Justiça do Paraná editou, no dia 20 de março de 2020, o Decreto Judiciário n. 172/2020 

o qual, entre outros tópicos, suspende "o cumprimento de ordens de reintegração de posse 

por invasões coletivas" até o dia 30/04/2020.109 

Percebe-se então, que o novo coronavírus tem sim uma distinção certa e letal, 

capaz de promover um genocídio que não foi iniciado por ele, porém o vírus reforça uma 

desigualdade presente nas pessoas certas, de etnia e cor certa e classes sociais definidas. 

 

 

108  Segundo a CPT “Conflitos por terra são ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e 

propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais” (CPT, 2020, p.14) 

109 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. Disponível em Decreto Judicial n. 172/2020. Disponível 

em http://www.defensoriapublica.pr.def.br/arquivos/File/Noticias/DEC_JUD_172_2020_DM_pdf.pdf 

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/arquivos/File/Noticias/DEC_JUD_172_2020_DM_pdf.pdf
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3. ACESSO A SAÚDE PELAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS  

Pode-se afirmar que após 100 de silêncio sobre escravidão textos normativos 

trouxeram conceituação do que eles denominaram de “comunidades remanescente de 

quilombos”. Tal denominação está presente no texto constitucional de 1988, mais 

precisamente em seu Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias110. 

Assim, o decreto 4887/2003, considerado constitucional pelo STF em recente decisão, 

que trata sobre o processo de delimitação, demarcação e titulação das terras quilombolas 

traz em seu artigo Art. 2º o conceito de remanescentes de quilombo “Consideram-se 

remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 

dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.”  

Dentro de uma visão ampliada, que considera as diversas origens e histórias destes 

grupos, prender-se somente aos conceitos presentes em leis é ter uma visão reducionista 

dessa categoria, pois tais descrições não abarcam as multiplicidades de suas formações 

históricas e suas características subjetivas e singulares presente em cada quilombo no 

Brasil.111 

Assim, considerando o contexto histórico, os quilombos não podem ser 

considerados uma nova categoria na sociedade brasileira. Essa classificação errônea 

evidencia o silenciamento sofrido por eles durante o tempo e promove também segundo 

Ilka Boaventura Leite (2020), a “folclorização” e “estereotipias” desses espaços e sujeitos 

caracterizando uma conceituação estática que não representa a realidade de sua formação.   

Clóvis Moura, embasado em uma visão sociológica, classifica os quilombos como 

um “fenômeno”, ou seja, uma organização presente em todos os lugares do Brasil no 

período escravocrata. Nesse sentido, os quilombos são, na atualidade, grupos que se 

consolidaram ao longo do tempo em um determinado território, e nesse desenvolveram 

 

110  Constituição Federal de 1988 (ADCT) determina que “Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos.( (Art. 68.) 

111 SCHMITT, Alessandra; TURATTI, Maria Cecília Manzoli; CARVALHO, Maria Celina Pereira de. A 

atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas definições teóricas, p. 3 
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práticas cotidianas de resistência e reprodução de seus modos de vida econômico, social 

e cultural. 

Feita essa explanação sobre o entendimento do conceito de quilombo, é necessário 

fazer uma demonstração do tratamento dado pelo Estado brasileiro aos quilombolas, 

sobretudo no acesso a saúde.  

Ainda, levando em consideração que os quilombolas conseguiram se inserir no 

corpo constitucional em 1988, podendo assim, reivindicar seus direitos enquanto sujeitos 

jurídicos, não foram criadas por parte do Estado, estruturas de saúde, nem mesmo uma 

estrutura especifica (como a SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena) ou política 

que cuidassem da saúde quilombola.  

Diante da ameaça da COVID 19, doença causada na atualidade pelo coronavírus 

é extremamente importante evidenciar a falta de investimento e a lacuna deixada no 

acesso a saúde por parte das comunidades tradicionais quilombolas.   

Segundo informações publicada pela Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais 112 , os chamados povos tradicionais, entre eles Indígenas, 

Quilombolas e Ciganos são mais vulneráveis ao coronavírus. Percebe-se essa realidade 

devido à falta de estrutura e a não aplicação de políticas de saúde nessas comunidades.  

