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Dentre as muitas características das 
pandemias, está a de servir de revisão da 
forma de vida que, com segurança e even-
tual comodismo, costumávamos, todos 
nós, levar. É consenso entre sociólogos 
que a sociedade que sairá da COVID19 
não será a mesma que nela entrou. Mu-
dam-se as sociedades, muda-se o mundo. 
A grande problemática, no entanto, está 
em se definir qual será o sentido dessas 
mudanças, ou seja, que características 
esse mundo novo terá. 

  O direito, sistema social que é, 
vê-se igualmente obrigado a se adaptar 
a esses novos tempos. Arranjos jurídi-
cos construídos para uma situação de 
normalidade ou, no máximo, para crises 
de proporções menores, certamente se 
mostrarão inadequados para regular uma 
das maiores pandemias da história. Isso 
não significa, no entanto, que o direito 
deva ser substituído por um vale-tudo 
regulatório, como se estivesse em vigor 
um estado de natureza do século XXI.

  É função dos estudiosos do direito 
observar com atenção este novo cenário 

DIREITO E 
PANDEMIA: 
IMPACTOS DA 
COVID-19

e, a partir dessa observação, propor os 
meios de que o Direito deve e pode le-
gitimamente se valer para enfrentá-lo. 
As pessoas a quem o Direito se aplica 
devem, em síntese, ter alguma previsibili-
dade do que pode, do que não pode e do 
que deve ser feito durante uma situação 
de pandemia. Da mesma maneira, deve-
se ter por claro o que o Estado pode, se-
gundo o direito brasileiro, fazer para en-
frentar a pandemia do novo coronavírus.

  A função deste e-book é precisa-
mente essa. Reunimos, além dos advo-
gados e membros do Klein Portugal Ad-
vogados Associados, advogados que são 
os nossos principais parceiros institucio-
nais, para, juntos, propormos alguns dos 
caminhos que o direito, em seus variados 
ramos, pode e deve oferecer para o en-
frentamento da pandemia. Procuramos, 
em síntese, oferecer alguma luz no final 
desse túnel que parece opaco. 

  Desde já, portanto, deixo os meus 
agradecimentos a cada um dos nossos 
parceiros que gentilmente aceitou 
participar deste projeto. 

  Este e-book está dividido em qua-
tro capítulos, cada um relacionado a uma 
área do direito. 

  O primeiro deles tratará dos impac-
tos da COVID19 nas relações privadas, 
isto é, entre empresas ou entre particu-
lares. Conta com artigos de Érico Klein, 
Diana Fernandes e Igor Stein, do Klein 
Portugal Advogados Associados, sobre 
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COVID19 no direito penal. Ela conta com 
artigos de Felipe Américo Moraes, do 
Beno Brandão Advogados, Tracy Reinal-
det e Matteus Macedo, da Tracy Reinaldet 
Advocacia Criminal, e de Mathias Vilhena 
de Andrade Neto, da Vilhena de Andrade 
Advocacia. 

  O atual estado de coisas do país 
é caracterizado por dúvida quase que 
generalizada. Dúvidas sobre o futuro, mas 
também sobre o presente, especialmente 
quando se trata de questões ligadas às 
relações jurídicas atualmente vigentes. 
Espero que este e-book sirva para 
esclarecer algumas delas.    

Curitiba, 1º de maio de 2020.

André Portugal, sócio do Klein 
Portugal Advogados Associados, 
coordenador do Núcleo de Direito 

Público do escritório, mestre em 
Direito Constitucional pela Univer-

sidade de Coimbra, professor do 
Law Experience do FAE Centro Uni-

versitário e membro fundador do 
Instituto de Direito Administrativo 
Sancionador Brasileiro (IDASAN).

temas que vão desde os contratos em 
geral, as locações, as cobranças e a falên-
cia de empresas, bem como com artigo 
do advogado Edgard Rocha, sócio do Ro-
cha Teider Advogados, sobre os planos 
de contingência a serem adotados pelas 
empresas em tempos de coronavírus.

  O segundo capítulo, por sua vez, 
tratará da COVID19 e seus efeitos nas 
relações de trabalho. São dois os artigos 
produzidos: um da advogada Amanda 
Del Vecchio, advogada do XXXXX Ad-
vogados, em que ela analisa, de maneira 
pormenorizada, as implicações da MP nº 
927/2020 nas relações de emprego, e um 
da advogada Naiara Emanuela de Olivei-
ra, advogada trabalhista do Maffini Advo-
gados, em que ela traz reflexões sobre a 
MP nº 936/2020 e sua aplicação prática 
nas relações entre empresas e emprega-
dos.

  O terceiro capítulo tratará da 
COVID19 nas relações com o Poder Pú-
blico, em suas mais variadas facetas: con-
tratos administrativos, poder de polícia, 
improbidade administrativa, tribunais de 
contas, LGPD e direito tributário. Aqui, 
contamos com artigos do sócio André 
Portugal, do Klein Portugal Advogados 
Associados, e de Bruna Medina, que com-
põe a equipe do escritório, e com artigos 
de Luzardo Faria e Felipe Klein Gussoli, 
ambos do Bacellar & Andrade Advoga-
dos Associados, e de Henrique Roth Isfer, 
da Advocacia Felippe & Isfer. 

  O quarto e último capítulo de-  
dica-se ao estudo das implicações da 
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Tramitou o PL nº 1179/2020, que dispôs 
sobre o regime jurídico emergencial e 
transitório das relações jurídicas de Di-
reito Privado no período da pandemia do 
coronavírus, contendo vinte e seis artigos.  
O projeto foi proposto pelo Senador An-
tonio Anastasia e liderado pelo Ministro 
do STF Dias Toffoli. O projeto foi sancio-
nado, porém com vetos significativos.

Esta é apenas uma das diversas novi-
dades na legislação do país durante este 
período turbulento e incerto. A ideia do 
projeto era contribuir para uma maior 
constância e previsibilidade das decisões 
envolvendo situações impactadas pelo 
coronavírus nas relações entre particu-
lares. Por isso, vale uma análise de alguns 
dos dispositivos que ele propunha, frisan-
do-se que vários deles foram emendados 
ou vetados durante seu trâmite, até  de-
sembocar na redação definitiva da Lei nº 
14.010/2020. 

Prescrição e decadência

A lei aprovada suspende ou impede os 
prazos prescricionais desde o início de 

Diana Fernandes é advogada associada do Klein Portugal  

Advogados Associados, formada pela UFPR e pós-

graduanda em Direito Corporativo pela PUC-PR. 

E-mail: diana@kleinportugal.com.br.

COVID-19: PROJETO DE LEI 
Nº 1179/2020 QUE REGULA O 
DIREITO PRIVADO DURANTE 
A PANDEMIA
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sua vigência até 30 de outubro de 2020. 
A redação aprovada parece também ter 
incluído a  também decadência.

Associações, sociedades e fundações

O projeto de lei inicialmente previa 
que estas pessoas jurídicas deveriam 
observar as restrições à realização de 
reuniões e assembleias, observando 
as determinações da sanitárias das 
autoridades locais, mas este dispositivo foi 
vetado. Restou permitida, por outro lado, 
a realização das assembleias por meio 
eletrônico indicado pelo administrador 
e que assegure a identificação do 
participante e a segurança do voto.

Foi suprimido do texto final da lei 
artigo que concedia, para as sociedades 
empresárias, prorrogação dos prazos 
legais para realização das assembleias 
e divulgação ou arquivamento das 
demonstrações financeiras até 30 de 
outubro de 2020.

Resilição, resolução e revisão de con-
tratos: força maior e imprevisão

O projeto de lei originariamente con-
tinha capítulo específico deixando claro 
que as consequências decorrentes da 
pandemia do Coronavírus nas execuções 
dos contratos, inclusive hipóteses de caso 
fortuito ou força maior não se aproveitam 
a obrigações vencidas antes do reconhe-
cimento da pandemia. Também se limita-
va a interpretação do coronavírus como 

“fato imprevisível” deixando expresso que 
o aumento da inflação, a variação cambial, 
a desvalorização ou substituição do padrão 
monetário não se configurariam como tal, 
seguindo a jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça.

O capítulo inteiro foi objeto de veto 
presidencial, sob o fundamento de que “o 
ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de 
mecanismos apropriados para modulação 
das obrigações contratuais em situação 
excepcionais, tais como os institutos da 
força maior e do caso fortuito e teorias da 
imprevisão e da onerosidade excessiva” .

Relações de Consumo

Suspendeu-se a aplicação do prazo 
de arrependimento de sete dias que o 
consumidor tem quando adquire produto 
ou serviço por meio de delivery, no caso 
de produtos perecíveis ou de consumo 
imediato e de medicamentos.

Locações

Os despejos de imóveis prediais ficariam 
suspensos até dezembro de 2020. Seria 
possível, contudo, a retomada do imóvel 
pelo locador para uso próprio ou de seus 
familiares. O senado já havia reduzido o 
período de suspensão dos despejos para 
30 de outubro de 2020, sendo que, ao fi-
nal, o dispositivo foi integralmente vetado, 
não havendo que se falar em suspensão da 
possibilidade de despejo por disposição le-
gal no momento da pandemia.
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Condomínios

Segundo o projeto, os síndicos teriam 
poderes de restringir a utilização de áreas 
comuns e proibir reuniões, salvo para 
atendimentos médicos e obras de natureza 
estrutural. Contudo, este dispositivo 
foi objeto de veto, sob o fundamento 
de que “a propositura legislativa, ao 
conceder poderes excepcionais para os 
síndicos suspenderem o uso de áreas 
comuns e particulares, retira a autonomia 
e a necessidade das deliberações por 
assembleia, em conformidade com seus 
estatutos, limitando a vontade coletiva 
dos condôminos.” 

Com a sanção da lei 14.010/2020, as 
assembleias e votações poderão ser 
realizadas por meio virtual, mantendo-se 
obrigatória a prestação de contas regular, 
e prorrogando-se até 30 de outubro de 
2020 os mandatos dos síndicos vencidos 
a partir de 20 de março de 2020, em 
caso de impossibilidade da realização de 
assembleia.

Concorrência

Ficou permitida a venda de mercadorias 
ou prestação de serviços abaixo do preço 
de custo e a cessação das atividades da 
empresa, a fim de atender às necessidades 
da escassez de serviços e produtos durante 
o período de calamidade. Ademais, não 
será considerado ato de concentração, 
neste período, a celebração por duas ou 
mais empresas de contrato associativo, 
consórcio ou joint venture, embora essa 

suspensão não afaste análise posterior 
do ato de concentração.

Família e sucessões

A prisão por dívida alimentícia, permitida 
em geral quando o as últimas três 
prestações dos alimentos estão atrasadas, 
pode ser cumprida em modalidade 
domiciliar neste período, mantendo-se a 
exigibilidade dos alimentos.

Ficou também postergado para 30 de 
outubro de 2020 o prazo legal de dois 
meses para instauração de inventário e 
partilha para as sucessões abertas a par-
tir de 01 de fevereiro de 2020.

Lei Geral de Proteção de Dados

A vigência dos dispositivos da Lei Geral 
de Proteção de Dados que tratam da 
fiscalização e sanções administrativas 
(artigos 52 a 54) foi postergada para 1º 
de agosto de 2021.

***

Este foi um breve resumo do trâmite do 
projeto de lei que visou a regulamentar 
e garantir maior segurança jurídica neste 
período de propagação da COVID-19, 
posteriormente sancionado com vetos 
originando a Lei 14.010/2020, havendo 
diversos dispositivos louváveis. 
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COVID-19: CONTRATOS 
EMPRESARIAIS E COBRANÇAS
(Artigo originalmente publicado no jornal Plural)

O avanço do novo coronavírus no mun-
do certamente traz impactos às ativi-
dades empresariais, que começarão em 
breve a permear o Judiciário brasileiro. 
Por isso, desde já, é importante que o 
empresário adote certos procedimentos 
que podem mitigar prejuízos e permitir 
a continuidade de suas atividades após 
este período.

Contratos de locações comerciais, 
bancários, fornecimento e transporte 
de produtos, franquias, prestações de 
serviços, dentre outros tantos, certa-
mente serão impactados pela paralisação 
de parte da sociedade e pelo confina-
mento em massa. No que diz respeito aos 
contratos de direito privado, a lida pre-
ventiva com os problemas é uma ferra-
menta essencial, permitindo evitar riscos 
e mitigar prejuízos das partes envolvidas.

Uma das ferramentas do Direito que 
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pode mitigar prejuízos oriundos da propa-
gação do novo coronavírus é a excluden-
te de responsabilidade da “força maior”. 
O Código Civil define este termo como 
“fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir”. Contudo, as 
partes também podem dispor contratual-
mente sobre o que entendem por força 
maior, bem como atribuir expressamente 
a responsabilidade por determinados 
eventos a uma delas.

Dessa forma, é possível que haja dis-
posições contratuais para o caso con-
creto que auxiliem na resolução de con-
flitos. A prática demonstra, no entanto, 
que muitas empresas deixam de investir 
preventivamente na elaboração de con-
tratos, de modo a serem extremamente 
comuns omissões em relação a situações 
de força maior, ficando para os tribunais 
a interpretação.

Nestes casos, o evento de força maior 
isenta a parte de punições contratuais, 
desde que comprovado um impedimento 
real de cumprir determinada prestação, 
não bastando mera afirmação genérica de 
crise e pandemia. Assim, o contrato pode 
ser suspenso, ou, se da demora resultar a 
inutilidade da prestação, o contrato pode 
ser rescindido, devendo as partes restau-
rar o estado anterior ao contrato.

O certo é que, daqui em diante, serão 
mais comuns cláusulas específicas em 
contratos empresariais regulamentando 
situação de calamidade pública.

Outra ferramenta que entrou em voga 

novamente com a Covid-19 é a aplicabili-
dade da teoria da imprevisão. O Código 
Civil dispõe que em determinados con-
tratos, se, em razão de fato imprevisível, 
“a prestação de uma das partes se tor-
nar excessivamente onerosa”, o devedor 
pode pedir a rescisão contratual, tendo 
em vista o desequilíbrio gerado.

Ou seja, primeiramente, há um contrato 
em que foram alteradas as circunstâncias 
vigentes no momento da contratação, 
de modo a causar um desequilíbrio. Mas 
como se define um acontecimento ex-
traordinário e imprevisível?

O risco, de certa forma, é intrínseco à 
atividade empresarial, e com o avanço da 
tecnologia e da comunicação, se poderia 
dizer que é mais difícil afirmar que algum 
evento seja totalmente imprevisível. Há 
notícia do novo coronavírus desde o final 
de 2019, de modo que contratos firmados 
no Brasil após esse período, em abstrato, 
já poderiam prever alguns impactos.

Portanto, não se pode afirmar com se-
gurança que a pandemia será considerada 
como um evento imprevisível, capaz de 
gerar uma revisão contratual em contra-
tos civis. Em especial após a promulgação 
da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade 
Econômica), que introduziu dispositivos 
bastante limitadores da revisão judicial 
dos contratos, dispondo que ela somente 
ocorrerá de maneira excepcional e limita-
da.

Por outro lado, alguns aspectos que 
poderiam indicar a aplicação da referida 
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teoria são (a) a decretação de estado de 
calamidade; (b) determinação de fecha-
mento obrigatório de estabelecimentos 
comerciais e isolamento social; (c) even-
tual configuração de crise mundial com 
quedas sem precedentes nos mercados 
financeiros; (d) eventual crise e recessão 
acentuadas, com níveis aberrantes de de-
semprego. As decisões muito provavel-
mente serão tomadas, então, apenas após 
a definição de todo esse quadro que, em 
si, é imprevisível.

Embora haja essa possibilidade, partir 
do pressuposto de que a teoria da impre-
visão será aplicada pelos tribunais, então, 
não parece ser o caminho mais seguro 
aos empresários, que devem preparar e 
adotar um planejamento jurídico e es-
tratégico, tomando as precauções de que 
trataremos neste breve artigo.

Ao se depararem com problemas em 
suas relações contratuais, as partes têm, 
em geral, duas opções: (i) a negociação 
e acordo extrajudicial; (ii) a judicialização 
da questão. Transferir ao Judiciário a 
análise de contratos é inseguro, moroso 
e prejudica a dinamicidade da atividade 
empresarial das partes. Por isso, o acordo 
e a renegociação podem contribuir para 
a mitigação e previsibilidade de riscos e 
custos, dividindo entre as partes os riscos 
da operação.

Percebe-se, neste momento, que alguns 
empresários pendem para extremos, ou 
exigindo a suspensão integral de contratos 

sem justificativas plausíveis, ou exigindo 
seu rígido cumprimento, desconsiderando 
o momento excepcional que vivemos. Em 
ambos os extremos se vê equívocos, pois 
se agravam os riscos jurídicos e tendem 
ser causadas desavenças comerciais. 
São práticas que, inclusive, devem ser 
reprovadas e punidas pelos tribunais.

Caso seja necessária a judicialização, o 
entendimento a ser adotado pelos tribu-
nais é bastante incerto, e irá depender do 
caso concreto. Portanto, este é o momen-
to para focar em uma boa gestão de crise. 
A comunicação deve ser planejada, tendo 
relevante papel a notificação extrajudicial, 
a formalização de aditivos contratuais e 
de tratativas de acordo, que regulamen-
tem em detalhes a situação e dividam os 
riscos e prejuízos entre as partes, visando 
assim à preservação da relação comer-
cial e estabilidade do mercado como um 
todo.

A robustez das provas e sua clareza 
ao demonstrar relação do prejuízo com 
o fato imprevisto (Covid-19) podem ser 
elementos chave no caso concreto. Já a 
capacidade dos atores do mercado de 
harmonizar suas relações jurídicas com 
acordos pode evitar um agravamento da 
crise e uma quebradeira generalizada.
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COMO A COVID-19 IMPACTARÁ 
OS SHOPPINGS
(Artigo originalmente publicado no Estadão)

A maior pandemia do século chegou ao 
Brasil e a maioria ainda não sabe como 
reagir. Os impactos são sensíveis: na 
economia, na política, na saúde. Despen-
cam as bolsas de valores e as vendas de 
cada comerciante. Os mandatários de 
cada nação se veem desafiados a condu-
zir uma situação de extrema delicadeza 
e submetem seus países a regras excep-
cionais: estado de calamidade, suspensão 
de tributos, dentre outros. O isolamento 
é recomendado e as mortes crescem a 
cada dia. O Covid-10 chegou e não é só 
uma “gripezinha”.

É com esse quadro que os juristas 
devem lidar. Trata-se, é verdade, de 
situação única, mas não sem analogias, 
ou eventos correlatos, que já tenham 
sido regulados, previstos ou enfrentados 
pelo Direito, como ciência humana que 
é. A condição de ciência humana, e as 
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condições peculiares das ciências jurídicas, 
exigem exatamente que se reflita, discuta 
e se regulamente, algumas das situações 
que se possa imaginar, ou que já se tenha 
vivido de forma semelhante. 

O acontecimento de algo bastante 
traumático e imprevisto está entre essas 
situações, e foi abarcado pelo Direito já 
desde a idade média, por uma máxima 
que diz, em suma, que os contratos de-
vem permanecer os mesmos, desde que 
subsistam também as circunstâncias (re-
bus sic standibus). 

O que o Direito procura resguardar, em 
casos como o do novo corona vírus, é o 
equilíbrio contratual, a boa-fé e a lealdade 
entre as partes, mesmo em uma situação 
totalmente imprevisível e que escapa do 
controle das partes. A segurança jurídi-
ca deve ser resguardada tanto quanto 
possível, mas uma das partes não pode 
sofrer punição excessiva diante de fatos 
como o que hoje vivemos. É essa análise 
que faremos nas relações de locação em 
Shoppings Centers.

É certo que todas as locações comerciais 
serão gravemente afetadas no atual 
cenário de desestabilização generalizada 
das economias mundiais, de forma que 
o que diremos aqui, em grande parte, se 
aplica às referidas relações. A proposta 
deste texto, no entanto, é abordar 
apenas especificidades das locações em 
Shopping.

As locações nesses grandes centros 
comerciais possuem diversas peculiari-

dades, especialmente por serem relações 
jurídicas com obrigações específicas de 
parte a parte, assim como por serem 
compostas por partes diferentes e por 
interesses variados: a administradora, lo-
jistas, proprietários de grandes franquias, 
fornecedores, colaboradores, consumi-
dores, dentre outros.

Passamos a olhar a situação, do 
ponto de vista do locatário, que neste 
momento questiona apenas seu dever 
de pagar aluguel e acessórios, mas 
também da administradora, que possui 
obrigação legal de manter a locação nas 
condições apresentadas e em perfeita 
utilização do imóvel (art. 22 da Lei 
de Locações), assim como obrigações 
contratuais que envolvem o tráfego no 
local, a harmonização do mix de lojas do 
Shopping e a boa utilização dos recursos 
de propaganda.

É necessário, neste contexto, que o Di-
reito sirva ao equilíbrio do contrato, à ra-
zoabilidade e à lealdade entre as partes, 
buscando harmonizar a relação. Acredita-
mos ser este o papel do Poder Judiciário, 
caso as partes não alcancem acordos 
equilibrados diante da situação impre-
visível que ora se impõe a todos.

O Poder Público tem determinado, in-
clusive, o fechamento de estabelecimen-
tos comerciais, visando a evitar a dis-
seminação do vírus. Não se espera que 
o locatário se aproveite deste fato para 
pleitear lucros cessantes em juízo. No 
mesmo sentido, não se espera que a ad-
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ministradora (locadora) mantenha o esta-
belecimento aberto, a despeito de com-
pletamente vazio. 

É certo que em momento de situações 
imprevisíveis, que toquem diretamente o 
objeto dos contratos, se deve promover 
ajustes no objeto e nas contraprestações. 
Sejam tais fatos na esfera particular ou 
pública (como é o caso) se os elementos 
do contrato forem gravemente afetados, 
não é justo que se exija o cumprimento, 
como se as circunstâncias fossem nor-
mais. 

Os precedentes neste sentido foram 
formados em momentos de alta inflação, 
de outras calamidades, ou de situações 
pontuais completamente imprevisíveis, 
e devem ser aplicados agora, visando a 
amenizar prejuízos e dar o mínimo de 
equilíbrio às relações.

   Quando se trata da matéria de lo-
cações comerciais, mais especificamente 
das locações em shopping center, a lei do 
inquilinato, no artigo inaugural do tema, 
deixa bem claro que este contrato será 
analisado preponderantemente com base 
nos princípios da pacta sunt servanda 
(pactos devem ser cumpridos) e da au-
tonomia da vontade.1  

  Isto revela a vontade do legislador 
de que, em se tratando de relações em-
presariais, não houvesse intervenção ex-
terna nas tratativas feitas entre as partes, 
garantindo que a vontade daqueles que 
acordaram fosse privilegiada. Quando se 
analisa as decisões proferidas pelos Tri-

bunais Pátrios, denota-se que este tem 
sido o entendimento nas decisões, que 
analisam cada caso de forma cuidadosa 
para verificar a existência de uma das re-
motas hipóteses de intervenção.2 Ainda 
assim, não se trata de regra absoluta. 

  Pelo contrário, o fundamento das 
decisões é sempre acompanhado de 
diversas ressalvas, indicando que, naquele 
caso concreto, não haveria qualquer 
situação que motivasse uma intervenção. 
Só seria válida a intervenção quando 
flagrante a ilegalidade, abusividade ou a 
quebra da equidade contratual.3

  O próprio ordenamento jurídico 
brasileiro, quando delimitou as regras 
básicas do Direito Contratual, previu ex-
ceções para a força vinculante do contra-
to, sendo um dos maiores exemplos a Te-
oria da Imprevisão descrita no artigo 317 
do Código Civil Brasileiro, o qual recebe a 
seguinte redação: “Quando, por motivos 
imprevisíveis, sobrevier desproporção 
manifesta entre o valor da prestação 
devida e o do momento de sua execução, 
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, 
de modo que assegure, quanto possível, 
o valor real da prestação.”

  Ou seja, a Teoria da Imprevisão es-
tabelece que, havendo, por motivos im-
previsíveis, uma desproporção entre as 
partes na relação contratual, o judiciário 
poderá intervir no intuito de reequilibrar 
os polos. Quanto à sua aplicação, já foram 
proferidas decisões que reconhecem a 
possibilidade de revisão de contratos de 
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locação quando da ocorrência de algum 
evento imprevisível responsável pelo pre-
juízo da equidade contratual.  

  Tal cenário jurídico, quando apli-
cado ao caso do Covid-19 no Brasil gera 
duas conclusões possíveis: Ou (i) a pre-
ponderância da liberdade contratual sem 
qualquer intervenção do judiciário, ou (ii) 
a aplicação da teoria da imprevisão com a 
possível renegociação dos contratos a fim 
de evitar um prejuízo excessivo para os 
locatários. E, para cada uma destas possi-
bilidades, há uma forma de resolução. 

  Mesmo para os partidários da pri-
meira conclusão, ressalta-se que a melhor 
resolução para qualquer espécie de litígio 
empresarial, consiste na negociação e bus-
ca de acordos entre os envolvidos. Assim, 
as partes chegariam a um denominador 
comum em relação à pandemia vivencia-
da no território brasileiro, garantindo um 
quadro mais equilibrado para ambos. 

  De qualquer forma, não se entende 
configurada a primeira hipótese, tendo em 
vista a gravidade e previsão de extensão 
no tempo da pandemia. Há necessidade 
de intervenção do Judiciário, com base 
na Teoria da Imprevisão, até porque há 
atos do poder público, inviabilizando por 
completo atividades empresárias realiza-
das pelas lojas locatárias em shoppings, 
as quais, a vingar a letra dura do contra-
to, seguiriam devedoras de todas as suas 
despesas mensais, incluindo o aluguel. 

  Assim, com base nos precedentes 

judiciais, bem como nas regras gerais do 
direito contratual, havendo grande dis-
paridade, poderá o judiciário intervir, para 
reestabelecer o equilíbrio da relação, ga-
rantindo que os empreendedores não 
tenham seus negócios inviabilizados pela 
situação de crise. 

  Salienta-se, por fim, que  devido 
ao caráter completamente disruptivo da 
epidemia, não se pode precisar qual será 
o entendimento das Cortes quando da 
análise de cada caso, devendo-se sempre 
prezar pela resolução na via consensual e 
pelos modernos métodos de negociação 
disponíveis, que tem o potencial de 
conduzir a quadros verdadeiramente 
equilibrados entre as partes, mesmo em 
quadros que antes eram completamente 
imprevisíveis.

_____

1 Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, 

prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respec-

tivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

2 EDcl no AgInt no AREsp 1149602/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/02/2019 REsp 1535727/RS, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 

20/06/2016

3 TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002410-24.2017.8.16.0031 - Guarapuava -  Rel.: 

Juíza Michela Vechi Saviato -  J. 09.10.2017 REsp 1409849/PR, Rel. Ministro PAU-

LO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 

05/05/2016
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OS PRINCIPAIS TÓPICOS PARA 
A ELABORAÇÃO DE UM PLANO 
DE CONTINGÊNCIA PARA A 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

A pandemia de coronavírus (COVID-19) está influenciando a forma pela qual as 
empresas se relacionam com seus clientes, funcionários, prestadores de serviços 
e fornecedores. Diante deste cenário pandêmico, verifica-se que os clientes - 
especialmente aqueles que possuem uma cultura organizacional de mitigação de 
riscos reputacionais - estão exigindo que seus prestadores de serviços e fornecedores 
comprovem que estão tomando medidas para manter a qualidade dos serviços 
prestados e, ao mesmo tempo, trabalhem com o principal objetivo de preservar a 
saúde das pessoas diante do surto de COVID-19, sob pena de rescisão contratual.

  O primeiro passo para que uma empresa possa garantir aos seus clientes que 
continuará cumprir os contratos, garantindo a segurança de seus funcionários, é a 
elaboração de um bom Plano de Contingência, o qual deverá ser aprovado pelos 
sócios da empresa antes de ser encaminhado para terceiros.

  Não existe uma fórmula predefinida para a elaboração de Planos de Contingên-
cia, uma vez que cada entidade possui particularidades e formas diferentes de con-
duzir seu negócio e sua equipe. Entretanto, existem alguns pontos sugestivos para a 
elaboração de um plano diante da pandemia atual. 

  Assim, sugere-se, em linhas gerais, que um Plano de Contingência para a Pan-
demia de Coronavírus seja documentado abordando, pelo menos, os seguintes tópi-
cos:

1. Propósitos e Responsabilidades: o objetivo, aqui, é expressar o propósito do 
plano adotado, isto é, a intenção de (i) orientar as partes envolvidas com o ambiente 
corporativo da empresa para a prevenção de casos de COVID-19; (ii) definir os pro-
cedimentos para a manutenção e operação das atividades consideradas essenciais 
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para a empresa; (iii) orientar casos de suspeita ou de contaminação comprovadas de 
COVID-19; (iv) determinar quem será o responsável por implementar e revisar o Plano 
de Contingência (sócios, Comitê de Crise, departamentos, etc.);

2. Orientações de Contingência e Controle: neste ponto o foco do plano estará 
em definir quais serão as (i) medidas individuais de controle (se será adotado home-
office; determinações para trabalhar em ambientes arejados, mantendo distancia 
segura; higienização etc.); (ii) medidas de controle de casos suspeitos (determinar o 
isolamento e impedimento de frequentar a sede da empresa; busca de atendimento 
médico, etc.); (iii) medidas coletivas de controle (orientar a participação de reuniões 
online ou em locais abertos; evitar aglomerações; limpeza ostensiva de pontos 
de contato, etc.); (iv) medidas de restrição a viagem, transporte e deslocamento 
(determinar que viagens para a empresa dependerão de aprovação superior; buscar 
adiar viagens já marcadas; evitar transporte público em horários de pico, etc.).

3. Manutenção das Atividades Essenciais: será necessário determinar quais são 
os setores imprescindíveis para o funcionamento da empresa durante a pandemia, 
informando como o setor funcionará e os responsáveis para atender demandas des-
tinadas aos setores essenciais (geralmente são considerados essenciais as atividades 
administrativas e comerciais, mas poderá variar de acordo com a realidade de cada 
empresa);

4. Contatos Emergenciais: é interessante que seja elaborado um quadro geral da 
empresa, contendo (i) setor; (ii) nome do responsável; (iii) cargo; (iv) contato (e-mail 
ou telefone), por exemplo:

5. Casos Suspeitos e Casos Confirmados: este tópico deve ser destinado a 
prestação de orientações para os funcionários e colaboradores dos quadros da em-
presa que sejam suspeitos ou que tenham contraído COVID-19, informando que estes 
deverão manter o isolamento (inclusive de familiares) e seguir as orientações deter-
minadas pelo Ministério da Saúde.

Além destes temas mencionados, é interessante que este documento contenha um 
tópico de encerramento, reforçando a preocupação da empresa com a saúde de seus 

Setor Responsável Cargo Contato

Negócios Fulano de Tal Diretor de
Negócios

fulanodetal@empresa.com
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colaboradores e clientes durante esta pandemia. Igualmente importante, é que no 
início do documento contenha um tópico específico com uma mensagem dos sócios, 
CEO ou outra figura representativa da empresa, para demonstrar a importância do 
Plano de Contingência e demonstrando que o exemplo será dado por todos os líde-
res da empresa.

  Estas são pequenas sugestões para a elaboração da base estrutural do docu-
mento que virá a definir o Plano de Contingência de uma empresa perante o surto 
de coronavírus. São tempos sem precedentes que a humanidade está vivendo, mas, 
com consciência e determinação, as dificuldades (inclusive para as empresas) serão 
superadas.
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COVID-19 E FALÊNCIA DE 
EMPRESAS: A IMPORTÂNCIA 
DA SECOND CHANCE EM 
MOMENTOS DE CRISE

Não é novidade que os efeitos gerados 
pelo Coronavírus afetaram as mais diver-
sas esferas da sociedade, desde aquelas 
ligadas às áreas de saúde até as maiores 
empresas mundiais4.  As gigantes do mer-
cado possivelmente conseguirão sobre-
viver a este momento de crise, entretan-
to, a mesma sorte agraciará os menores? 
Infelizmente, as perspectivas não são tão 
otimistas5. 

Um dos maiores problemas destas 
constatações reside nas consequências 
que o Direito brasileiro prevê, atualmente, 
para aqueles que não encontraram 
sucesso no mercado. Dentre outras 
medidas, a mais severa e relevante para 
o momento consiste na inabilitação para 
o exercício empresarial daquele que faliu. 

Em suma, esta restrição aplicada 
ao empresário falido consiste na 
impossibilidade deste exercer atividade 
empresária até que alguma das causas 
extintivas dos débitos se opere, podendo 
demorar até 10 (dez) anos após o 



2 9DIREITO E PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID-19

término do processo falimentar para que 
isto ocorra.  Prescinde-se dizer o quanto 
isto pode ser prejudicial a qualquer 
empresário que se encontre em situação 
de fragilidade financeira, uma vez que 
poderá se ver inabilitado por mais de 
20 anos, se considerarmos o tempo de 
trâmite do processo falimentar acrescido 
do tempo de inabilitação previsto em lei. 

Preocupando-se com a rigorosidade ex-
cessiva da legislação, o Parlamento Inglês 
no ano de 2001, recebeu um parecer escri-
to pelo Secretário de Estado do Comér-
cio e Indústria, por meio do “Department 
of Trade & Industry”, o qual pretendia al-
terar a legislação de insolvência da época, 
criando para tanto, o instituto da Second 
Chance6, uma vez que acreditavam que a 
legislação aplicável no país não condizia 
com as diretrizes e demandas do merca-
do da época, sendo excessivamente sev-
era com aqueles que não obtiveram êxito 
no exercício de sua prática empresarial. 

Salienta-se que a Second Chance não é 
apenas como uma prática caridosa, que 
busca eximir os devedores insolventes de 
suas obrigações. Ela parte de uma prem-
issa muito importante que serve de fun-
damento para todas as medidas pretendi-
das: a aprendizagem pelo erro daqueles 
que operaram de boa-fé no mercado.

Com a criação do instituto da Second 
Chance, pretende-se minimizar os efeitos 
da falência para aqueles que efetiva-
mente tentaram ter sucesso de forma líci-

ta no mercado. Tais modificações legisla-
tivas pretendiam tirar a mácula colocada 
na ideia de falência, tratando-a como um 
acontecimento inerente à própria prática 
empresarial, uma vez que busca soluções 
efetivas e brandas para os agentes de 
boa-fé, reconhecendo que os períodos de 
dificuldade econômica ocorrerão de for-
ma natural. 

O cenário atual é um retrato per-
feito para demonstrar a necessidade 
de adoção de algo similar pelo siste-
ma falimentar brasileiro. É inegável que 
os reflexos financeiros da pandemia de 
coronavírus culminarão em um elevado 
número de falências decretadas sem que 
tenha havido qualquer prática temerária 
por parte dos empresários afetados. E, 
se nada for feito, este empresário, vítima 
das circunstâncias infelizes, poderá per-
manecer anos impedido de exercer suas 
atividades, podendo significar a completa 
impossibilidade de retorno ao mercado.

Atos como a Medida Provisória nº 931  
7mostram uma tendência à atualização 
das regras empresariais para que se ade-
quem a este momento tão atípico, entre-
tanto, esta tendência não pode ficar por 
aí, nem se limitar a regras procedimen-
tais, uma vez que estas regras de nada 
valerão se não houver empresários para 
cumpri-las. O momento é de calamidade 
e mostra-se como a oportunidade per-
feita para que o sistema falimentar puni-
tivo seja reanalisado.

4 https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2020/02/18/coronavirus-afeta-a-saude-financeira-da-apple-disney-e-outras-empresas.htm

5 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/13/coronavirus-deve-levar-a-falencia-10percent-dos-hoteis-e-30percent-dos-restaurantes-no-pais.ghtml

https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/coronavirus-entidade-preve-falencia-de-66-dos-produtores-de-flores/

6 GUIMARÃES, Márcio Souza. Recuperação judicial - plano de recuperação judicial. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz 

Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/215/edicao-1/recuperacao-judicial---plano-de-recuperacao-judicial. Acesso em: 08 de jul. de 2019

7 A medida provisória permite que seja postergada a assembleia geral ordinária, dentre outras normativas específicas que adequam as regras das sociedades empresárias à realidade de 

pandemia que se mostra. 
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A IMPORTÂNCIA DA 
FLEXIBILIZAÇÃO DAS 
OPERAÇÕES EMPRESARIAIS 
EM TEMPOS DE CRISE

“Há males que vem para o bem”. Embo-
ra neste momento esta frase cause um 
grande espanto, é de suma importância 
que o cenário atual possibilite um apren-
dizado para o futuro. É inegável que as 
mais diversas esferas do empreendedo-
rismo brasileiro serão afetadas pela pan-
demia de coronavírus, entretanto, alguns 
empreendedores têm encontrado manei-
ras de manutenção de seus negócios. 

Veja-se o exemplo de grandes empre-
sas. A Apple, reconhecendo o mercado 
não favorável para a aquisição de novos 
aparelhos celulares, optou por lançar um 
modelo com valor de aquisição reduzi-
do, buscando não perder seus clientes.8   

Nos EUA, os cinemas Drive-in, dado como 
mortos por muitos, voltaram à tona com 
imensa popularidade, ante a necessidade 
de distanciamento social.9  

Mas o que todos estes exemplos têm em 
comum? A resposta é simples, mas muito 
emblemática: a flexibilidade na atuação. 
Estas empresas, deparando-se com um 
risco iminente à sua atividade, colocaram 
em prática as medidas necessárias para 

viabilização do seu prosseguimento e 
contenção de danos.

Ressalta-se, entretanto, que estas 
inovações não precisam se limitar 
às formas de venda de produtos ou 
realização de serviços, podendo ser 
estendidas, inclusive, para a própria 
forma de funcionamento da empresa. 
Os tribunais, por sua vez, apreciarão 
os temas a eles submetidos, devendo 
igualmente ser flexíveis, especialmente 
diante do momento atual. 

Veja-se, por exemplo, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo tomou 
dois posicionamentos distintos e com 
efeitos completamente antagônicos 
frente a uma Assembleia Geral de Cre-
dores em um processo de recuperação 
judicial. 

Em alguns casos, ante a impossibi-     
lidade de aglomeração, o magistrado 
suspendeu a realização da assembleia, 
prezando pela manutenção da saúde de 
todos os credores e controle do cenário 
de incerteza.10 Já em outros, houve au-
torização para que esta fosse realizada 



3 1DIREITO E PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID-19

por meio de videoconferência, possibi- 
litando a realização do ato mesmo ante 
esta situação atípica.11

Perceba-se que não existe, formalmente 
falando, uma decisão que esteja categori-
camente correta e outra que esteja erra-
da. Ambas são possíveis, entretanto, cul-
minarão em resultados completamente 
diversos. 

Medidas como estas e as descritas na 
Medida Provisória nº 931, a qual possi-
bilitou o adiamento da assembleia ger-
al ordinária em sociedades empresárias, 
demonstram uma tendência a ser segui-
da para superação das adversidades: a 
flexibilidade. 