Das mais de 3 mil comunidades quilombolas já certificados pela FCP, a grande 

maioria encontra-se em áreas rurais, onde dificulta muito mais o acesso a saúde. Além 

disso, encontram dificuldades em seguir as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde, como o isolamento social, em tempos de pandemia, pois segundo o Centro de 

Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG (2020)113 “alguns moradores 

precisam ir à cidade para manter suas rendas ou buscar serviços de saúde, já que várias 

comunidades carecem desse tipo de atendimento.” (UFMG, 2020) 

Em recente texto Tatiana Emília Dias Gomes (2019) propôs  

 

112 Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. INDÍGENAS, quilombolas e 

ciganos são mais vulneráveis ao coronavírus, 2020. Disponível em: 

<https://www.medicina.ufmg.br/indigenas-quilombolas-e-ciganos-sao-mais-vulneraveis-ao-coronavirus/> 

Acesso em:  26/05/2020. 

113 Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. INDÍGENAS, quilombolas e 

ciganos são mais vulneráveis ao coronavírus, 2020. Disponível em: 

<https://www.medicina.ufmg.br/indigenas-quilombolas-e-ciganos-sao-mais-vulneraveis-ao-coronavirus/> 

Acesso em:  26/05/2020. 
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[...] a ideia de racismo fundiário para tratar dessa complexa rede 

que articula ações violentas dos(as) brancos(as) contra os corpos, 

as culturas, os territórios e bens ambientais de negros(as) e 

índios(as), as formas jurídicas limitadoras e ceifadoras dessas 

cosmovisões, os estrangulamentos orçamentários e políticas 

estatais vocacionadas a fortalecer seus empreendimentos 

predatórios, a pilhagem secular de corpos, minérios, saberes etc. 

e projetos de mundo. (DIAS GOMES, 2019) 

Destaca-se neste momento os estrangulamentos orçamentários. Considerando este 

cenário é importante trazer alguns dados orçamentários referente a igualdade racial, que 

abarca os povos quilombolas, demonstrando que o desmonte do orçamento também afeta 

diversos setores, entre eles a saúde. De acordo com o “Balanço do Orçamento Geral da 

União 2019” (INESC, 2020) em relação a igualdade racial “o recurso autorizado em 2019 

para as ações da Fundação Cultural Palmares foi de R$ 5 milhões – uma redução de 83% 

em comparação a 2016, quando a fundação recebeu R$ 29 milhões.” Toda essa redução 

impacta diretamente no acesso a saúde pelos quilombolas, pois a saúde está diretamente 

ligada a garantia e acesso ao seu território.  

Assim, o desmonte da política de promoção da igualdade racial é um fator 

correlacionado às situações vividas pelas comunidades quilombolas na atualidade, visto 

que o Estado está reduzindo cada vez mais os recursos destinados a promoção da 

igualdade racial. Esses recursos possibilitariam a garantia de seus territórios, acesso uma 

melhor educação e saúde. Porém, dados demonstram que “em relação ao recurso 

autorizado para os públicos negro e quilombola, ainda em 2015 com os cortes 

orçamentários da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) os 

recursos caíram em 56,3%, (...)”114 demonstrando assim os altos cortes nessas áreas.  

Diante dos cortes, temos segundo o INESC, “uma população empobrecida, negra, 

que não acessa serviços públicos básicos (saneamento, educação, saúde, cultura, entre 

outros.)”. Fato novo é que, “o novo PPA 2020-2023 excluiu os públicos negro e 

quilombola, e não menciona termos como racismo ou promoção da igualdade racial.”115 

(INESC, 2020, p. 149) promovendo assim o racismo como política de governo.  

 

114 INESC, O Brasil com baixa imunidade: Balanço do Orçamento Geral da União 2019; Brasília: 

INESC, 2020, p. 138.  

115 INESC, O Brasil com baixa imunidade: Balanço do Orçamento Geral da União 2019; Brasília: 

INESC, 2020, p. 149. 



 

 129 

4.  O USO POLÍTICO DO CORONAVÍRUS E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO 

ISOLAMENTO SOCIAL NOS CONFLITOS POR TERRA: O CASO DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE ALCÂNTARA/MA. 