Mostra-se de suma importância que o 
empresário esteja aberto a alterações, 
tanto nos aspectos produtivos de sua 
empresa, quanto os aspectos operacio-
nais, possibilitando o prosseguimento 
de suas atividades mesmo que de forma 
diversa daquela antes empregada. É im-
prescindível entender que a chave para 
a sobrevivência no mercado, em especial 
nestes cenários de incerteza, é a possibi- 
lidade de adaptação e inovação.

8 https://oglobo.globo.com/economia/em-meio-pandemia-apple-lanca-versao-menor-mais-barata-do-iphone-1-24373420.

9 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/tamojunto/com-coronavirus-cinemas-drive-in-voltam-ser-populares-nos-estados-unidos-24325157.

10 TJSP, processo n. 1026155-53.2019.8.26.0100, 1a Vara de Falências e Recuperações; TJSP, Processo n. 1016291-14.2017.8.26.0309, 1ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí, 

17.3.2020.

11 TJSP, Processo n. 1057756-77.2019.8.26.0100, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, 23.3.2020.
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DIREITO E SAÚDE EM 
TEMPOS DE COVID-19

1. Introdução 

Os estudiosos da aplicação do Direito 
aos médicos e demais profissionais da 
saúde vêm, cada vez mais, vendo nascer 
as mais diversas teses cercando essa par-
te tão importante da vida humana, que é 
a saúde. 

Tem-se convencionado chamar essa 
área de “Direito Médico”, ainda que não 
me pareça haver ali exatamente um novo 
campo do conhecimento jurídico, mas 
sim a mera aplicação de regras de Direito 
(Civil, em geral), a atos praticados por 
médicos e outros profissionais da área. 
Talvez seja a inegável importância da 
saúde e desses profissionais, ainda mais 
neste momento, que tenha levado à cat-
egorização.

Dito isso, é essencial reconhecer que 
profissionais da saúde e pacientes precis-
am, agora mais que nunca, de segurança, 
parâmetros claros e tranquilidade para 
focar na manutenção da vida, que enfren-
ta grandes riscos neste momento de pan-
demia.

Érico Klein é sócio do Klein Portugal Advogados Associados, 

coordenador do núcleo de Direito Privado do escritório, especialista 

em Processo Civil e membro da Comissão de Jovens Arbitralistas da 
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de que eventuais situações traumáti-
cas, ou mesmo o resultado morte não 
poderão ser imputados ao médico, ou a 
outros profissionais da saúde, exceto em 
caso de erro categórico na realização dos 
procedimentos recomendados pelas or-
ganizações oficiais de saúde.

Preocupações podem aparecer quanto 
ao esgotamento do sistema de saúde, 
de equipamentos, como o respirador, ou 
de leitos de UTI. Ainda neste sentido, po-
demos citar as notórias decisões judiciais 
que obrigam hospitais a cederem leitos 
de UTI a pacientes, ignorando questões 
como a capacidade da instituição. 

É essencial que os órgãos oficiais se 
preparem para tais situações e anteci-
pem consequência, alinhando-se com os 
tribunais para garantir certa segurança 
aos profissionais de saúde. É certo que 
os riscos dessas situações geram um am-
biente de incerteza jurídica, o que pode 
preocupar os profissionais quanto à sua 
eventual responsabilização pessoal pelas 
decisões que tomarem durante a pan-
demia e prejudicar o próprio trabalho. 

3. “Hidroxicloroquina e azitromicina” e 
outros possíveis medicamentos

Sabe-se que a aprovação de cada me-
dicamento no Brasil passa pela Anvisa. A 
referida aprovação passa por critérios de 
qualidade, eficácia e segurança para uso 
com uma determinada doença. Deve ha-

É pensando nisso que o Ministério da 
Saúde editou portaria e o Conselho Fe- 
deral de Medicina redigiu ofício, permitin-
do e regulamentando o exercício da tele-
medicina, assim permitindo a atuação à 
distância e viabilizando essa prática de 
emergência e que pode salvar vidas. O 
tema será tratado em profundidade em 
informativo deste e-book.

Há também aspectos trabalhistas a ser-
em abordados nessas relações. Passare-
mos ao largo dessa matéria, deixando o 
tema para as especialistas, cujos artigos 
também podem ser lidos neste e-book. 

Abordarei, no entanto, de forma breve, 
direta e preliminar, temas de interesse da 
área. É certo que faremos algum exercício 
de previsão do futuro, pois as incertezas 
quanto à aplicação da lei aos casos con-
cretos são ainda maiores neste período. 
Utilizaremos da melhor técnica jurídica 
para dar maior previsão as nossas análi- 
ses.

Ao fim, esperamos que a saúde, o bem 
estar e a vida saiam vitoriosos de toda 
essa crise.

2. Responsabilidade Geral do médico

Lembramos aqui que a responsabilidade 
do médico é de meio, isto é, ele deve usar 
da melhor técnica disponível quando 
realizado o tratamento, não podendo ser 
responsabilizado por um fim indesejado. 

Quando à COVID-19, tem-se a conclusão 
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tos, a decisão mais segura possível com 
base na ciência e na legislação aplicável, 
como acima apontado. Caso, ao fim, 
opte-se por ministrar algum medicamen-
to, deve ser assinado termo de consen-
timento informado, contendo todas as 
circunstâncias do caso específico e do 
medicamento da forma mais clara e com-
pleta possível.

4. Responsabilidade dos Hospitais 

Primeiramente, repete-se que a respons-
abilidade trabalhista perante profissionais 
de saúde será tratada adequadamente 
em artigo deste livro. Há de se destacar, 
no entanto, que conforme concluiu o STF 
em ação que versou sobre a MP nº 927, 
é possível caracterizar a Covid-19 como 
doença profissional, sem que os tra-
balhadores tenham que comprovar que 
a doença tenha ligação com o trabalho, 
isto é, haveria responsabilidade objetiva 
do hospital. 

O que se quer dizer é que o raciocínio 
deve se estender para outros profission-
ais que possuem relações semelhantes 
com o hospital, seja por meio de pessoas 
jurídicas que trabalham pelo modelo 
de terceirização, seja no caso de outros 
prestadores de serviço que atendem in-
stituições de saúde.

Outro aspecto a ser destacado é que 
os hospitais devem ser responsabilizados 
conjuntamente com médicos nos pontos 

ver, portanto, comprovação científica, por 
meio de estudos clínicos, de que os re- 
quisitos estão preenchidos.

Quando um medicamento é usado 
sem ter sua aplicação aprovada especifi-
camente para aquela doença, chama-se 
este uso de Off label (fora da bula, em 
tradução livre). A OMS cunhou o termo 
e os países optam por regulamentações 
diferentes. Nos EUA, por exemplo, a FDA, 
agência regulatória competente, regula-
menta o uso desse tipo de medicamento, 
o que torna a prática legal, nestes termos. 
No Brasil, por outro lado, a prática, via de 
regra, não é aceita. 

O médico enfrentará, então, duro con-
flito ético e de consciência. Neste mo-
mento, por exemplo, em que se aventa a 
possibilidade de uso de combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina, o uso 
seria off label, mas poderia, em potencial, 
salvar uma vida. Os riscos e efeitos co-
laterais graves, igualmente já constam de 
estudos.

Ainda se levanta a possibilidade de 
ajuizamento de ações contra médicos 
e hospitais pela suposta perda de uma 
chance. Seria o caso, em situação que o 
paciente venha a falecer e repute que a 
consequência ocorreu por não ter sido 
utilizado determinado tratamento. A pos-
sibilidade de condenação do profissional 
em caso de medicamentos off label me 
parece bastante remota.

Recomenda-se, nos casos acima descri-
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acima trazidos, como já ocorre na maio-
ria das ações envolvendo suposto erro 
médico e situações correlatas.

Orienta-se os hospitais, por fim, a ado- 
tar procedimentos em consonância com 
o orientado pelos órgãos oficiais e pelo 
entendimento científico validado por en-
tidades internacionais. Igualmente, é im-
portante que se adote procedimentos es-
pecíficos para este momento e se instrua 
a equipe a segui-los de forma rígida. Um 
artigo deste livro que pode igualmente 
ser consultado é o elaborado pelo Dr. Ed-
gard Rocha sobre planos de contingência 
para a pandemia do coronavírus.

5. Conclusão

Situações de crise exigem atenção redo-
brada, articulação e comunicação visando 
a alinhar as melhores práticas. O momen-
to é crítico, mas há formas de garantir o 
bem mais precioso da humanidade: a vida. 
O caminho deve ser trilhado no sentido 
de dar certa segurança e previsibilidade 
aos profissionais e empresas do setor.

O trabalho das entidades de classe, 
como o CFM, e outras representativas, 
é especialmente importante, para com-
preender as necessidades do setor e 
transmitir ao poder público, que deve tra-
duzir tais necessidades em regulamenta-
ção e orientações constantes e atualiza-
das, que privilegiem sempre a segurança 
e a vida.
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COVID-19 E 
RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO MÉDICO: 
PORTARIA PERMITE 
TEMPORARIAMENTE A 
TELEMEDICINA

O Ministério da Saúde publicou a Portar-
ia nº 467, no dia 20 de março de 202012, 
regulamentando atendimentos médicos 
à distância. A liberação da telemedicina, 
a princípio, será válida apenas durante a 
pandemia do coronavírus, o que está em 
convergência com o ofício nº 1756/2020, 
enviado pelo Conselho Federal de Me-
dicina ao Ministro da Saúde13.

A medida visa a evitar a propagação 
da COVID-19, protegendo tanto a saúde 
dos médicos quanto dos pacientes. Por 
meio de tecnologia da informação e co-
municação íntegra, segura e com sigilo de 
informações, permitem-se os atendimen-
tos pré-clínico, de suporte assistencial, de 
consulta, monitoramento e diagnóstico, 
no âmbito do SUS e na saúde suplemen-
tar e privada.
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Por isso a advertência de necessidade 
de cautela e documentação de todos os 
procedimentos, ainda que eletrônicos, de 
modo a facilitar a comprovação de que 
o médico empregou todo o seu esforço, 
diligência e atenção, bem como utilizou 
as técnicas consagradas e aceitas na 
profissão, afastando, assim, a hipótese de 
responsabilização no caso concreto.

O texto obriga o registro das consultas 
em prontuário clínico com indicação de 
data, hora, tecnologia da informação e co-
municação utilizadas, além do número do 
Conselho Regional Profissional. Os médi-
cos podem também emitir atestados ou 
receitas, assinando-os eletronicamente.

Recomenda-se sempre a correta docu-
mentação da consulta, com a confecção 
de prontuário, tal como seria feito e ex-
igido em consulta presencial. Também é 
prudente a assinatura prévia de termo ou 
manifestação de concordância do paci-
ente quanto à realização da consulta por 
meio eletrônico e quanto ao serviço espe-
cífico a ser prestado, constando a remu-
neração acordada. 

Vale lembrar que as regras de respons-
abilização civil do médico continuam as 
mesmas, sendo necessária a compro-
vação de culpa do profissional para que 
ele responda por eventuais danos cau-
sados em razão de sua conduta. Ou seja, 
o médico somente poderá ser responsabi-
lizado caso tenha atuado com negligên-
cia, imprudência ou imperícia, pois, em 
geral, e no caso específico do tratamen-
to da COVID-19, ele tem uma obrigação 
de meio, e não de fim (ressalvadas aqui 
algumas especialidades médicas, como a 
cirurgia plástica estética).

12 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/3/4BEE34FAAD0456_telemedicina.pdf
13 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
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 A COVID-19 E 
AS RELAÇÕES 
DE EMPREGO
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MP 927/2020: 
PANDEMIA E
RELAÇÕES DE 
TRABALHO

Declarada a existência da pandemia do 
COVID-19 em 11/03/2020, à sociedade 
se apresentaram uma série de medidas 
restritivas e preventivas para enfrenta- 
mento da emergência de saúde pública e 
proteção da coletividade, medidas estas 
que afetaram diretamente, dentre outros 
aspectos da sociedade, as relações de 
trabalho.

Determinações repentinas de isolamen-
to e proibição de aglomerações afetaram 
a dinâmica diária do emprego, que pelos 
padrões atuais costuma exigir a vivência 
presencial coletiva, sendo que a situação 
exigiu dos empresários e da sociedade 
uma resposta imediata e efetiva, e até 
mesmo mais célere do que as ações go- 
vernamentais. 

A Medida Provisória nº 927, de 
22/03/2020, então, formalizou e reg-
ulamentou medidas que vinham sendo 
adotadas “no escuro”, com base nas pre-
visões e princípios gerais da CLT e adap-
tações decorrentes da força maior e es-
tado de calamidade pública, por quem 
trabalha e emprega. 
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Abrindo o que seria chamado pelo Gov-
erno de “Programa Antidesemprego”, a 
MP nº 927 dispôs de forma principal so-
bre prevalência de acordos individuais 
sobre negociações com sindicatos, tele-
trabalho, antecipação de férias e feriados, 
banco de horas, obrigações relacionadas 
à medicina e segurança do trabalho, de-
pósitos de FGTS e uma forma, quase que 
natimorta, de lay off.

A MP trouxe a ansiada segurança jurídi-
ca em relação aos prazos, especialmente 
para pagamento das férias, que já haviam 
sido antecipadas, seja de forma individual 
ou coletiva, em caráter emergencial, mas 
com o temor do descumprimento das 
disposições rígidas da CLT e penalidade 
do futuro passivo em dobro. 

A possibilidade da instituição do banco 
de horas, individualmente acordado, com 
extensão dos prazos para a compensação 
das horas estabelecidos pela CLT, garan-
tiu os limites de horas extras para o futu-
ro restabelecimento das atividades.

Foi considerada pelo texto legal, a 
posição econômica do empregador, com 
elastecimento dos prazos para depósito 
das parcelas do FGTS, bem como a difi-
culdade de cumprimento de obrigações 
administrativas, como exames de saúde, 
os quais restaram, em sua maioria, sus-
pensos sem penalidades.

O home office, culturalmente não tão 
recepcionado no Brasil, talvez tenha sido 
a forma com maior adesão na tentativa 

de equilíbrio entre a dicotomia “vencer 
a pandemia” x “vencer a crise econômica 
com continuidade das atividades”. 
Empregados e empregadores com 
possibilidade de produção à distância 
acordaram termos, infraestrutura, 
controle (ou não) de horários, colocando 
em prática o que já havia sido trazido na 
legislação trabalhista reformada.

Por fim, a suspensão do contrato para 
qualificação profissional, foi revogada 
do texto da MP no dia seguinte à sua 
publicação. O lay off, assim também 
conhecido, não foi uma inovação jurídica 
da MP, havendo sua previsão na CLT, 
com re- quisitos de validade mais rígidos 
dos que os trazidos no momento da 
medida provisória governamental. Isso 
significa que, mesmo que o trecho da MP 
tenha sido revogado, a hipótese da CLT, 
cumpridos os requisitos, é válida para o 
enfrentamento do período também.

A MP 927, ainda que com certa 
deficiência de tempo e lacunas, trouxe 
respostas para as medidas preliminares 
pensadas pela sociedade, estabelecendo a 
prevalência dos acordos individuais sobre 
os negociados com os sindicatos como 
forma de atender à urgência do tempo. 
Após mais de um mês de sua publicação, 
ainda é alvo de questionamentos, 
como a recente discussão sobre a 
responsabilidade do empregador em 
caso de conta- minação pelo COVID-19 de 
seu empregado.
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Nesse sentido, em 29/04/2020, o STF 
decidiu por seu plenário suspender o dis-
positivo que condicionava, para fins de 
reconhecimento de doença do trabalho, 
a comprovação do nexo da contaminação 
pelo covid-19 às atividades laborais. Isso 
significa que, pelo entendimento do Su-
premo, a contaminação do empregado 
pelo coronavírus pode ser doença ocu-
pacional, mesmo sem comprovação do 
momento de contágio, ou seja, a respon- 
sabilidade civil do empregador é objetiva.

É evidente que caberá à Justiça Espe-
cial do Trabalho apreciar, caso a caso, 
demandas e controvérsias que lhe forem 
apresentadas, sendo certo que posturas 
comprovadamente preventivas e diligen-
tes de empresas empregadoras possivel-
mente as eximirão de eventual ônus inde-
nizatório.

Posteriormente, com a edição de ou- 
tras Medidas Provisórias, dentre elas a 
936/2020, foram vislumbradas outras 
medidas e possibilidades, talvez mais 
vantajosas a algumas atividades, sendo 
que inúmeros foram os questionamentos 
quanto a transições e suspensões do 
que fora anteriormente acordado. As 
respostas em alguns casos podem não 
ser evidentes na letra da legislação, 
mas as partes devem sempre buscar 
auxílio para definir a solução que leve 

em conta interpretação dos princípios 
que se aplicam às relações do trabalho, 
bem como formalizar todas as alterações 
e particularidades, para pela ciência dos 
envolvidos e resguardo de situação 
que pode ser levada como passivo e 
controvertida ao judiciário por até daqui 
5 anos.
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O CORONAVÍRUS 
E SEUS IMPACTOS 
NAS RELAÇÕES DO 
TRABALHO:
MEDIDA PROVISÓRIA 
936/2020 - PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO 
EMPREGO E DA RENDA

INTRODUÇÃO

No dia 11 de março de 2020, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) declarou 
a rápida expansão da COVID-19 pelo mun-
do como pandemia, o anúncio foi feito 
pelo diretor-geral da entidade, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dimensionado 
que os desafios que viriam a seguir teri-
am proporções mundiais, com a necessi-
dade de adoção de medidas de urgência 
no enfretamento da doença.

No Brasil, a primeira confirmação da 
COVID-19 ocorreu em 25 de fevereiro e 
rapidamente se disseminou. Com isso, as 
recomendações das autoridades e dos 
especialistas, para o enfrentamento da 
crise humanitária de saúde, foram as mes-
mas em quase todos os lugares do mun-
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do: evitar contato físico e aglomerações, 
aumentar as medidas de higienização dos 
locais e lavar as mãos de forma correta, 
somadas ao isolamento social.

A chegada do vírus no Brasil, associada 
a fragilidade do Sistema Único de Saúde 
e o pequeno número de leitos de UTI 
disponíveis, anunciavam que o sistema 
de saúde caminharia rapidamente para 
o colapso. Dessa forma, a COVID-19 
exigiu do Governo Federal uma rápida 
mobilização para a implementação de 
medidas preventivas que desacelerassem 
a disseminação eminente do vírus. 
Nesse movimento, foi determinando 
o fechamento de estabelecimentos e 
empresas para evitar a aglomeração de 
pessoas. Tais medidas, deixaram muitos 
empresários apreensivos, sem saber o 
que fazer com seus funcionários durante 
esse período.

Foi este cenário marcado por incertezas 
e pouca segurança jurídica, que precedeu 
a edição de um emaranhado de medidas 
provisórias, regulamentando as possibi-
lidades a serem adotadas em época de 
pandemia.

A publicação da Medida Provisória de nº 
936/2020 causou impacto direto na vida 
das pessoas, na economia e nas relações 
de emprego. A referida MP decorre do 
Decreto Legislativo nº 6/20 que decre-
tou estado de calamidade pública, e pos-
sui como objetivo regulamentar minima-
mente as relações de trabalho durante 

este período, com a flexibilização das 
regras vigentes na CLT em benefício da 
preservação dos postos de trabalho.  

Por essa razão, serão resumidos nesse 
breve artigo os impactos da MP nº 
936/2020, que autorizou a prática da 
suspensão do contrato ou redução da 
jornada de trabalho com a redução pro-
porcional do salário, prevendo, ainda, 
pagamento de Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Ren-
da (BEPER), subsidiado pelo Estado, es-
clarecendo quais medidas empregados e 
as empresas podem adotar em prol da 
manutenção dos empregos.  

ESTADO DE FORÇA MAIOR E A CON-
STITUCIONALIDADE,  DA MP 936/2020

Nos termos da CLT força maior é toda 
condição inevitável e alheia à vontade do 
empregador, para a qual ele não concor-
reu. Tal condição justifica a adoção de 
medidas excepcionais para assegurar os 
postos de trabalho e a própria viabilidade 
empresarial.

O governo editou a MP nº 936/2020 
incluindo nela dispositivos que colidem 
com um dos princípios mais intocáveis 
dos direito do trabalho à irredutibilidade 
do salário, verba de subsistência do tra-
balhador.

A medida prevê a autorização da re-
dução dos salários, com a redução pro-
porcional da jornada, através de ajuste 
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individual. Ainda, que o governo tenha 
instituído o pagamento do BEPER como 
complemento da renda, o trabalhador 
sofrerá diminuição de sua renda. 

Por isso, a constitucionalidade da MP 
936/2020 foi amplamente questionada, 
porque viola o artigo 7º, VI da CF, que ex-
ige instrumento coletivo para a redução 
salarial. Logo, ao autorizar a redução dos 
salários, de forma proporcional à jornada, 
através de ajuste individual entre Empre-
gado e Empregador, utilizando como jus-
tificativa a garantia de emprego, estaria 
em flagrante descompasso com a Consti-
tuição Federal.

Sabemos que estamos diante de uma 
situação sem precedentes, apesar do ime-
diato impacto da Covid-19 nas relações 
de trabalho, os maiores danos e desafios 
virão após a onda de contaminação. Não 
há como dissociar a questão trabalhista 
dos danos à economia, e de outros prob-
lemas correlatos que surgirão.  

A finalidade precípua da MP 936/202 
foi de socorrer às empresas e preservar 
os empregos. Alguns doutrinadores de-
fendem sua constitucionalidade consi- 
derando que é dever do Estado garantir 
o pleno emprego, nos termos do art. 170, 
VII da CF, além de manter a estabilidade 
da economia, conforme o caput do referi-
do comando legal, direitos que também 
são tutelados pela Constituição Federal. 

Outro argumento em defesa da consti-
tucionalidade da MP n 936/2020, é que 

privilegia o interesse coletivo sobre o 
privado. A medida foi editada em meio a 
pandemia do COVID-19, exigindo soluções 
excepcionais. O fato de não podermos 
isolar a matéria trabalhista dos impactos 
econômicos, revela que os meios de com-
bater o vírus possuem complexidade e 
desdobramentos que não podem ser ig-
norados.

O princípio da irredutibilidade do 
salário colide com obrigação do Estado 
de garantir pleno emprego, manter a es-
tabilidade da economia, proteção da livre 
iniciativa, além de garantir uma sociedade 
igualitária e justa, todos abarcados pela 
Constituição. Os defensores da consti-
tucionalidade da MP nº 936/2020 sus-
tentam que tais obrigações do Estados 
estão estampadas nela. Assim, utilizando 
o método de ponderação de interesses 
o conflito é solucionado priorizando o in-
teresse público, em que todos ganham e 
todos perdem um pouco. 

A constitucionalidade está atrelada a 
fato de permitir a redução dos salários 
por ajuste individual, para os emprega-
dos em que o percentual seja compatível 
com a crise enfrentada pela empresa. 

Sob este prisma, o pleno do STF der-
rubou a liminar concedida pelo Ministro 
Lewandowski na ADIN nº 6363, que de-
terminava a obrigatoriedade da chancela 
sindical em todos os acordos individuais 
pactuados durante a pandemia, sob pena 
de invalidade do ato. O pleno enfrentou 
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as questões sociais e econômicas que 
acometem o país e a necessidade de fle- 
xibilização da CLT para manutenção dos 
empregos, reconhecendo a validade da 
MP nº 936/2020 e trazendo segurança 
jurídica para os atos já praticados pelas 
empresas.

BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESER-
VAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

O Benefício Emergencial de Preser-
vação do Emprego e da Renda é uma 
prestação mensal que será custeada pela 
União, e pago através do Ministério da 
Economia a partir da data do início da re-
dução da jornada de trabalho e de salário 
ou da suspensão temporária do contrato 
de trabalho (art. 5º, caput e §§ 1º e 2).

O empregador é responsável por infor-
mar o ministério da economia, no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do ajuste de 
redução/suspensão do contrato de tra-
balho, cumprido os requisitos, o paga-
mento será efetivado direito na conta do 
empregado (art. 5º, § 2º, I).

O recebimento do benefício independe 
do cumprimento de qualquer período 
aquisitivo, do tempo de vínculo empre-
gatício ou número de salários recebidos 
(art. 6º, §1º). A primeira parcela será paga 
pelo governo no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data em que a informação 
tenha sido prestada (art. 5º, §2º, I).  

A base de cálculo do BEPER (Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego 

e Renda) é o valor mensal do seguro-de-
semprego a que o empregado teria di-
reito, em caso de dispensa imotivada, 
cujo teto máximo é de R$ 1.813,03 (mil 
oitocentos e treze reais e três centavos). 

Em caso de descumprimento dos prazos 
e formalidades estabelecidas, o empre-
gador ficará responsável pelo pagamento 
do salário no valor anterior à redução da 
jornada proporcional à redução de salário 
ou suspensão temporária, inclusive dos 
respectivos encargos sociais, até que a 
informação seja prestada (art. 5º, §3º, I).

 
DA GARANTIA PROVISÓRIA DE EM-

PREGO E DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Os empregados que tiverem seu contra-
to de trabalho atingido pela redução ou 
suspensão da jornada, e que preenchem 
os requisitos para receberem o BEPER, 
tem proteção contra dispensa, sem justa 
causa, durante a suspensão do contrato 
e da redução de jornada e salário, bem 
como após o término da suspensão/re-
dução, pelo mesmo prazo em que per-
maneceu suspenso/reduzido.

O descumprimento dessa regra, ou 
seja, caso haja despedida do empregado, 
sem justa causa, antes do fim da garantia 
provisória de emprego atribuída pela MP 
936/2020, o empregador estará sujeito 
ao pagamento de indenização, além das 
verbas da rescisão, paga na seguinte pro-
porção:

i)  50% dos salários que ainda teria 
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direito a receber, no caso de redução de 
jornada e salário entre 25% e 50%;

ii)  75% dos salários que ainda teria 
direito a receber, no caso de redução de 
jornada e salário entre 50% e 70%; 

iii) 100% dos salários que ainda teria 
direito a receber, no caso de redução de 
jornada e salário superior a 70% ou sus-
pensão do contrato de emprego; (art.10 § 
1º)

Esta indenização não se aplica em caso 
de rescisão contratual a pedido do em-
pregado ou por justa causa do emprega-
do.

A verba paga pela empresa, com obje-
tivo de complementar a renda durante o 
período de suspensão/redução não terá 
natureza salarial, ou seja, não incorpora 
a base de cálculo para fins trabalhistas, 
previdenciários e tributários. 

CONTRATO DE TRABALHO 
INTERMITENTE 

Os trabalhadores intermitentes rece-
berão benefícios emergencial mensal no 
valor de R$ 600, 00 (seiscentos reais), 
pelo período máximo de três meses, não 
será necessário acordo entre emprega-
do e empregador, sendo que o benefício 
emergencial mensal será devido a esses 
trabalhadores a partir da data de publi-
cação da MP 936/2020, e será pago em 
até 30 (trinta) dias.

Caso o trabalhador intermitente possua 
essa modalidade contratual com mais 

de um empregador não gerará direito 
à concessão de mais de um benefício 
emergencial mensal (art. 18, § 5º). Cab-
erá ao Ministério da Economia disciplinar 
a concessão e o pagamento do benefício 
emergencial desta modalidade de tra-
balhadores (art. 18, §§ 3º e 4º). 

DA APLICABILIDADE DA MP nº 936
O parágrafo único do art. 3º dispôs que 

estão excluídos da aplicação da referida 
MP os empregados públicos de qualquer 
órgão da administração pública, os em-
pregados das subsidiárias destas e os de 
organismos internacionais.  

Dessa forma, ainda que a MP não men-
cione é aplicável a todos os emprega-
dos regidos pela CLT, sejam eles rurais, 
domésticos, terceirizados, temporários, e 
até mesmo os aprendizes.

Para os empregados vinculados ao 
art.62 da CLT, ou seja, teletrabalhadores, 
cargos de confiança e os externos, há ne-
cessidade de análise do caso concreto, 
considerando que estes estão excluídos 
do Capítulo “Da Duração do Trabalho”, 
portanto, não há controle de jornada.  
Nestas hipóteses a cautela impõe um 
ajuste específico com o empregado, para 
que este se comprometa, mediante temo, 
de que haverá a efetiva redução do tra-
balho.

DA REDUÇÃO DA JORNADA E 
SALÁRIO

A redução de salário dos empregados 
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deverá respeitar a redução proporcional 
da jornada, preservando o valor padrão 
do salário-hora (art. 7º, caput e inciso I), 
através de acordo individual Empregado 
e Empregador, ou mediante negociação 
coletiva. O empregador pode se valer 
dos meios eletrônicos ou meios de co-
municação, desde que seja expresso. Os 
documentos comprobatórios do ajuste 
deverá ser arquivado para comprovar a 
bilateralidade (anuência do empregado), 
caso seja futuramente suscitado.

O acordo individual deverá ser en-
caminhado pelo Empregador ao Empre-
gado com antecedência de, no mínimo 
02 (dois) dias corridos. É obrigação do 
Empregador informar o sindicato da ca- 
tegoria em até 10 (dez) dias, contados da 
pactuação do ajuste individual. Além de 
informar o Ministério da Economia, em 
até 10 (dez) dias, contados da pactuação.

Portanto, recomenda-se que o termo 
de acordo individual contenha a data e 
assinatura do empregado referente ao 
momento em que recebeu o documen-
to, bem como a data e assinatura da sua 
anuência.

Dos percentuais de redução de salário 
e jornada por acordo individual:

a) Para os casos em que haverá re-
dução de até 25% a MP 936 autorizou ne-
gociação individual, para todo e qualquer 
empregado independente do salário re-
cebido.

b) Para os casos em que haverá re-

dução de 50% ou 70%, somente poderão 
pactuar ajuste individual, os empregados 
que recebem até 03 (três) salários mín-
imos totalizando R$ 3.315,00 (três mil 
trezentos e quinze reais) ou que recebem 
salário base igual ou superior a duas vez-
es o teto da previdência totalizando R$ 
12.201,00 (doze mil duzentos e um reais), 
estes últimos desde que possuam diplo-
ma de curso superior (art.12). 

c) Para os casos em que os emprega-
dos recebem mais que R$ 3.315,00 (três 
mil trezentos e quinze reais) e menos do 
que R$ 12.201,00 (doze mil duzentos e 
um reais), a redução salarial proporcional 
a redução e jornada deverá ocorrer me- 
diante negociação coletiva. 

d) Por ajuste individual Empregado e 
Empregador poderá ser reduzido apenas 
os percentuais de 25%, 50% e 70%. Per-
centuais diferentes podem ser ajustados 
por negociação coletiva (art.11, caput e 
§1º). 

Prazo: A redução salarial pode durar so-
mente 90 (noventa) dias.

Término da redução: 
a) 02 (dois) dias, a contar do fim do es-

tado de calamidade; 
b) 02 (dois), da data final contida no 

ajuste individual; 
c) 02 (dois) dias, contados da solici-

tação do Empregador para antecipar o 
fim da redução de jornada e salário.

Quanto ao Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
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(BEPER) a ser pago nessas hipóteses, es-
tabeleceu-se as seguintes proporções: 

i) Na redução de 25% de jornada e 
salário, será disponibilizado ao emprega-
do, a cargo da União, o valor correspon-
dente a 25% do Seguro-Desemprego, de 
acordo com sua média salarial;

ii) Na redução de 50% de jornada e 
salário, será disponibilizado ao emprega-
do, a cargo da União, o valor correspon-
dente a 50% do Seguro-Desemprego, de 
acordo com sua média salarial;

iii) Na redução de 70% de jornada e 
salário, será disponibilizado ao emprega-
do, a cargo da União, o valor correspon-
dente a 70% do Seguro-Desemprego, de 
acordo com sua média salarial;

O empregado receberá o benefício para 
complementar a renda em 30 (trinta) 
dias, contados a partir do ajuste individu-
al, desde que observados os requisitos e 
os prazos para informação do Emprega-
do, sindicato da categoria e Ministério da 
Economia.

DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO

A suspensão do contrato de trabalho é 
a hipótese em que há paralisação do con-
trato de trabalho, não havendo prestação 
de serviço pelo empregado e nem recebi-
mento de salário, logo, o tempo de sus-
pensão não é contado como tempo de 
serviço.

A MP 936 permitiu o ajuste individual 

Empregado e Empregador para suspen- 
der o contrato de trabalho, enquanto 
perdure o estado de calamidade pública, 
desde que observados alguns requisitos.

A medida trouxe a exigência de que o 
acordo individual deverá ser encaminha-
do pelo Empregador ao Empregado com 
antecedência de, no mínimo 02 (dois) 
dias corridos (art. 8º, §1º). Neste ponto, 
recomenda-se cuidado para que conste 
no termo de acordo individual a data e 
assinatura do empregado pertinente ao 
momento recebeu o documento e a data 
e assinatura de seu consentimento. 

É obrigação do Empregador informar 
o sindicato da categoria em até 10 (dez) 
dias, contados da pactuação do ajuste in-
dividual. Além de informar o Ministério 
da Economia, em até 10 (dez) dias, conta-
dos da pactuação.

Apenas os empregados que recebem 
até 03 (três) salários mínimos totalizando 
R$ 3.315,00 (três mil trezentos e quinze 
reais) ou que recebem salário base igual 
ou superior a duas vezes o teto da pre- 
vidência totalizando R$ 12.201,00 (doze 
mil duzentos e um reais), estes últimos 
desde que possuam diploma de curso su-
perior, podem, por ajuste bilateral expres-
so, pactuar a suspensão do contrato de 
trabalho direto com empregador.

O empregado que aderir a suspensão 
do contrato de trabalho, terá garantia 
provisória de emprego, enquanto durar 
a suspensão e pelo mesmo período da 
suspensão contratual, após o retorno da 
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jornada normal. A despedida antes do 
termo final da garantia provisória ense-
jará o pagamento de 100% dos salários 
do período, a título de indenização. 

Não farão jus ao recebimento de 
indenização os empregados em casos em 
que a rescisão contratual ocorra a pedido 
do empregado ou por justa causa do 
empregado.

Prazo: A suspensão poderá durar até 
60 (sessenta) dias, os quais poderão ser 
fracionados em dois períodos de 30 (trin-
ta) dias (art. 8º).

Valor pago BEPER (Beneficio Emergen-
cial de Preservação do Emprego e da 
Renda): 

(i) Nos casos de suspensão do con-
trato de trabalho para as empresas que 
tenham auferido receita bruta no ano de 
2019, inferior a 4.8 milhões de reais, o 
empregado terá direito a 100% do valor 
do seguro-desemprego a que faria jus se 
fosse dispensado, a cargo da união.  

(ii)  Para as empresas que tenham auferi-
do receita bruta, no ano de 2019, superior 
a 4.8 milhões de reais o empregado terá 
direito a 70% do valor do seguro-desem-
prego + 30% do valor do salário pago 
pelo empregador. A parcela paga pelo 
patrão terá natureza indenizatória e não 
servirá de base de cálculo para a Previ-
dência, FGTS ou tributária.

Durante a suspensão o trabalhador 
poderá recolher a previdência na 
qualidade de segurado facultativo (artigo 
8º, §2º, II). De acordo com o artigo 8º, §2º, 

I da MP 936/2020 durante a suspensão 
contratual o empregador deve conti- 
nuar fornecendo os benefícios que 
vinha concedendo antes da suspensão 
(plano de saúde, tíquete alimentação, 
tíquete refeição etc). Não se inclui nesta 
obrigatoriedade o vale transporte, que 
pode ser imediatamente suspenso, já que 
tem a finalidade de custear o transporte 
casa-trabalho e vice versa.

Com intuito de obstar fraudes ou 
a desnaturação do instituto a MP nº 
936/2020 estipulou que se durante 
o período de suspensão temporária 
do contrato de trabalho o empregado 
mantiver as atividades de trabalho, 
ainda que parcialmente, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho 
à distância, ficará descaracterizada a 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho, e o empregador estará sujeito 
ao pagamento imediato da remuneração 
e dos encargos sociais referentes a todos 
o período e demais penalidades previstas 
na legislação em vigor e norma coletiva 
(artigo 8º, §4º). 

Término da suspensão: 
(i) 2 dias corridos, a partir do fim do 

estado de calamidade pública; 
(ii) 2 dias corridos, da data de encerra-

mento estabelecida no acordo individual; 
(iii) 2 dias corridos, da comunicação 

do empregador ao empregado sobre a 
decisão de antecipar o fim da suspensão 
acordada.
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DAS CONDIÇÕES GERAIS DA MP   
936/2020

As deliberações dispostas na medida 
provisória somente poderão ser adota-
das durante o tempo em que perdurar 
a decretação de estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legis-
lativo n 6, de 20 de março de 2020 e da 
emergência de saúde pública (COVID-19) 
de que trata a Lei n 13.979, de fevereiro 
de 2020.

As deliberações previstas na MP 
936/2020 deverão ser adotadas com 
finalidade específica de preservação do 
emprego e da renda, reduzir os impactos 
sociais e garantir a continuidade da ativi-
dade empresarial.

É possível a adoção de ambas as me-
didas dispostas na MP 936, ou seja, sus-
pensão do contrato de trabalho e re-
dução da jornada proporcional a redução 
do salário, ao mesmo empregado, desde 
que a soma não ultrapasse o período de 
90 (noventa) dias.

O empregador pode, por sua libe-      
ralidade, conceder curso ou programa 
de certificação profissional por meios 
eletrônicos, com duração de 1 a 3 meses.

CONCLUSÃO 

Diante do cenário de calamidade públi-
ca, medidas excepcionais foram adotadas 
para minimizar os impactos da COVID-19 
nas relações de emprego, economia e na 
saúde, a flexibilização da legislação tra-
balhista permitida pela MP 936/2020 não 
encontra precedentes históricos. Portanto, 
conclui-se que combate a pandemia exigiu 
solidariedade de todos os entes envolvi-
dos (Governo, empresas e empregados), 
para garantir uma retomada rápida ao es-
tado anterior. 

Recomenda-se, frente a complexidade 
de formas e procedimentos para validação 
da adoção das medidas dispostas na MP 
936/2020, a orientação de um profissional 
especialista na área trabalhista. 
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A COVID-19 E 
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COM O PODER 

PÚBLICO



5 2DIREITO E PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID-19

André Portugal é sócio do Klein Portugal Advogados

Associados, coordenador do núcleo de Direito Público 

do escritório, mestre em Direito Constitucional pela 

Universidade de Coimbra, professor do programa 

Law Experience do FAE Centro Universitário e membro 

fundador do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo 

Sancionador (IDASAN). 

E-mail: andre@kleinportugal.com.br

UM DIREITO 
ADMINISTRATIVO
DA CRISE?
Adaptação de artigo publicado 
originalmente no JOTA.

Que as crises demandam arranjos reg-
ulatórios apropriados para a emergência 
que lhes acompanha, parece ser ponto de 
razoável consenso entre os estudiosos 
do direito administrativo. Não por outra 
razão, muito se tem falado na necessidade 
de se estruturar o que seria um direito 
administrativo da crise ou da emergência, 
especificamente para regular as relações 
entre o Estado e os particulares durante 
a pandemia do novo coronavírus. 