Neste item pretendemos discorrer sobre os discursos jurídicos sobre a expulsão 

criminosa em época de COVID-19 das Comunidades Quilombolas em Alcântara no 

Maranhão. Pode-se questionar: Em que medida o direito ao isolamento social está sendo 

considerado no discurso jurídico? Qual sentido do direito ao isolamento social no Caso 

de Alcântara116 após a Resolução nº 11, De 26 de Março de 2020? Qual significado sócio-

histórico e jurídico?  

Inicialmente cabe analisar o acirramento do conflito, em plena PANDEMIA entre 

a União e as Comunidades Quilombolas de Alcântara no Maranhão.  

No dia 18 de março de 2020, por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 

2020 a decretação de calamidade pública foi acatada pelo Senado que determina em 

Decreto legislativo art. 1º  

 

Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para 

as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no 

art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da 

limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos 

termos da solicitação do Presidente da República encaminhada 

por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

 

Há uma tentativa discursiva de restringir efeitos do Decreto somente aos efeitos 

fiscais protegendo apenas o governante de plantão de possíveis casos de 

irresponsabilidade fiscal e não cumprimento de metas fiscais. O estado de calamidade 

pública é definido pelo Decreto 7.257/2010 e consiste em “situação anormal, provocada 

por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial 

 

116 ISA, Instituto Sócio-Ambiental “Direto do confinamento: Heleno ordena remoção de quilombos em 

Alcântara (MA) durante pandemia”. Instituto Socioambiental, 01 de abril de 2020. Disponível 

em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/direto-do-confinamento-heleno-ordena-

remocao-de-quilombos-em-alcantara-ma-durante-pandemia. Acessado em 01 de junho de 2020. 
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da capacidade de resposta do poder público do ente atingido”. Ressalte-se que, em 6 de 

fevereiro de 2020, foi publicada a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas que poderão 

ser adotadas pelo governo federal para enfrentamento da emergência de saúde pública, 

de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, causador da doença Covid-

19. Essa lei prevê diversas medidas que podem ser adotadas pelo governo dentre elas o 

isolamento e quarenta, decretado pelos Estados da Federação, inclusive o Maranhão.  

Ocorre que mesmo com a calamidade pública e os decretos estaduais 

recomendado a quarentena foi publicada a Resolução Nº 11, De 26 De Março De 2020 

determinando  

I - para o Ministério da Defesa: 

a) providenciar, por meio do Comando da Aeronáutica, a 

execução das mudanças das famílias realocadas, a partir do local 

onde hoje residem e até o local de suas novas habitações, 

incluindo o transporte de pessoas e semoventes; e 

 

O pedido de expulsão de famílias em plena Pandemia reforça o sentido racista de 

desumanização, pois se as pessoas devem ficar em casa por que serão forçadas a sair de 

casa? Em verdade o Estado por meio do GSI – Gabinete de Segurança Institucional vê 

uma oportunidade e aproveita-se uma impossibilidade de mobilização e dificuldade de 

defesa para agir. Mesmo com reduzida capacidade a CONAQ117  mobilizou diversos 

órgãos afirmando que  

 

Consideramos a medida arbitrária e totalmente ilegal, uma vez 

que afronta diversos dispositivos legais de proteção dos direitos 

das comunidades remanescentes de quilombo, bem como, 

tratados e convenções internacionais referidos aos direitos destas 

comunidades. Denunciamos ao povo brasileiro que o governo 

Bolsonaro, submisso aos interesses do governo dos Estados 

Unidos, além de entregar nossa base de lançamentos, medida que 

inviabiliza o desenvolvimento de nosso conhecimento e 

tecnologia aeroespacial, também entrega de bandeja o povo 

quilombola que vive em seus territórios a centenas de anos. 

Exigimos, em um só tempo, o respeito à soberania do povo 

 

117  CONAQ, NOTA DE REPÚDIO À AMEAÇA DE REMOÇÃO DAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS DE ALCÂNTARA /MA. DISPONÍVEL EM 

HTTP://CONAQ.ORG.BR/NOTICIAS/NOTA-DE-REPUDIO-A-AMEACA-DE-REMOCAO-DAS-

COMUNIDADES-QUILOMBOLAS-DE-ALCANTARA-MA/ 
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quilombola sobre seus territórios e soberania do povo brasileiro 

sobre a base de Alcântara. 