  O ponto de partida desse novo 
direito administrativo, segundo admi-       
nistrativistas relevantes, deve ser o com-
bate ao que se considera um formalismo 
exacerbado do sistema de regras atual-
mente previsto, tido como inadequado 
e contraproducente para enfrentar uma 
situação de pandemia. A pandemia exigi-
ria um novo direito, afirmam.

  Seu ponto de chegada, por ou- 
tro lado, deve estar, para uns, na con-
solidação da primazia de determinados 



5 3DIREITO E PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID-19

princípios constitucionais em detrimento 
das regras legais ou mesmo constitucio-
nais e, para outros, na afirmação defini-
tiva de que o direito deve se pautar em 
juízos consequencialistas, de modo que 
nenhum princípio “abstrato” ou mesmo 
regra jurídica seja aplicável quando tal 
aplicação trouxer “consequências práti-
cas prejudiciais”. A segunda alternativa 
foi expressamente endossada pelo Min-
istro Luiz Fux, em artigo recentemente 
publicado na Folha de S. Paulo. Eis sua 
sentença final: “Juízes devem ser respon-
sivos ao povo e mensurar as consequên-
cias das suas decisões. É dizer: não é hora 
de apregoarmos a máxima ‘dura lex sed 
lex’; ao revés, obedecer o sábio aforisma 
de Santo Agostinho: ‘necessitas non ha-
bet legem’. Vale dizer: ‘Diante da necessi-
dade, deve cessar a letra fria da lei’” 14.

  Em alguns casos, há mesmo um 
paradoxal sincretismo: a defesa dos 
princípios é feita ao mesmo tempo de 
uma aposta nesse consequencialismo, 
que é identificado como a condição de 
possibilidade de um sistema principiológi-
co coerente e íntegro. Para afirmar a inte-
gridade constitucional desse novo direito 
administrativo, tem sido lugar comum a 
aposta no que se convencionou chamar 
de “princípio da proporcionalidade”, cuja 
função seria definir os rumos do controle 
desse novo regramento. 

   A inaplicabilidade de regras legais 
tem sido defendida com o argumento de 
que o assim chamado “princípio” da legal-

idade, por ostentar condição de princípio, 
fatalmente teria sua aplicação condicio-
nada às circunstâncias fáticas então veri-
ficadas, podendo, portanto, ser balancea-
do com outros princípios constitucionais, 
como o direito à saúde, à vida etc., no que 
ele poderia ser restringido ou mesmo af-
astado. 

  É esta a posição defendida em 
dois artigos de Marçal Justen Filho, por 
exemplo. Em suas palavras, “exigência 
de norma legal como fundamento 
para a restrição à liberdade privada ou 
para a atuação estatal se constitui em 
um princípio. A sua aplicação envolve 
o sopesamento das circunstâncias e 
pode ser modulado para se permitir 
a prestação adequada dos serviços 
públicos, assegurar a sua continuidade 
e regulamentar a sua regularidade.” A 
conclusão lógica apontaria para que, 
no “contexto presente, o sopesamento 
dos diversos princípios aplicáveis impõe 
uma solução diversa daquela até então 
consagrada.”15

   Em termos práticos, essa com-
preensão, da qual nasce o direito adminis-
trativo da crise, permitiria o afastamento 
de regras como a obrigatoriedade de li- 
citação, a vinculação ao edital, bem como 
algumas regras mais rígidas de controle e 
de fiscalização dos atos administrativos. 

  Quero apontar o que, naturalmente 
que com todo o respeito intelectual e 
acadêmico, considero serem perigos e 
confusões dessa interpretação.
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  O primeiro perigo é procedimental: 
o direito administrativo da crise, como 
logo se percebe, seria rebento não do 
Poder Legislativo, mas dos tribunais. Tra-
ta-se, efetivamente, da criação de um re-
gime de exceção por um poder que, con-
stitucionalmente, não tem prerrogativa 
para tanto. E nem deve tê-la. 

  O direito administrativo da crise, 
portanto, embora nutra uma saudável 
preocupação com a substância dos arran-
jos regulatórios, ignora ou faz pouco caso 
de uma conquista civilizatória relevante, 
a saber, a natureza essencialmente pro-
cedimental do sistema jurídico e, natural-
mente, da criação do direito. Preocupado 
com o conteúdo, ele se esquece do pro-
cedimento. Sem, no entanto, um proced-
imento próprio para a criação de normas 
jurídicas, que em nosso sistema não pode 
prescindir do Poder Legislativo, inexiste 
direito. 

  É evidente que a jurisprudência 
exerce papel fundamental na definição 
do que deve ser o direito em cada 
caso, inclusive decidindo casos não 
integralmente regulados pelo sistema 
jurídico, como se passa quando de 
colisões entre princípios. Isso acontece 
especialmente porque, a despeito da 
ilusão em que muitos embarcam, o 
sistema jurídico é fatalmente incompleto 
e dotado de contradições normativas. 
A rigor, o direito vai se construindo 
e reconstruindo com as práticas dos 
tribunais, que interpretam, em cada 

caso, as regras gerais fixadas pelo Poder 
Legislativo. O direito não se encerra 
na regra geral, em suma. Mas essa 
circunstância epistemológica inevitável 
não pode ser confundida com a atribuição 
de algum poder legislativo ao Judiciário, 
tanto menos na desconsideração de que 
as regras gerais fincam limites às decisões 
judiciais.

  Embora naturalmente seja possível 
que regras legais sejam afastadas por 
eventual contradição com normas consti-
tucionais, isso deve acontecer circunstan-
cialmente, em cada caso e observadas as 
condições fáticas e jurídicas de cada um 
deles. Situação muito diversa é a criação, 
de modo ad hoc, de novo sistema de re-
gras de direito administrativo pela doutri-
na e simplesmente aplicado pelo Poder 
Judiciário. 

  No entanto, parece ser precisa-
mente essa a ambição de algumas das 
propostas de um direito administrativo 
da crise. Trata-se de um equívoco grave 
e perigoso, a praticamente demandar o 
Judiciário dos receituários do ativismo ju-
dicial. 

  Como mencionei, é evidente que um 
novo regramento de direito administrativo 
é necessário para situações de pandemia. 
Mas tal proposta deve se direcionar ao 
legislativo, não ao Judiciário. 

  O segundo perigo que reputo rele-
vante é reflexo do que penso ser o grande 
problema da ciência do direito adminis-
trativo da atualidade, a saber: a ausência, 
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em regra, da conformação autêntica de 
suas conclusões com alguma teoria dos 
direitos fundamentais, o que se traduz 
em uma pobreza analítica de casos jurídi-
cos que envolvam  colisões entre direitos 
fundamentais, tão comuns nesse ramo 
do direito.

  O caso do direito administrativo 
da crise é, nesse sentido, bastante sin-
tomático: fala-se em um “princípio” da 
legalidade, para poder relativiza-lo com 
maior facilidade, quando, em verdade, o 
texto constitucional evidencia que esse 
direito fundamental foi positivado como 
regra: “ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei” (art. 5º, II, CF). Direitos fun-
damentais, ao contrário do que equivoca-
damente se tem difundido, nem sempre 
são previstos como princípios, e o caso 
da presunção de inocência está aí para 
prová-lo.

  A distinção entre regra e princípio 
não é meramente cosmética, antes aten-
dendo a uma finalidade prática relevante: 
a regra exerce a função de assegurar a es-
tabilidade da ordem jurídica e, nesse sen-
tido, a própria segurança jurídica. Quando 
um direito fundamental é, então, posi-
tivado como regra, isso significa que ele 
não pode ser “ponderado” com outros 
princípios e, nesse balanceamento, vir a 
deixar de ser aplicado num caso concre-
to. 

  Naturalmente, não estou a afirmar 
que nenhuma regra legal pode ser ex-
cepcionada, especialmente quando em 
colisão com algum direito fundamental 

constitucionalmente previsto. O ponto é 
que a argumentação a ser construída, aqui, 
não deve se basear em uma colisão entre 
o “princípio” da legalidade e o princípio 
supostamente colidente. Não, é o caso de 
conflito entre a regra e o princípio consti-
tucional colidente, a ser resolvida com o 
estabelecimento, pelo princípio eventual-
mente prevalente, de uma cláusula de ex-
ceção àquela regra infraconstitucional, a 
ser semanticamente vinculada à hipótese 
do caso que justificou a exceção. Trata-se, 
de qualquer forma, de situação excepcio-
nal, que exige cuidadoso ônus argumen-
tativo de quem pretende afastar a regra, 
sobre a qual deve recair presunção de 
validade.

  E essa presunção de validade não 
é gratuita. Sua razão está precisamente 
no fato de as regras já serem, por nature-
za, uma opção legislativa e democrática 
de restrição de direitos fundamentais 
– ou de regulamentação deles, como 
se preferir. Convém retirar pré-com-
preensões equivocadas, aqui: não é ape-
nas o Judiciário que interpreta a Consti-
tuição, como ele não tem a prerrogativa 
exclusiva de realizar juízos de restrição 
de direitos fundamentais, este o dilema e 
o resultado de qualquer ponderação de 
princípios. Ao contrário, ele deve, sempre, 
alguma deferência a essa restrição prévia 
realizada pelo legislador. E é por isso que 
aquele que argumenta pelo afastamento 
de uma regra tem sobre si um ônus argu-
mentativo sobremodo mais forte.

  Mais uma vez: a distinção entre re-
gras e princípios não é insistência num 
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purismo classificatório ou semântico. Ad-
mitir que a legalidade seja tratada como 
princípio significa repelir a função estabi-
lizadora das regras, tornando-as pratica-
mente inócuas, já que, no final das contas, 
sua aplicabilidade aos casos concretos 
estaria condicionada à sua vitória em uma 
ponderação com os princípios colidentes. 
Sua presunção de validade e, logo, de 
aplicabilidade é afastada, e os ônus ar-
gumentativos se equiparam, tanto para 
quem defende o “princípio” da legalidade, 
como para quem defende o princípio coli-
dente. É difícil falar em segurança jurídi-
ca, em separação dos poderes e em força 
normativa da Constituição num cenário 
como esse. 

  Na prática, esse direito administra-
tivo da crise, embora não confesse, parece 
ver na ponderação uma panaceia para a 
resolução de qualquer caso jurídico, mui-
to embora ela seja método desenvolvido 
para casos excepcionais, para os quais o 
sistema jurídico não ofereça uma respos-
ta. A não ser como autoengano teórico e 
democrático, ela não pode ser utilizada 
para simplesmente se afastar regras pe-
las quais o intérprete nutra eventual an-
tipatia ou considere prejudiciais segundo 
uma retórica consequencialista.

  Pode parecer intuitivo defender 
o afastamento generalizado de regras 
quando se trata de assegurar um regime 
mais flexível de contratações públicas ou 
mesmo da punição de agentes públicos, 
mas é importante ter em mente que, por 

coerência, essa mesma lógica argumen-
tativa poderia ser utilizada, por exemplo, 
para flexibilizar os critérios legais para o 
uso do poder de polícia pelo Estado. O 
manual do líder autoritário é elaborado 
com princípios de textura aberta, não com 
regras que apresentam razões definitivas. 
Assim se passou no regime nacional-so-
cialista, na Alemanha, e na ditadura mili-
tar brasileira, como bem adverte Marcelo 
Neves16. 

  Por isso, as corriqueiras teses 
que procuram tirar das regras a sua 
dignidade normativa, como se elas 
fossem hierarquicamente inferiores aos 
princípios, são, além de equivocadas, 
perniciosas: as regras exercem uma 
função que os princípios simplesmente 
não podem exercer.  

   Naturalmente, não sou contrário 
à construção de um novo regramento 
de direito administrativo para um 
novo tempo, para um novo contexto 
civilizacional. Mas insistir que ele seja 
construído à revelia do procedimento 
legislativo e de uma autêntica teoria dos 
direitos fundamentais significa insistir 
em uma ciência do direito administrativo 
surda para tudo o que ela pode aprender 
com a ciência do direito constitucional. 
Significa, numa palavra, insistir no caminho 
sem método que as decisões judiciais 
em matéria de direito administrativo, 
consciente ou inconscientemente, têm 
trilhado.

14 Artigo disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/a-licao-de-santo-agostinho.shtml

15 FILHO, Marçal. Direito Administrativo da Emergência: Um modelo jurídico. Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/325042/direito-administrativo-da-emergencia-um-mod-

elo-juridico ; e a versão completa em http://jbox.justen.com.br/s/Ngmno9amBAAAwAB

16 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
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RESPONSABILIDADE DE AGENTES 
PÚBLICOS POR ATOS PRATICADOS 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 
À LUZ DA LINDB E DA MP 966/20

1. O Direito Administrativo do Medo e a LINDB: o novo regime jurídico de 
responsabilização de agentes públicos

Quem estuda o Direito Administrativo, trabalha na área ou mesmo é agente pú-
blico, sem sombra de dúvidas consegue entender com facilidade o que a expressão 
“Direito Administrativo do Medo”17 significa. No afã de se combater a corrupção, nos 
últimos anos os órgãos de controle têm frequentemente pecado pelo excesso, pro-
movendo um movimento de caça às bruxas18 contra os agentes públicos brasileiros.

Nesse cenário, tornou-se comum que gestores públicos deixassem de tomar 
decisões administrativas complexas ou inovadoras por medo de serem futuramente 
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responsabilizados pelos órgãos de controle. Este é o contexto que ilustra o paradigma 
do “Direito Administrativo do Medo”, no qual a ação administrativa se transformou 
em inércia administrativa e as competências dos administradores são exercidas 
indiretamente pelos órgãos de controle.

Para doutrina administrativista, esse cenário era bastante claro e prejudicial ao ad-
equado desenvolvimento das atividades da Administração Pública. Após anos de 
críticas, a reclamação originalmente acadêmica e forense acabou por desaguar no 
Poder Legislativo.

Em 2018, foi promulgada a Lei nº 13.655/18, com o objetivo de alterar o Decreto-
Lei nº 4.657/42, também conhecido como Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB). As alterações dizem respeito especialmente à interpretação e à 
aplicação de normas de Direito Público e foram promovidas com o objetivo de trazer 
mais segurança jurídica e previsibilidade nessa área.

A Nova LINDB, assim, foi editada com o ideal de pôr fim (ou, ao menos, de frear) à 
lógica de inatividade e submissão que caracteriza o Direito Administrativo do Medo, 
visando conferir aos agentes públicos uma maior proteção jurídica frente aos órgãos 
de controle e às múltiplas esferas de responsabilização.

Durante a pandemia da COVID-19, a importância de normas protetoras aos servi-
dores públicos e que tragam maior segurança jurídica para a aplicação do Direito 
Administrativo tornou-se ainda mais evidente mediante a promulgação da Medida 
Provisória nº 966/20.

2. A pandemia da COVID-19 e a exigência da tomada de decisões complexas 
e inovadoras

A pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 (também chamado de 
novo coronavírus), tem impactado de maneira sem precedentes a sociedade em geral 
e também (como não poderia deixar de ser) o Direito. Ao final de abril de 2020, já 
são mais de 3 milhões de casos confirmados em todo o planeta, com mais de 200 
mil óbitos confirmados. 

Diante de uma conjuntura caótica como esta, restou ao Poder Público praticar e 
coordenar as medidas de combate e prevenção ao vírus, bem como de tentar miti-
gar ao máximo os danos sociais, econômicos e culturais sofridos pela população em 
razão da pandemia.

Assim, o Direito Administrativo tem sido o palco de grandes debates acerca dos 
impactos e das novidades trazidas pela COVID-19. Discute-se muito sobre o exercício 
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do poder de polícia (como, por exemplo, para impor o isolamento social), sobre dis-
pensa de licitação, sobre as formas de reequilibrar a equação econômico-financeira 
dos contratos administrativos, entre diversos outros temas.

Tantas discussões geram um ambiente de incerteza jurídica, o que pode preocupar 
os agentes públicos quanto à sua eventual responsabilização pessoal pelas decisões 
que tomarem durante a pandemia. 

3. A aplicação da LINDB como proteção do agente público pelos atos praticados 
durante a pandemia

A LINDB, recentemente alterada, como visto, para garantir mais segurança jurídica 
e previsibilidade no controle dos atos de gestores públicos, certamente será muito 
utilizada na prática forense para defender a validade desses atos e para afastar 
a responsabilização indevida dos agentes públicos. Abaixo se verá algumas das 
principais hipóteses de aplicação da Nova LINDB nessa seara.

3.1. A importância da valoração das consequências práticas das decisões: 
art. 20 e art. 21

Os arts. 20 e 21 da LINDB consolidam um dos principais ideais que nortearam os au-
tores do projeto de lei que resultou na Lei nº 13.655/18: o consequencialismo. Ambos 
os dispositivos trazem a noção de que a atuação das esferas administrativa, judicial e 
controladora deve levar em consideração as consequências práticas de sua decisão.

A norma em questão teria sido pensada para frear a indevida utilização dos princípios 
jurídicos nas decisões judiciais por juízes que, nas palavras de Carlos Ari Sundfeld, 
podem ser considerados “espertos e preguiçosos”.19  Na mesma linha segue Marçal 
Justen Filho ao afirmar que são nas decisões puramente principiológicas que surgem 
os “oportunismos decisórios”, estando aí a importância do art. 20 da Nova LINDB.20

Assim, os arts. 20 e 21 da LINDB se aplicam em todas as esferas decisórias, inclu-
sive no âmbito das ações de improbidade administrativa.20 Uma das espécies mais 
comuns de ato de improbidade administrativa é aquela descrita no art. 11 da Lei nº 
8.429/92, que trata dos atos que importam em violação aos princípios da Adminis-
tração Pública. Na prática forense, esse dispositivo acaba sendo utilizado como sub-
terfúgio para os órgãos de controle, se assim quiserem, enquadrarem praticamente 
qualquer conduta dos agentes públicos como ímproba.

Em tempos de COVID-19, o Ministério Público Federal já vem dando indícios de que 
a ação de improbidade administrativa será um dos principais instrumentos utilizados 
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para adequar às condutas dos gestores públicos aos padrões desejados pelo Parquet. 
Nesse sentido, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF, 

emitiu uma nota técnica declarando que o gestor que flexibilizar as medidas de 
distanciamento social em meio à pandemia sem ter respaldo técnico poderá responder 
por improbidade administrativa.  Além disso, o MPF já recebeu representação 
requerendo que seja ajuizada ação de improbidade administrativa contra o Secretário-
Especial de Comunicação Social da Presidência da República em razão da veiculação 
de propaganda institucional que deslegitima medidas de preservação da vida e da 
integridade física dos brasileiros no contexto da pandemia do coronavírus.21

Diversos outros atos praticados por agentes públicos (inclusive atos muito menos 
contestáveis do que esses mencionados acima) poderão também ser objeto de ações 
de improbidade administrativa. Assim, em que pese as relevantes críticas que devem 
ser feitas ao perigoso ideal consequencialista da LINDB,22 na seara aqui descrita os 
arts. 20 e 21 poderão ser aplicados como um freio à ânsia punitivista dos órgãos de 
controle, ao proibirem a utilização irresponsável dos princípios jurídicos como forma 
de viabilizar condenações indevidas ou desproporcionais em ações de improbidade 
administrativa.

3.2. A necessidade de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor 
público: art. 22, caput e §1º

Outro importante dispositivo previsto pela Lei nº 13.655/18 e que impacta o regime 
de responsabilização dos agentes públicos é o art. 22 da LINDB. Em seu caput afir-
ma-se que “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”. Por sua vez, seu §1º precei-
tua que “em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práti-
cas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”.