Por fim, não admitimos quaisquer possibilidades de 

deslocamentos e reafirmamos nossa irrestrita e ampla defesa das 

comunidades quilombolas de Alcântara no direito de permanecer 

no seu território tradicional na sua inteireza e plenitude. 

Acionaremos todos os meios e medidas possíveis para resguardá-

las. 

No dia 02 de abril o Ministério Público Federal que já tinha feito Recomendação 

deu publicidade ao compromisso do governo federal de não tomar qualquer medida 

concreta para a remoção das comunidades quilombolas do território de Alcântara, no 

Maranhão, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. O compromisso teria sido 

firmado junto ao Ministério Público Federal por representantes do Ministério da Defesa 

e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, durante reunião 

virtual realizada na quinta entre o brigadeiro José Vagner Vital, vice-presidente da 

Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais da Força Aérea 

Brasileira; o coordenador da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades 

Tradicionais do MPF (6CCR), Antônio Bigonha; o membro titular do colegiado 

subprocurador-geral da República Mario Bonsaglia; e o procurador da República no 

Maranhão Hilton Melo. Na avaliação deste, é imprescindível que o direito à consulta 

prévia às comunidades afetadas, como preconiza a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, seja assegurado. “O passo fundamental é a participação de 

representantes das comunidades quilombolas em tudo que diz respeito às suas vidas, 

principalmente quando se trata de remover famílias com fortes vínculos culturais e 

afetivos com suas terras”, defendeu o subprocurador-geral.118 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O filósofo camaronense Achille Mbembe autor do livro “Necropolítica: biopoder. 

soberania, estado de exceção, política da morte” em entrevista para Folha de São Paulo 

 

118 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Governo garante a MPF que não irá remover quilombolas do 

território de Alcântara durante pandemia da covid-19. Disponível em http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-

pgr/governo-garante-a-mpf-que-nao-ira-remover-quilombolas-do-territorio-de-alcantara-durante-

pandemia-da-covid-19/view 
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afirma que “a pandemia democratizou o poder de matar”, ou ao menos deixar morrer. Em 

seu livro, denominado por ele como ensaio, ao debater o conceito de soberania questiona, 

“Mas sob quais condições práticas se exerce o poder de matar, deixar viver ou expor a 

morte? Quem é o sujeito desta lei?”119. Segundo este autor120 

 

Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania 

reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem 

pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver 

constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. 

Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a 

vida como a implantação e manifestação do poder. (MEBEMBE, 

p. 5 2018) 

 

Assim, se considerarmos a situação atual de pandemia causada pelo novo 

coronavírus, é fato que todas as populações, entre elas as brasileiras, não são atingidas de 

maneira igual. As comunidades tradicionais são exemplos de como as desigualdades 

mantida em uma perspectiva histórica contribui para um maior índice de infecção e morte. 

Nesse sentido, cabe aqui dizer que essas são as condições perfeitas para exercer o poder 

de matar ou expor a morte.  

Afirma Mbembe que “a relação de inimizade tornou-se a base normativa do 

direito de matar”121 É sabido que o Estado brasileiro adotou de maneira expressa os 

quilombos como inimigo declarado. Essa prática após a Constituição de 1988 mudou de 

formato, ali os remanescentes de quilombos passaram a ser reconhecido juridicamente, e 

ao mesmo tempo as práticas de inimizades passaram a ser adotadas de maneiras mais 

sutis e sofisticadas. Assim, um quilombo sem território, políticas de saúde, educação, 

infraestrutura é um quilombo morto. Nesse sentido, o direito à vida dos quilombolas está 

sendo confrontado pelo poder de matar e expor a morte sustentada pela “relação de 

inimizade” criado pelo Estado. 

 

119  MBEMBE Achille, Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado e exceção, política de morte. 

Traduzido por Renata Santini, São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 6. 