Ao comentar o dispositivo, Alexandre Santos do Aragão lembra que no Direito 
Administrativo é muito comum que as previsões abstratas das normas não consigam 
dar conta da complexidade dos casos concretos com que os administradores se de-
param no cotidiano, os quais devem escolher entre “cumprir cegamente a letra da lei 
e deixar perecer alguma necessidade pública premente” ou “interpretá-la inteligen-
temente, à luz dos seus fins sociais, atendendo aos objetivos públicos que estão ao 
seu encargo”.23

O art. 22, caput e §1º da LINDB foi pensado exatamente para evitar que os agentes 
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públicos tenham que se deparar tão frequentemente com esse dilema. A ordem para 
que os órgãos de controle levem em consideração os obstáculos e as dificuldades 
reais enfrentadas pelos gestores públicos é claríssima e não pode ser menosprezada.

Tais dispositivos certamente poderão ser aplicados para evitar a responsabilização 
de agentes públicos em casos em que se questione, por exemplo, a validade de con-
tratos firmados a partir de dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
necessários ao combate à pandemia. 

É bem verdade que a Lei nº 13.979/20 e a Medida Provisória nº 926/20 autorizam 
essa espécie de dispensa de licitação em razão da pandemia. Isso, contudo, não sig-
nifica que os órgãos de controle não tentarão responsabilizar os agentes públicos por 
outras questões relacionadas à contratação, como o valor fixado a título de preço ou 
a escolha da empresa contratada.

Os dispositivos da LINDB citados acima terão, então, a finalidade de lembrar que é 
dever desses órgãos considerarem as dificuldades reais enfrentadas pelos agentes 
públicos, notadamente em meio a uma pandemia inesperada e de proporções tão 
severas.

3.3. A impossibilidade de responsabilização de agentes públicos por atos cul-
posos: art. 28

A jurisprudência tradicionalmente admite a responsabilização de agentes públicos 
por atos culposos, especialmente nos casos de ato que cause dano ao erário, os quais 
podem ser combatidos tanto por ações (como a de improbidade administrativa), 
como perante os tribunais de contas ou através de processos administrativos.

Esse panorama, entretanto, também foi alterado pela Lei nº 13.655/18. Em seu 
recém-inserido art. 28, a LINDB registra que “o agente público responderá pessoal-
mente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”.

Muitos operadores do Direito Administrativo já têm entendido que esta disposição 
revogou-se parcial e tacitamente o art. 10 da Lei nº 8.429/92, que previa a possibili-
dade de configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade de culpa 
simples.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através de suas 4ª e 5ª 
Câmaras Cíveis, editou o Enunciado nº 10, que possui a seguinte redação: “o artigo 
10 da Lei 8.429/1992 foi alterado pela Lei 13.655/2018, não mais sendo admitida a 
caracterização de ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário na 
modalidade culposa”. Logicamente, este entendimento também pode e deve ser apli-
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cado pelos Tribunais de Contas e pela própria Administração Pública em processos 
administrativos.

A alteração trazida pelo art. 28 é bastante significativa, pois garante que apenas os 
gestores públicos mal-intencionados (que tenham agido com dolo/má-fé) ou os que 
tenham praticado um erro grosseiro serão responsabilizados pelos seus atos.

O dispositivo deverá ser aplicado em relação aos atos praticados durante a pan-
demia da COVID-19, uma vez que se trata de situação que exige respostas inovadoras 
e complexas dos administradores públicos, os quais muitas vezes se veem em dilemas 
que levam a deixar de aplicar a literalidade da lei, sem que isso necessariamente seja 
fruto de atitude dolosa ou de erro grosseiro.

Pense-se, por exemplo, nos casos de contratação temporária de pessoal para tra-
balhar em situações de emergência e calamidade pública ou da atribuição a servidores 
públicos de atividades distintas do seu cargo como forma de auxiliar no combate à 
pandemia. Se por ventura algum equívoco jurídico vier a ser cometido pelos agentes 
públicos na execução dessas decisões, o art. 28 da LINDB reforça que esses adminis-
tradores só poderão ser responsabilizados caso o ato considerado ilícito tenha sido 
praticado com dolo ou erro grosseiro. Caso contrário, a responsabilização é indevida.

4. A MP 966: reafirmação da LINDB em tempos de pandemia

Em 13/05/2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 966, que “dispõe 
sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relaciona-
dos com a pandemia da COVID-19”. Ao fazê-lo, a MP pouco (ou nada) inovou, pratica-
mente limitando-se a repetir dispositivos e noções já esposadas na LINDB.

O art. 1º da MP preceitua que os agentes públicos só serão responsabilizados – seja 
na esfera cível, seja na esfera administrativa – por ações ou omissões relacionadas ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública ou no combate aos efeitos econômi-
cos e sociais da COVID-19 se atuarem com dolo ou erro grosseiro.

O art. 2º traz a definição de erro grosseiro, classificando-o como “o erro manifesto, 
evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão 
com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.”

Por sua vez, o art. 3º afirma que na aferição da ocorrência de erro grosseiro deverão 
ser consideradas, entre outras condições, os obstáculos e as dificuldades reais do 
gestor, a complexidade da matéria e as atribuições exercidas pelo gestor e o contexto 
de incerteza que paira sobre as medidas mais adequadas para o enfrentamento da 
pandemia.

O art. 4º é o derradeiro, somente formalizando que a MP entrava em vigor na data 
de sua publicação.
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Apenas pelo o que foi exposto nos tópicos anteriores deste artigo já é possível 
perceber que a MP 966 não trouxe inovações substanciais ao sistema jurídico de 
responsabilização dos agentes públicos. O art. 1º é uma cópia mais detalhada e 
contextualizada para a COVID-19 do art. 28 da LINDB. A definição de erro grosseiro 
trazida pelo art. 2º é indiscutivelmente espelhada no art. 12, §1º do Decreto nº 
9.830/19, que regulamenta a LINDB. O art. 3º, por fim, possui a mesma essência do 
art. 22 da LINDB e do art. 8º do Decreto nº 9.830/19.

Com efeito, do ponto de vista jurídico não havia grandes razões para a edição da 
MP 966. Talvez, apenas, a ideia de trazer uma proteção mais clara e específica para 
os agentes públicos que estão sendo obrigados a tomar decisões complexas durante 
a pandemia. No entanto, ainda que desnecessária e pouco inovadora, uma vez tendo 
sido editada a MP em meio à turbulência política que o país vive, é evidente que a 
norma também se tornou objeto de acirradas discussões.

De modo geral, a comunidade jurídica reconheceu a semelhança da MP 966 com 
a LINDB, sendo que aqueles que viram com bons olhos a Lei nº 13.655/18 não se 
opuseram à Medida Provisória. O debate, portanto, travou-se mais no campo político, 
com diversos opositores do Presidente Jair Bolsonaro afirmando que a MP teria 
sido editada apenas para proteger o Presidente e seus aliados das repercussões das 
decisões que vêm tomando em relação à pandemia.

Assim que publicada a MP, diferentes entidades e partidos públicos ingressaram 
com medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal para ver declarada a inconsti-
tucionalidade da norma.  Nos dias 20 e 21/05/2020 ocorreu a apreciação em plenária 
dos pedidos de medida cautelar que visavam à suspensão liminar dos efeitos da MP. 
Por maioria de votos, foi vencedora a proposta do relator das ações, o Min. Luís Ro-
berto Barroso, que deferiu parcialmente a cautelar pleiteada.

Em apertada síntese, a decisão da Corte foi no sentido de se conferir interpretação 
conforme à Constituição aos art. 1º e 2º da MP 966, com o objetivo de especificar 
o conceito de erro grosseiro que deve ser adotado pelos controladores quando da 
aplicação da MP. Entendeu o STF que no momento de aferição do erro grosseiro os 
órgãos de controle devem levar em consideração (i) os standards, normas e critéri-
os científicos e técnicos a respeito da COVID-19, tal como estabelecidos por orga-
nizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas; e (ii) os princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção.

Diante disso, foram firmadas as seguintes teses: 
“1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à 

vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por 
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17 A expressão, inclusive, foi o tema central do XIX Congresso Paranaense de Direito Administrativo em 2018, o que demonstra a importância que tem sido relega-
da a este assunto pela doutrina administrativista.  
18 Esta analogia foi desenvolvida em: GUSSOLI, Felipe Klein. Caça aos ímprobos: como a aplicação da lei de improbidade desvinculada das garantias constituciona-
is desvirtua a finalidade legal. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). Eficiência e Ética na Administração Pública. 
Curitiba: Íthala, 2015.
19 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para céticos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 215.
20 JUSTEN FILHO, Marçal. Art. 20 da LINDB – Dever de transparência, concretude e proporcionalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, p. 13-41, nov. 2018. p. 22.
21 “Gestores que afrouxarem distanciamento social sem sistema de saúde preparado para pico da pandemia podem responder por improbidade, aponta PFDC”. 
Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pfdc/noticias/gestores-que-afrouxarem-distanciamento-social-sem-sistema-de-saude-preparado-para-pico-da-pandemia-po-
dem-responder-por-improbidade-aponta-pfdc>.
22 “Campanha coronavírus: procuradores pedem que secretário de Comunicação responda na Justiça por improbidade”. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/
pfdc/noticias/campanha-coronavirus-procuradores-pedem-que-secretario-de-comunicacao-responda-na-justica-por-improbidade>.  
23 Sobre o tema, ver: KLEIN, Erico; PORTUGAL, André. A anti-teoria consequencialista como fundamento da Nova LINDB. In: CASTELLA, Gabriel Morettini e; HUN-
GARO, Luis Alberto; VALIATI, Thiago Priess (coord.). A Lei De Introdução e o Direito Administrativo brasileiro. Rio de Janaeiro: Lumen Juris, 2019.
24 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Comentários ao art. 21 do PL nº 349/2015. In: PEREIRA, Flávio Henrique Unes (Coord.). Segurança jurídica e qualidade das 
decisões públicas: desafios de uma sociedade democrática. Brasília: Senado Federal, 2015.

inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção.

2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas 
em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios 
científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações 
e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos 
princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem 
corresponsáveis por eventuais violações a direitos.”

A decisão teve a finalidade de manter incólume o espírito da LINDB, preservan-
do-se a ideia de que os agentes públicos não devem ser penalizados por sua inabili-
dade culposa ou por serem obrigados a tomarem decisões complexas e inovadoras 
em momentos de especial sensibilidade como é o caso da pandemia da COVID-19.

Alerta-se, contudo, que os parâmetros de interpretação delineados pelo STF a 
respeito do sentido da expressão “erro grosseiro” não são exatamente precisos, uti-
lizando-se de conceitos jurídicos abstratos e de princípios com conceituação fluida. 
Com isso, abre-se margem para que os órgãos de controle possam, no futuro, quan-
do forem apreciar a validade de atos praticados por gestores públicos durante a 
pandemia, alargar indevidamente a abrangência da noção de “erro grosseiro”.

Ao final, retorna-se à LINDB. Espera-se que as normas trazidas pela Lei nº 13.655/18 
sejam observadas pelos controladores e que os gestores públicos bem intenciona-
dos não sejam equivocadamente sancionados. Almeja-se, em resumo, a tão anuncia-
da segurança jurídica na aplicação do Direito Público.
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COVID-19 E PODER DE 
POLÍCIA DO ESTADO: 
CONTROLE DAS 
MEDIDAS RESTRITIVAS 
DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Uma das grandes virtudes da ciência 
está no diálogo franco, aberto e criterioso 
que ela pressupõe. Falar de ciência, afinal, 
é falar de uma esfera crítica, marcada por 
conjecturas e refutações entre teorias 
contrárias, em que deve prevalecer aquela 
que trouxer a melhor evidência empírica. 
Toda afirmação ou teoria com pretensão 
de verdade deve se submeter a esse 
método científico: se ela for verdadeira, os 
fatos o demonstrarão, ao menos até que 
surja alguma nova refutação, baseada em 
nova evidência. A não ser em autoengano, 
não há autoridade ou autoritarismo que 
possa conformar os fatos à sua vontade.

  Por isso é que entre entusiastas 
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da “terra plana” e cientistas atualmente 
obrigados a reafirmar o formato arre-
dondado do planeta não é possível esta-
belecer qualquer equiparação, como se 
se tratasse de dois lados de uma mesma 
moeda. As coisas devem chamadas pelo 
seu nome: não há meras opiniões diver-
sas; um dos lados está simplesmente er-
rado. Comprovadamente errado, já que a 
hipótese da terra plana foi testada e cien-
tificamente rechaçada – há vários sécu-
los.

  A despeito do ambiente 
notadamente anticientífico vivenciado em 
todo o mundo, a pandemia da covid-19 
parece ter despertado a grande maioria 
dos cidadãos para a importância da ciência 
para a sobrevivência mesma de qualquer 
sociedade. Não à toa, têm sido várias – e 
de todos os lados – as críticas à postura 
adotada pelo Presidente Jair Bolsonaro, 
que contrariou epidemiologistas de todo 
o mundo, além de recomendações de seu 
próprio Ministro da Saúde, e incentivar 
manifestações, reiterando, naturalmente 
sem evidências, que a pandemia não 
passaria de histeria sustentada em puros 
interesses econômicos. A sociedade 
brasileira, ao menos sua grande maioria, 
parece concordar que a solução de uma 
epidemia deve passar por especialistas 
em saúde, que têm o conhecimento 
científico necessário para enfrentar esse 
cenário desafiador.

  Mas o desafio não é somente das 

ciências biológicas. É que, uma vez es-
tabelecida cientificamente a gravidade 
da pandemia, passase à etapa de imple-
mentação de medidas que o Estado pre-
cisa adotar para combate-la. E, em uma 
sociedade multicêntrica e democrática, 
toda medida deve obedecer a critérios 
de legitimidade constitucional e, portan-
to, jurídica. Ciência, Política e Direito são, 
todos eles, sistemas sociais com raciona-
lidade e função próprias, a conviverem 
tão harmonicamente quanto possível. Em 
termos práticos: a constatação científica, 
por exemplo, no sentido de que uma de-
terminada medida seria plenamente efi-
caz para o combate à pandemia pode ser, 
a despeito disso, juridicamente ilegítima, 
por violar direitos fundamentais e não 
simplesmente restringi-los de maneira 
proporcional. E, não passando nesse tes-
te de legitimidade, o direito proíbe que 
ela seja adotada.

  O desafio à ciência do direito nasce 
de uma constatação relevante, mas pouco 
considerada, sobre o sistema jurídico: ele 
não tem como prever, de modo taxativo e 
explícito, uma solução pronta para todos 
os casos que lhe apareçam. Em outras 
palavras: não está escrita nas pedras uma 
lista de medidas de que o Estado pode 
se valer, em seu exercício de poder de 
polícia, para coibir a pandemia da covid19 
e proteger a saúde pública. Certo é que o 
poder de polícia, essa prerrogativa de que 
o Estado pode se valer para, em nome da 
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proteção do interesse público, restringir 
direitos fundamentais, sobretudo a 
liberdade, não é ilimitado.

  Cabe, portanto, à ciência do direito 
constitucional e administrativo aferir a 
legitimidade de cada medida proposta 
pelos governos federal, estaduais e mu-
nicipais, especialmente porque o provável 
agravamento da pandemia tenderá a ser-
vir de incentivo para medidas cada vez 
mais restritivas.

  Muitas medidas já foram propos-
tas para combate à covid-19 e, logo, para 
a proteção da saúde pública. Há medi-
das que determinam o isolamento de 
indivíduos com sintomas do vírus, como 
há medidas que suspendem a atividades 
em escolas privadas. No Rio de Janeiro, 
anunciou-se, também, que algumas praias 
seriam interditadas, e vários municípios 
têm proibido eventos ou reuniões em 
que possa haver aglomeração de pes-
soas. É provável que, nos próximos dias, 
seja determinada a quarentena geral. Es-
sas medidas são proporcionais? Como se 
estabelecer um limite para as restrições 
impostas pelo Estado?

  Esse teste de legitimidade não 
pode envolver argumentações vazias 
e retóricas, pois se trata, afinal, de re-
strição a direitos fundamentais que são 
o termômetro democrático de qualquer 
civilização. Por essa razão, o exercício do 
poder de polícia pelo Estado é limitado 
pelo que, no Direito, chamamos de máxi-

ma ou regra da proporcionalidade.
  Toda medida estatal que se propõe 

a restringir direitos fundamentais deve 
ter um objetivo em mente. E o primeiro 
aspecto a ser avaliado é, precisamente, a 
legitimidade desse objetivo. Confirmada 
a sua legitimidade, passa-se à aferição da 
proporcionalidade da medida, em um tes-
te com três etapas, cada uma com uma 
pergunta a ser respondida.

  É preciso confirmar se a medida 
proposta é (i) adequada (isto é, se ela fo-
menta o fim a que se propõe – no caso das 
medidas de combate à covid-19, a proteção 
da saúde pública) -, (ii) necessária (ou seja, 
se há alguma outra medida, menos restri-
tiva, que fomente esse fim com a mesma 
eficácia) e, por fim, se ela é (iii) proporcio-
nal em sentido estrito (aqui, deve-se bal-
ancear o direito protegido pela medida 
restritiva com os outros direitos funda-
mentais envolvidos).25

  Analisemos, para ficar com um 
exemplo, o caso da interdição das praias, 
decretada pelo governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel.

  As duas primeiras etapas, como se 
vê, são o ponto de interconexão entre o 
direito e a ciência. O direito deve ouvir 
o que as evidências têm a dizer sobre a 
gravidade da epidemia e sobre as medidas 
necessárias para combatê-la. A ciência, e 
não o juiz, pode falar com propriedade a 
esse respeito.

  É especialmente relevante, aqui, 
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o consenso científico, com respaldo da 
OMS e das experiências de Japão e Sin-
gapura, no sentido de que a pandemia é 
grave, potencialmente fatal e altamente 
contagiosa, de modo que a aglomeração 
de pessoas comprovadamente propor-
ciona a sua disseminação. Em síntese: se 
possível, qualquer exposição ao contato 
humano, especialmente em grandes pro-
porções, deve ser evitada.

  A medida, portanto, é adequada, já 
que interditar as praias implica em evitar 
a aglomeração de um grupo expressivo 
de pessoas e, por consequência, em pro-
tegê-las do contágio. Ao mesmo tempo, 
já que todas as evidências indicam que o 
contato em grande escala é causador da 
pandemia, é difícil, como têm reiterado 
os cientistas, imaginar outra medida que 
não restrinja esse direito e tenha a mes-
ma eficácia na proteção da saúde pública, 
que é o direito cuja proteção se pretende 
com a medida. A medida, assim, também 
passa no teste de necessidade.

  A terceira e última etapa, o teste 
de proporcionalidade em sentido estri-
to, cuida de trazer a questão para a per-
spectiva propriamente do direito. Isto é, 
é aqui que o direito afere a legitimidade 
das soluções oferecidas por outros siste-
mas sociais – no caso, a ciência. E é aqui 
que se encontram os grandes desafios da 
ciência do direito.

  Nessa etapa, devemos analisar se 
as restrições ao direito fundamental – no 

caso, a liberdade de ir e vir – são justifica-
das pela proteção que a medida oferece 
ao outro direito fundamental em jogo, a 
saber, a saúde pública. Algumas pergun-
tas adicionais que devemos responder: 
qual o grau de restrição à liberdade pro-
movido com a medida estatal? Qual a 
importância atribuída pelo nosso sistema 
jurídico à saúde pública, direito que a me-
dida pretende proteger?

  Ensaio as respostas. Trata-se, aqui, 
de restrição de grau médio à liberdade, 
já que os cidadãos apenas não poderiam 
frequentar as praias, mas ainda poderiam 
circular pela cidade, e porque, pressupõe-
se, a interdição teria tempo claramente 
determinável, não sendo ad eternum. 
A liberdade, em síntese, não seria 
propriamente comprometida. Por outro 
lado, a saúde pública é direito ao qual o 
nosso sistema atribuiu especial relevância 
(art. 6º, CF) e que, segundo especialistas, 
poderia ser gravemente comprometido 
com a inércia do Estado. Afinal, prevê-
se número elevado de mortes caso as 
pessoas continuem mantendo o contato 
que atualmente mantêm.

 Mantidas essas condições, portanto, a 
medida passa no teste de proporcionali-
dade.

  Imagine-se, agora, que a pandemia 
se agrava e alguma autoridade com 
viés autoritário propõe, com base em 
recomendações científicas, que pacien-
tes detectados com o vírus sejam encar-
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cerados e completamente afastados de 
qualquer contato humano, até que sejam 
curados. Ou que se determine a comple-
ta paralisação das atividades econômi-
cas, até que seja criada uma vacina para a 
covid-19, o que pode levar mais de ano.

  Os exemplos hipotéticos podem ser 
vários, mais ainda quando se está diante 
de um governo federal de caráter explici-
tamente autoritário, e eles demonstram 
que a sujeição de toda medida restritiva 
de direitos ao teste da proporcionalidade 
é, mais do que escrutínio saudável de le-
gitimidade do agir do Estado, um passo 
necessário para que também a ciência do 
direito ofereça caminhos para enfrentar 
essa pandemia.

25 Para uma análise mais pormenorizada, ver ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011; SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos 
Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011; PORTUGAL, André. Decisão Judicial e Racionalidade: Crítica a Ronald 
Dworkin. Porto Alegre: SAFe, 2017
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DESORDEM 
FEDERATIVA E 
MEDIDAS DE 
COMBATE À 
COVID-19: QUANDO 
O DIREITO NÃO É O 
QUE O PRESIDENTE 
DIZ QUE É

Dentre as muitas características que 
fazem do direito o que ele é, talvez a 
mais explícita seja a sua pretensão de or-
denação e racionalização da vida em so-
ciedade. A concepção mesma do direito 
como sistema idealmente coerente e 
desprovido de contradições nasce dessa 
pretensão de associa-lo à ordem e à es-
tabilidade. Um sistema farto de normas 
contraditórias entre si, afinal, pode ofere-
cer tudo, exceto orientação segura para 
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as condutas daqueles cuja vida é por ele 
regulada.

Por essa razão é que o direito, entendido 
como sistema, define, de antemão, as 
condições pelas quais podem ser criadas 
normas jurídicas que integrarão esse 
sistema, assim como as condições pelas 
quais normas jurídicas então existentes 
podem ser dele excluídas. Trata-se de 
metarregras, ou seja, de regras sobre a 
criação de regras. Metaforicamente, pode-
se dizer que o direito define as regras do 
jogo, e que qualquer jogo jogado fora 
dessas regras não é o jogo do direito. 

Essas regras do jogo, a rigor, podem 
ser divididas em regras de competência 
e regras de procedimento. Em termos 
práticos, elas definem, respectivamente, 
a autoridade competente para criar nor-
mas sobre determinadas matérias e o rito 
a ser seguido para que se possa falar na 
criação de uma nova norma e, assim, de 
novos direitos ou deveres. 

De um modo geral, basta ao intérprete 
encontrar essas regras do jogo para 
deduzir a autoridade competente e o 
procedimento necessário para a criação 
de determinadas normas, isto é, de 
novos direitos e deveres. Regras criadas 
em desrespeito a essas regras do jogo 
são, por natureza, ilegítimas, e, logo, 
impassíveis de criar direitos ou deveres. 
A criação, por si só, de uma norma jurídica 
não necessariamente vem acompanhada 
do dever de obedece-la. 

Precisamente por sua excepcionalidade, 
pandemias são cenários de inevitável in-
segurança social, econômica e jurídica. 
Daí por que demandam do Estado plane-
jamento, orientações claras e baseadas 
em evidências, agilidade e, claro, respeito 
a direitos fundamentais. Esse receituário, 
no entanto, parece converter-se em pura 
fantasia quando observamos as medi-
das adotadas no Brasil para o enfrenta-
mento da COVID-19, ocasião em que, ao 
invés de orientações e normas claras, 
temos sido bombardeados por regras 
contraditórias emanadas de diversos en-
tes da federação: enquanto o Presidente 
da República afirma, em rede nacional e 
por repetidas vezes, que o isolamento 
social é desnecessário e que a atividade 
econômica deve voltar a seu regime nor-
mal, governadores e prefeitos editam de-
cretos proibindo a abertura de qualquer 
atividade não essencial. Numa palavra: 
enquanto o Presidente da República in-
siste em fazer pouco caso do cumprimen-
to do direito à saúde, contrariando seu 
próprio Ministério da Saúde e recusan-
do-se a adotar medidas mais sérias para 
que ele seja garantido, os governadores 
e prefeitos têm assumido integralmente 
para si o exercício do poder de polícia 
precisamente para promover tal direito. 

E, no meio desse conflito federativo, 
como logo se percebe, está o cidadão, 
que legitimamente internaliza um sem 
número de dúvidas sobre que regra ou 
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orientação deve seguir: reabrir a empresa 
ou mantê-la fechada? Permanecer isolado 
ou sair às ruas? Obedecer ao presidente, 
ao governador ou ao prefeito?

Embora o cenário seja desafiador ao 
arranjo federalista brasileiro, é possível 
encontrar algumas respostas a essas 
perguntas em nosso próprio sistema 
jurídico. Para isso, queremos estabelecer 
as seguintes premissas: (i) o mérito do 
combate à pandemia envolve a proteção 
de um direito fundamental, a saber, 
o direito à saúde; e (ii) o meio para se 
assegura-lo é o exercício do poder de 
polícia, a prerrogativa de que se vale 
o Estado para, restringindo direitos 
fundamentais (como a liberdade), 
proteger outros direitos fundamentais 
(como a saúde). Precisamos responder, 
portanto, às seguintes questões: qual 
o ente competente para legislar e, 
exercendo seu poder de polícia, proteger 
o direito à saúde? Esboçaremos uma 
resposta.

O direito fundamental à saúde, direito 
social que é, traduz-se, na outra ponta, 
no dever do Estado assegura-lo. E, nesse 
sentido, a Constituição Federal define, 
em seu artigo 23, inciso II, a competência 
comum entre todos os entes federativos. 
A todas as esferas da Administração Dire-
ta – a União, os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal –, portanto, é impositi-
va a responsabilidade para agir em defe-
sa do direito à saúde, não se tratando de 

matéria exclusiva ou privativa da União. 
Ainda, é concorrente a competência 

dos entes federativos para legislar sobre 
a proteção e defesa da saúde, limitando-
se a União a estabelecer normas gerais 
sobre a matéria, conforme dispõe o 
artigo 24, inciso XII e parágrafo primeiro 
da CF/88. 

No que toca ao enfrentamento da pan-
demia da COVID-19, especificamente, a 
União se dispôs a regular a matéria. O 
resultado foi a Lei nº 13.979/2020, que, 
num dos seus principais dispositivos (art. 
3º, §7º, II), atribuiu à União, na figura do 
Ministério da Saúde, a prerrogativa de 
autorizar ou não várias medidas propos-
tas pelos gestores locais de saúde dos 
Estados e dos Municípios, como a de-
terminação de isolamento e quarentena. 
Em síntese, caberá ao Ministério, exclu-
sivamente, verificar se os requisitos para 
as medidas de isolamento e quarentena 
propostas pelos estados e municípios es-
tão preenchidos, ainda que sejam os gov-
ernadores e prefeitos, respectivamente, 
quem tem o contato mais direto os fatos 
a serem analisados. Alguns comentários 
são importantes nesse sentido.

É que, para além da mácula à autono-
mia dos entes federativos, responsável 
por vedar qualquer tipo de hierarquia en-
tre a União, os Estados e os Municípios, a 
Lei n.º 13.979/2020, por ter natureza de 
lei ordinária, viola forçosamente a garan-
tia do devido processo legislativo.
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Explica-se: o art. 23, parágrafo único, 
da Constituição Federal prevê a reserva  
de lei complementar para fixar normas 
de cooperação entre os entes federati-
vos em matérias de competência comum, 
como o cuidado à saúde, e por isso exige 
votação por maioria absoluta dos mem-
bros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal. Este quórum é previs-
to no artigo 69 da CF/88, em oposição 
à maioria simples exigida para aprovação 
de leis ordinárias, conforme dispõe o arti-
go 47 da CF/88. 

O defeito formal na Lei n.º 13.979/2020 
é realmente gravoso e é de ordem públi-
ca. Embora as leis complementares e as 
leis ordinárias possuam o mesmo status 
hierárquico no ordenamento jurídico bra-
sileiro, a observância ao devido processo 
legislativo é medida que se impõe para 
que uma espécie legislativa seja válida e 
eficaz, sob pena de nulidade de todos os 
seus efeitos desde a sua formação. 

É bem verdade que o STF teve a opor-
tunidade de apreciar, na ADI 6341, a con-
stitucionalidade de MP editada para alte- 
rar a redação do art. 3º da Lei 13.979/2020 
e, nesse sentido, não vislumbrou inconsti-
tucionalidade formal na referida medida 
provisória. 

Em suas palavras, o dispositivo não 
excluiria, antes explicitaria, a competência 
concorrente e comum de União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal. Mas a 
discussão nem sequer enfrentou o art. 3º, 

§7º, II, da Lei, precisamente o dispositivo 
que prevê essa vinculação das principais 
medidas restritivas propostas por estados 
e municípios à autorização do Ministério 
da Saúde. Daí é que, nas nossas palavras, 
a regra geral do dispositivo confere a 
autonomia aos outros entes federativos, 
para, em seguida, subjugá-la, assim 
extrapolando qualquer prerrogativa 
federal de criação de normas gerais. Trata-
se, antes, de regra que verdadeiramente 
pretende regulamentar a cooperação 
entre os entes federativos para a 
proteção da saúde pública, muito embora, 
como se vê, sua tônica excessivamente 
centralizadora passe longe de ideais 
propriamente cooperativos. 

A propósito, em decisão liminar mais 
recente, proferida na ADPF 672/DF, o 
Min. Alexandre de Moraes reconheceu 
expressamente a competência de 
Estados e Municípios para adotar 
medidas mais relevantes de combate 
à pandemia. Segundo o Ministro, “não 
compete ao Poder Executivo federal 
afastar, unilateralmente, as decisões 
dos governos estaduais, distrital e 
municipais que, no exercício de suas 
competências constitucionais, adotaram 
ou venham a adotar, no âmbito de seus 
respectivos territórios, importantes 
medidas restritivas como a imposição 
de distanciamento/isolamento social, 
quarentena, suspensão de atividades de 
ensino, restrições de comércio, atividades 
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culturais e à circulação de pessoas, entre 
outros mecanismos reconhecidamente 
eficazes para a redução do número de 
infectados e de óbitos, como demonstram 
a recomendação da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e vários estudos 
técnicos científicos”. A decisão, todavia, 
limitou-se a determinar a interpretação 
da Lei 13.979/2020 conforme a 
Constituição, sem declarar qualquer 
inconstitucionalidade, formal ou material, 
no texto dessa lei.

É fácil não vislumbrar maiores prob-
lemas nesse defeito legislativo quando o 
Ministério da Saúde é ocupado por um 
ministro que se propõe a seguir as evi-
dências científicas e que, por conseguinte, 
tende a naturalmente aprovar as medidas 
propostas por estados e municípios. Mas 
e se o ministro fosse substituído por um 
terraplanista sanitário, que simplesmente 
negaria autorização a qualquer medida 
de isolamento proposta por outros en-
tes federativos? Estados e Municípios, 
como logo se percebe, ficariam de mãos 
atadas, ainda que a própria Constituição 
lhes tenha atribuído o dever de zelar pela 
saúde pública, com medidas que, em sua 
interpretação constitucional, julgarem 
adequadas e legítimas.

   De qualquer forma, medidas an-
ticientíficas, que contrariem todas as 
evidências do momento, podem ser en-
frentadas também em seu mérito. É que, 
possivelmente por lapso de leitura do 

Presidente da República, a redação final 
da própria Lei 13.979/2020 estabeleceu, 
em seu art. 3º, que qualquer medida de 
combate à pandemia deverá obedecer a 
evidências científicas. A lei, em suma, es-
tabelece um critério material para se afer-
ir a validade, i.e., a adequação ao sistema 
jurídico, de todas as medidas propostas 
por quaisquer entes federativos, inclusive 
o Poder Executivo Federal. E, nesse senti-
do, convém relembrar: só há que se falar 
em dever de obediência a regras jurídicas 
válidas, criadas em conformidade às re-
gras do jogo, no que se incluem os critéri-
os estabelecidos pelo sistema jurídico.

  Por isso, na medida em que há vasto 
consenso científico a respeito da relevância 
do isolamento social, governadores e 
prefeitos podem e devem legitimamente 
desobedecer eventual regra jurídica vinda 
da Presidência no sentido de proibir o 
isolamento e obrigar a vida a voltar à 
sua normalidade.  Cuidar-se-á de regra 
inválida e ilegal, por contrariar a própria 
Lei 13.979/20, além de inconstitucional, 
por violar a competência concorrente de 
Estados e Municípios.

   Dentre os muitos desafios que a 
pandemia da COVID-19 nos tem apre-
sentado, um dos mais burlescos está no 
fato que ela veio à tona precisamente no 
momento histórico em que os brasileiros 
somos governados por um presidente 
que, no arguto olhar de Marcos Nobre, 
tem no caos o seu próprio método, e 
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que, portanto, nem poderia nutrir apreço 
pela ciência, tampouco pelo diálogo que 
é pressuposto da democracia. Trata-se 
da irracionalidade transformada em hábi-
to, da contradição como forma de vida 
e do absoluto desprezo pelas regras do 
jogo. Trata-se, afinal, da negação mesma 
do direito como sistema estabilizador de 
expectativas e garantidor de alguma se-
gurança social. 

  O direito, no entanto, não será, 
necessariamente, o que o Presidente 
disser que é. A experiência, aliás, tem 
demonstrado que, no caso brasileiro, 
pode-se mesmo partir de premissa mais 
dura: o direito necessariamente não será 
o que o Presidente disser que é. 
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PODER PÚBLICO, 
LGPD E COVID-19

As Administrações Públicas mundiais 
são as maiores controladoras de dados 
pessoais de seus cidadãos26. No Brasil 
não poderia ser diferente.

Isso toma relevância especialmente se 
considerarmos a quantidade de órgãos 
e de pessoas jurídicas de direito público 
da Administração Indireta com as quais 
o cidadão comum possui vínculo, como 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e o 
Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), e também as pessoas jurídicas 
de direito privado que desempenham 
atividade pública, como os cartórios de 
registro civil e de documentos. 

A Constituição Federal de 1988 
introduziu em seu artigo 5º, inciso XII, 
a inviolabilidade do sigilo de dados 
como direito fundamental. Trata-se de 
um dos modos de assegurar o direito à 
privacidade, cujo conteúdo é preenchido 
por disposições encontradas em outros 
locais da mesma Constituição – como os 
incisos X e XI do mesmo artigo – e na 
legislação infraconstitucional.
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Não é inusual, contudo, nos depararmos 
com casos de vazamento de informações 
sigilosas em virtude de “falhas” ou gaps 
nos sistemas adotados pelas entidades 
governamentais. Veja-se, por exemplo, a 
mais recente polêmica envolvendo o De-
tran do Rio Grande do Norte (Detran/
RN), em que uma brecha em seu sistema 
teria disponibilizado dados de mais de 
70 milhões de brasileiros que possuem 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)27.

Embora o tratamento de dados pes-
soais já tenha sido regulamentado por 
leis esparsas, como a Lei de Acesso à In-
formação (Lei n.º 12.527/11), a Lei do Ha-
beas Data (Lei n.º 9.507/97) e o Marco 
Civil da Internet (Lei n.º 12.965/14), a Lei 
Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 
13.709/18) foi sancionada em 2018 para 
cuidar do assunto de forma centralizada, 
haja vista a importância do tema.

A despeito de a LGPD cuidar do trata-
mento de dados pessoais tanto pelos en-
tes públicos quanto particulares, ela não 
surpreendentemente possui um capítulo 
dedicado ao tratamento de dados pes-
soais pelo Poder Público. 

O artigo 23 da referida lei dispõe que 
as pessoas jurídicas de direito público – 
como os entes federativos, as autarquias 
e certas fundações públicas – devem tra-
tar os dados pessoais de suas bases com 
a propósito de atender à finalidade públi-
ca, perseguir o interesse público, execu-
tar as competências legais ou cumprir as 

atribuições legais do serviço público.
Para tanto, o Poder Público ainda deve 

informar as exatas hipóteses em que 
realiza o tratamento dos dados pessoais e 
designar responsável para o desempenho 
dessa competência, observando-se os 
requisitos elencados no artigo 7º da 
LGPD. 

Em virtude de os propósitos do Poder 
Público elencados no artigo 23 apresen-
tarem textura aberta, conceito tratado 
por Herbert Hart28 que significa a aber-
tura semântica de determinadas normas 
jurídicas, espera-se que a jurisprudência 
dos tribunais pátrios, sobretudo do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) e do Su-
premo Tribunal Federal (STF), cuide de 
delimitar certos conceitos legais dispos-
tos na LGPD com o surgimento de casos 
concretos, sob pena de eventual uso ar-
bitrário de determinados dados pessoais 
pelas autoridades públicas.

Espera-se que tais casos surjam a partir 
de 2021, uma vez que, em virtude da pan-
demia da COVID-19, foi adiada a data de 
vigência da LGPD – que deveria entrar em 
vigor em agosto deste ano – para que a 
lei produza efeitos jurídicos apenas a par-
tir de janeiro de 2021, especialmente em 
virtude da dificuldade técnica e econômi-
ca que as empresas estão enfrentando 
durante o período de quarentena. 

Ora, em épocas inigualáveis como a 
que vivenciamos atualmente, a priori-
dade tanto do setor privado, que estará 
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submetido às obrigações impostas pela 
LGPD, como do Poder Público é outra: o 
combate a COVID-19 e aos avassaladores 
efeitos que já são visíveis e que estão pro-
jetados ao futuro, sobretudo de ordem 
sanitária e econômica.

Não obstante, o que se deve visar, por-
tanto, é a cautela na aplicação dos con-
ceitos legais de textura aberta presentes 
na LGPD, sob pena de invocação ilegal 
de certo propósito pelo Poder Público e 
consequente violação ao direito funda-
mental à privacidade, o que certamente 
deturparia o objetivo da lei de melhoria 
de políticas públicas e serviços públicos. 

26 DIAS, Jorge Alves. O que se espera do Poder Público com a LGPD?, in Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial da 116ª Subseção 
da OAB/SP. Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados. São Paulo: OAB/SP, 2020, p. 64-80.

27 “Qualquer pessoa que acessasse a página usando um número de CPF conseguiria visualizar as informações de 70 milhões de CNHs registradas no sistema, 
incluindo endereço residencial, números de telefone, sexo, data de nascimento, CPF e carteira de identidade, além da foto do documento.” Disponível em https://
www.tecmundo.com.br/seguranca/146780-falha-detran-vaza-dados-70-milhoes-brasileiros-cnh.htm.
28 Conceito tratado em HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito, 6ª ed. Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
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O IMPOSTO SOBRE 
GRANDES FORTUNAS 
E A CRISE FISCAL DA 
COVID-19

Nas discussões fiscais acerca das 
consequências da COVID-19, o Setor 
Privado acaba sendo o foco da atenção. 
Sendo parte hipossuficiente na relação 
tributária e sofrendo diretamente os 
impactos da crise, muito se discute acerca 
da moratória de tributos e até mesmo do 
inadimplemento fiscal. 