120  MBEMBE Achille, Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado e exceção, política de morte. 

Traduzido por Renata Santini, São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 5 

121  MBEMBE Achille, Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado e exceção, política de morte. 

Traduzido por Renata Santini, São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 17 
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Cabe ressaltar do ponto de vista quantitativo segundo João Aparecido dos Santos 

Oliveira (2020) o processo de titulação dos territórios quilombolas no Brasil tem 

acontecido de forma absurdamente lenta. Segundo abordagem de Franciele Petry 

Schramm122, publicada pela ONG Terra de Direitos, em 12/02/2019, atualmente existem 

1.716 processos administrativos 37 para titulação de territórios quilombolas abertos no 

Incra e apenas 44 comunidades quilombolas tituladas pelo Instituto em 30 anos da 

Constituição Federal de 1988, sendo 23 tituladas apenas parcialmente. Destaca Schramm 

que: “considerando o ritmo de titulações desde então, serão necessários 1.170 anos para 

que todos 1.716 processos para titulação dos quilombos abertos no Instituto sejam 

concluídos.” (Schramm apud Oliveira, 2020). Enfatiza a autora, a existência de 3.212 

comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares – FCP. 

Segundo publicação da FCP do ano de 2016, em levantamento feito pela mesma, 

juntamente com o Ministério da Cultura, foram mapeadas 3.524 comunidades 

quilombolas espalhadas por todo Brasil, destaca a FCP que o número de comunidades 

pode chegar a 5.000. 

Quanto a violência física a Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas-CONAQ fez um levantamento de dados, no 

qual foi constatado que a violência, massacres e assassinatos contra quilombolas em 2017 

aumentaram cerca de 350% em relação ao ano de 2016123 sendo que os conflitos no 

contexto de ação de megaprojetos e empresas são as principais causas dessas violências 

pois “A expansão do agronegócio e de atividades de mineração, a duplicação de rodovias 

e a construção de empreendimentos são exemplos de situações que geram constantes 

conflitos nos quilombos.” CONAQ (2018, p. 95). Tudo isso é fruto de conflitos territoriais 

ilegítimos e inconstitucionais proporcionados e alimentados por empresas e grandes 

latifundiários. A negação contínua do direito a terra contribuiu ao longo de mais de 130 

anos após abolição para intensificar uma política de morte (matar e deixar morrer) que é 

adotada em meio à crise do COVID 19. As comunidades quilombolas se veem 

encurraladas. De um lado estão diante de uma estrutura de saúde precária, quase 

 

122  SCHRAMM, Franciele Petry. No atual ritmo, Brasil levará mil anos para titular todas as 

comunidades quilombolas. Disponível em: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/noatual-ritmo-

brasil-levara-mil-anos-para-titular-todas-as-comunidades-quilombolas/23023. Acessado em: 09/02/2020.   

123  Cfr. em CONAQ Terra de Direitos, p. 18. Os dados apresentados registram a ocorrência de 18 

assassinatos de quilombolas no ano de 2017. Números alarmantes não só pela frequência (mais de um 

assassinato de quilombola por mês), como também pela extensão da violência. Foi um ano marcado por 

massacres e por assassinatos cometidos com crueldade. Comparado ao ano de 2016, 2017 apresentou 

aumento de 350% de quilombolas assassinados.  
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inexistente, de um outro estão impossibilitadas de seguir as recomendações dos órgãos 

de saúde. E em meio a tudo isso, o governo não adota uma política econômica social e 

estrutural, capaz de suprir as necessidades existentes dessas populações e assim, a 

soberania das classes dominantes e o capital gerencia as mortes.   

O racismo se expressa em sua máxima de eliminação. Esta necropolitica 

conseguirá em meio a pandemia matar em grande escala os pretos, quilombolas, indígenas 

e demais moradores de comunidades tradicionais de forma mais rápida, sem uma devida 

responsabilização, e, nesse sentido “os que devem viver e os que devem morrer” são 

selecionados. A obra da escravidão se acelera nestes tempos. Pois, segundo Achille 

Mbembe “cada inimigo morto faz aumentar o sentimento de segurança do 

sobrevivente.” 124  Este dispositivo teórico ou interdiscurso do racismo institucional 

contribui para acionar a memória de uma maneira que faça valer um tipo de interpretação 

constitucional que garanta a restituição e reparação como princípio de justiça 

constitucional, pois onde houve escravidão como houve nas Américas todo tribunal e 

todo direito deve ser reparatório. Este é o desafio do campo judicial e do ensino jurídico 

na Pandemia e Pós-Pandemia.  
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