Todavia, não se pode olvidar que o Setor 
Público também enfrenta grave crise 
em decorrência da pandemia. No caso 
brasileiro, o efeito deletério é duplo: para 
além dos gastos substanciais para correção 
das falhas de mercado, a arrecadação 
do País é altamente dependente do 
faturamento e do consumo, riquezas 
especialmente afetadas pela pandemia 
sanitária. 

A solução para o reequilíbrio é o ajuste 
fiscal. A resposta, que parece simples, é 
extremamente complexa em virtude das 
inúmeras formas de realizá-la, seja pelo 
corte da gastos ou pelo aumento da re-
ceita.
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Para o Congresso Nacional, 
considerando a recente apresentação de 
dois projetos de lei sobre o assunto, a 
chave estaria nessa segunda modalidade, 
com a instituição do imposto sobre 
grandes fortunas, tributo previsto no art. 
153 da Constituição Federal, mas nunca 
antes concretizado.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 
50/2020, de autoria da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA), prevê alíquotas 
entre 0,5% e 1%, incidentes sobre o 
patrimônio líquido (PL) de (i) pessoas 
físicas residentes no País ou (ii) físicas e 
jurídicas, domiciliadas no exterior, mas 
que detenham bens no Brasil, cujo PL 
supere doze mil vezes o limite mensal para 
isenção do IRPF. Também há previsão de 
empréstimo compulsório, com a mesma 
base de cálculo, a vigorar exclusivamente 
no exercício de 2020.

Já o PLP 38/2020, do senador José 
Reguffe (Podemos-DF), opta pela insti-
tuição temporária do que denomina “im-
posto extraordinário sobre grandes for-
tunas”, vigente enquanto permanecer o 
estado de calamidade pública. A alíquo-
ta única, de 0,5%, incidiria sobre o PL de 
pessoa física que superasse a quantia de 
50 mil salários mínimos (atualmente, R$ 
52.250.000,00).

A solução, todavia, não pode ser sim-
plista ou superficial, servindo este espaço 
apenas para levantar breves reflexões.

Se, por um lado, a medida pode auxiliar 
em termos de justiça fiscal – o Brasil 
possui sistema tributário regressivo, 

sacrificando, majoritariamente, o consumo 
e a renda –, outras questões, igualmente 
importantes, devem ser consideradas.

   Em primeiro lugar, os impactos 
econômicos são incertos. Na teoria, a mo-
bilidade internacional de capitais, poten-
cializada pela globalização, permitiria a 
retirada do patrimônio do País, diminuin-
do a base tributária. De igual forma, seja 
no esvaziamento do capital ou na influên-
cia ao consumo, incentivadas pelo IGF, 
a queda na poupança é potencialmente 
prejudicial ao crescimento econômico29.

Também há estudos que demonstram 
que a carga tributária ótima brasileira 
reside em 32,36% do PIB30, quando 
atualmente temos números perto de 
35%31. Em outras palavras, estamos 
além do limite desejado para buscarmos 
crescimento econômico, sendo 
importante questionarmos se há espaço 
para novo aumento.

Nesse sentido, estas brevíssimas con-
siderações objetivam reflexão sobre a 
inexistência de fórmula mágica para o 
equilíbrio do déficit fiscal. Qualquer al-
teração no sistema tributário, sobretudo 
na forma de arrecadação, gera externali-
dades que devem ser consideradas com 
seriedade pelo nosso legislativo – so-
bretudo no aumento da carga tributária.

No entanto, uma coisa é certa: a 
possibilidade de vermos a instituição do 
imposto sobre grandes fortunas cresce 
a cada dia, devendo os contribuintes, 
bem como a sociedade em geral, ficarem 
atentos quanto às suas consequências.

29 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Economia do Setor Público no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p. 208.
30SHIKIDA, C.; ARAÚJO JR., A; HILLBRECHT, R. Public vices, private serfdom? Comments on the optimal size of the brazilian state. Revista brasileira de economia 
de empresas. Universidade Católica de Brasília, 2005.
31 CUCOLO, Eduardo. Estudo aponta que carga tributária bateu recorde em 2019. Folha de S. Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/merca-
do/2020/03/estudo-aponta-que-carga-tributaria-bateu-recorde-em-2019.shtml.
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É POSSÍVEL NÃO 
RECOLHER TRIBUTOS 
DURANTE A COVID-19?

É praticamente consenso entre economistas 
de diversos matizes ideológicos que a 
pandemia do coronavírus será causa de 
recessão econômica global. Alguns, aliás, 
alertam para riscos sérios de depressão 
semelhante à muito estudada Crise de 
29.   

O diagnóstico baseia-se na infelizmente 
necessária paralisação de parte considerável 
da atividade econômica em todos os países, 
que tem, compreensivelmente, desesperado 
empresas da imensa maioria dos setores 
econômicos. 

E como, embora a atividade esteja 
paralisada, as contas continuam a chegar, 
muitas empresas – e também pessoas físicas 
– têm feito sacrifícios substanciais para 
manter seu fluxo de caixa. 

Naturalmente, uma das alternativas 
aventadas tem sido o não recolhimento de 
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tributos, o que costuma vir acompanhado 
da pergunta: o que acontece se a empresa 
deixar de recolher os tributos, ou parte 
deles, durante a pandemia?

Ainda que o direito se proponha, a 
rigor, a regular condutas praticadas num 
cenário de normalidade, ele também 
tem a pretensão de regular, de antemão, 
situações de exceção, ainda que, como 
nem poderia ser diferente, de maneira 
mais esparsa e geral. 

Em termos práticos e em relação ao não 
recolhimento de tributos: a menos que 
sobrevenha lei determinando a isenção 
fiscal sobre determinadas atividades (no 
jargão jurídico, fatos geradores), o dever 
de recolhimento persistirá mesmo du-
rante a pandemia. Ou seja, via de regra, a 
empresa não pode se valer da pandemia 
para alegar a não incidência do tributo. 
Ainda assim, há registro de decisão pro-
ferida no Distrito Federal, determinando 
a suspensão do recolhimento de tributos 
por determinada empresa, pelo período 
de três meses. Trata-se, no entanto, de 
decisão esparsa, que, tecnicamente, não 
pode ser tomada com muito otimismo.

Mas as empresas não estão de mãos 
atadas. Ainda que sejam, em princípio, 
obrigadas ao recolhimento do tributo 
em si, há argumento bastante sólido no 
sentido de que não seriam devidos juros 
e multa sobre os valores inadimplidos 

durante a pandemia. Sabe-se que estes 
encargos são parte relevante de débitos 
tributários executados pela Fazenda. 

É que a pandemia é evidente causa 
de “força maior”, prevista no art. 393, 
parágrafo único, do Código Civil e que 
pode ser usada para o afastamento dess-
es encargos, já que a mora não se deveria 
a qualquer ato atribuível ao devedor. É cla-
ro que, no caso concreto, seria necessário 
demonstrar a relação de causalidade en-
tre a pandemia (e seus efeitos) e o não 
recolhimento do tributo. 

As empresas, no entanto, devem tomar 
cuidado com a definição dos tributos que 
deixarão de ser recolhidos, especialmente 
porque, no caso de alguns deles, como o 
ICMS, o seu não recolhimento, a depender 
das circunstâncias do caso, pode vir a ser 
considerado crime (cf. decisão do STF no 
RHC 163.334).

A conclusão é que, embora não 
seja possível deixar de recolher os 
tributos, ainda assim as empresas têm 
bons argumentos para, em caso de 
verdadeira necessidade, postergar o seu 
recolhimento, requerendo o afastamento 
de juros e multa. Na prática, a vigorar 
essa tese, a situação se assemelharia a 
um necessário empréstimo a juro zero.
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COVID-19, 
DESEMPREGO E 
CRIMINALIDADE: HÁ 
UMA CORRELAÇÃO?

Muitos têm se dedicado nos últimos 
meses a avaliar os efeitos da pandemia 
do COVID-19 em todas as áreas do 
conhecimento. O impacto econômico a 
nível mundial é um fato incontestável. 
Desse modo, resta agora buscar maneiras 
de melhor controlar os prejuízos dela 
decorrentes. 

 Um dos identificados foi o aumento 
no número de pessoas que estarão 
desempregadas em um futuro breve. No 
Brasil, indicadores medidos pela FGV 
apresentaram alterações no mês de 
março deste ano, afirmando a elevação de 
11,6% para 16,1%, o que representará um 
total de aproximadamente cinco milhões 
de novas pessoas desempregadas32 .

 Essa notícia fez reacender uma ex-
pectativa que não é recente: decorrente 
do aumento do número de pessoas de-
sempregadas, haverá aumento na crimi-
nalidade?

 A pergunta é incentivada pelas re-
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centes notícias que afirmam um maior 
número de crimes advindos do isolamen-
to social e novos riscos para as pessoas. O 
fato foi inclusive objeto de informação de 
segurança pública mundial, tendo a EU-
ROPOL divulgado comunicado alertando 
quanto aos crimes que mais estão sendo 
praticados em meio à pandemia, sendo 
eles os cibernéticos, fraudes, falsificações 
e crimes patrimoniais organizados33.  

 É momento, portanto, de refletir 
se haverá um efeito criminogênico nessa 
pandemia.

 Pensamento relacionando o índice 
de desemprego e a taxa de criminalidade 
não é recente. Gary S. Becker, economista 
da Universidade de Chicago que recebeu 
no Nobel de economia em 1992, afirmou, 
ainda em 1968, o modo como a economia 
pode influenciar os níveis de criminalidade. 
Segundo ele, os motivos que levam 
determinada pessoa a praticar um crime, 
especialmente os crimes patrimoniais, é 
a mensuração racional entre “custo” e o 
“benefício” de determinada conduta. Um 
equacionamento quanto à viabilidade 
de se manter dentro da legalidade, 
comparando-a com os benefícios de 
incorrer na prática criminosa. Haveria, 
portanto, uma mensuração entre os 
potenciais ganhos que essa pessoa possa 
receber da atividade ilícita que venha 
praticar e os riscos em que incorre. Chama-
se tal relação de Teoria Econômica do 
Crime.

 Decorrente desse pensamento, 

entende-se que a relação entre “custo” 
e “benefício” pode oscilar devido a alter-
ações no ambiente em que vive o sujeito. 
Pode haver maior ou menor possibili-
dade do sujeito ser flagrado cometendo 
o crime, as leis que se submetem àquele 
delito podem ser mais ou menos bran-
das, a Justiça pode ser mais ou menos efi-
ciente, dentre outras condições. Ou seja, 
o crime pode ser mais ou menos custo-
so de ser praticado. A mesma oscilação 
pode ocorrer, também, quanto ao con-
texto lícito. Dentre elas, se encaixam as 
condições de empregabilidade naquele 
determinado período.

 Decorrente desse pensamento, di-
versos autores se dedicaram a pesquisar 
empiricamente se existe correlação entre 
índices de desemprego e criminalidade. A 
sugestão é simples: se tornado mais difícil 
para o sujeito obter renda das atividades 
lícitas – um maior custo para se obter o 
mesmo benefício, portanto - maior será a 
tendência de incorrer na prática crimino-
sa. 

 Entretanto, a conclusão a que se 
chegou é que correlacionar desemprego 
com criminalidade é demasiadamente 
simplista. Em que pese possa haver uma 
relação, entendeu-se ser ela marginal e, 
portanto, pode levar a resultados impre-
cisos.

 Levantamento conduzido por Ste-
ven Box, importante criminólogo britâni-
co, em 1987, ao avaliar dentre 52 estudos 
que visavam identificar essa correlação, 
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que 33 deles possuíam resultados pos-
itivos, enquanto os demais apontaram 
uma relação negativa. Theodore Chiricos, 
avaliando 63 estudos no mesmo ano, 
identificou que de fato a maioria concluía 
pela relação entre desemprego e crimina-
lidade, entretanto esse efeito é pequeno 
ou irrelevante. E estudos recentes con-
duziram, também, a resultados mistos. 
Enquanto Duha T. Altindag concluiu, em 
2012, ao verificar os índices de criminali-
dade entre os anos de 1995 e 2003 em 33 
países europeus (os quais representavam 
74% do PIB da Europa à época), que o au-
mento de 1% nos índices de desemprego 
refletiu no aumento de 2% nos índices de 
criminalidade, Fredj Jawadi, em 2019, re-
latou estimativa do U.S. FBI a qual identif-
icou que a taxa de criminalidade diminuiu 
em período de recessão econômica. 

  Os motivos das divergências po-
dem ser esclarecidos pelas teorias de 
Kenneth Land, sociólogo estadunidense 
que, ainda em 1985, afirmou que esses 
resultados mistos encontrados são resul-
tantes da possibilidade de o desemprego 
afetar a criminalidade também de modo 
negativo. Isso, pois entende-se que mais 
crimes são cometidos quando há mais 
alvos potenciais, seja em número de víti-
mas, seja em número de bens possíveis 
de serem subtraídos. Tal fato leva à con-
clusão de que quanto menor o índice de 
desemprego, maior a quantidade de pes-
soas com mais dinheiro e bens acumula-
dos, aumentando os incentivos e opor-

tunidades para o cometimento de crimes. 
Chama-se tais fatores de “efeito motiva-
cional criminal” e “efeito da oportunidade 
criminal”.

  Outro fator identificado pelo so-
ciólogo, que se adequa às ideias de Beck-
er, foi o efeito que possui a oscilação 
da vigilância policial na criminalidade. A 
mesma crise econômica que gera desem-
pregos pode resultar em diferentes políti-
cas de segurança pública. Poderá haver 
maior investimento público para elevar o 
número de policiais nas ruas, ou poderá 
haver uma grave afetação na capacidade 
econômica do Estado, de modo que ex-
ija um desinvestimento na mesma área. 
Diferentes efeitos na criminalidade seri-
am obtidos dessa maneira. A conclusão é, 
portanto, pela impossibilidade de mensu-
rar, através de dados macroeconômicos 
(índice de desemprego) o modo como 
ocorre a decisão individual de cometer 
crime.

 Isso quanto aos crimes patrimo-
niais. Quanto aos crimes violentos, é 
praticamente unânime na literatura 
a insignificância do índice de desem-
prego. Entretanto, Armin Falk e Andreas 
Zweimüller concluíram pela existência de 
uma relação entre índices extremos com 
crimes associados a políticas de extrema 
direita, tais como nazismo, neofascismo, 
neonazismo, racismo ou xenofobia.

 Importante destacar que muitos 
dos estudos realizados também identi-
ficaram questões atreladas às políticas 
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públicas que contribuíram para a redução 
e controle da criminalidade em momen-
tos de crise. Grande importância foi dada 
ao aparato policial34, observância dos 
índices de inatividade (pessoas que não 
estão empregadas e não estão procuran-
do emprego)35, média salarial recebida36  
e auxílios temporais concedidos aos mais 
afetados. Sob esse viés que se precisa 
pensar o efeito da crise atual na criminal-
idade. 

 Em que pese notícias relatando 
um aumento no número de crimes, 
importante observar que elas decorrem 
de aspectos relacionados à própria 
reorganização social que estamos 
vivendo. Os crimes cibernéticos foram 
alavancados pelo exponencial aumento 
de pessoas que, agora, estão conectadas 
à internet, o que fez aumentar o número 
de possíveis vítimas e o incentivo àqueles 
que já o praticavam no passado. Quanto 
às fraudes, muitas das noticiadas fazem 
referência às praticadas através de 
ligações telefônicas, que tem surtido 
mais efeitos devido à ansiedade sofrida 
por toda a população em meio aos 
acontecimentos, especialmente aqueles 
que vestem a maquiagem de gerar algum 
benefício a vítimas da pandemia. Quanto 
às falsificações, são principalmente da 
venda de produtos relacionados à saúde, 
tais como produtos farmacológicos e de 
produtos destinados à identificação de 
positividades para o COVID-19. Ainda, 

quanto aos crimes organizados contra 
a propriedade, são principalmente 
esquemas de pessoas que, se passando 
por autoridades sanitárias, vão à casa das 
vítimas sob a pretensão de fiscalizar, mas 
cometem crime.

 O que é preciso destacar, assim, é a 
diferença entre (1º) um aumento no núme-
ro de crimes, (2º) aumento no número de 
pessoas que praticam crimes, e (3º) realo-
cação da prática delitiva. 

  O que se observa, até o momento, 
é a existência de uma reorganização crim-
inal. Enquanto crimes que se beneficiam 
da internet aumentaram, aqueles que 
dependem de movimentações logísti-
cas, tais como crimes tráfico de drogas 
e crimes transnacionais, foram drastica-
mente reduzidos devido ao isolamento 
social. Entende-se, assim, que houve uma 
realocação da prática de crimes, não sen-
do possível identificar, ainda, que mais 
crimes passaram a ocorrer.

 Entretanto, as expectativas podem 
ser, sim, de aumento do número de crimes 
e número de criminosos. Isso dependerá 
não somente do controle do desempre-
gado, mas principalmente de quais políti-
cas públicas serão dedicadas ao combate 
do impacto econômico desta pandemia: 
incremento do policiamento, manutenção 
dos salários e prestação de auxílios tem-
porários. Esses sim são métodos precisos 
de mensurar a possibilidade de aumento 
da criminalidade.



8 8DIREITO E PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID-19

  Por fim, vale dizer que a literatura 
identificou serem muito mais eficientes 
políticas públicas para controlar o cresci-
mento da criminalidade, do que aquelas 
que visam, posteriormente, reduzi-la. Se-
gundo Carsten Ochsen, políticas públi-
cas que tendem a aumentar a oferta de 
empregos no mercado não causam, em 
um curto prazo, a redução dos níveis de 
criminalidade. Segundo Steven D. Levitt, 
a retomada da economia possui pouca in-
fluência para redução da criminalidade. 

  Políticas públicas deverão vir como 
prevenção, não como remédio.

32 IBRE. Indicadores de Mercado de Trabalho. Fundação Getúlio Vargas, 2020. Disponível em: https://portalibre.fgv.br/data/files/0B/86/7D/E0/7E151710199794F-
68904CBA8/Indicadores%20de%20Mercado%20de%20Trabalho%20FGV_press%20release_Mar20.pdf. Acesso em: 14 abr. 2020.
33 Europol. How Criminals Profit from the COVID-19 pandemic. Europol, 2020. Disponível em: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-crimi-
nals-profit-covid-19-pandemic. Acesso em: 14 abr. 2020.
34 CORTÉS, Darwin; SANTAMARÍA, Julieth; VARGAS, Juan F. Economic shocks and crime: Evidence from the crash of Ponzi schemes. Journal of Economic Behavior 
& Organization, v. 131, p. 263-275, 2016. Também constatado por LEVITT, Steven D. Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline 
and six that do not. Journal of Economic perspectives, v. 18, n. 1, p. 163-190, 2004.
35 FEDELI, Silvia; MARIELLA, Vitantonio; ONOFRI, Marco. Determinants of Joblessness During the Economic Crisis: Impact of Criminality in the Italian Labour 
Market. Social Indicators Research, v. 139, n. 2, p. 559-588, 2018. 
36 YILDIZ, Rifat; OCAL, Oguz; YILDIRIM, Ertugrul. The Effects of Unemployment, Income and Education on Crime: Evidence from Individual Data. International 
Journal of Economic Perspectives, v. 7, n. 2, 2013.
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O DIREITO PENAL E 
SUA ATUAÇÃO ANTE 
O DESRESPEITO 
ÀS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO À 
DISSEMINAÇÃO DO 
CORONAVÍRUS

Em tempos de epidemia e pandemia, 
é bastante comum observar a expedição 
por parte do Poder Público de atos nor-
mativos voltados à contenção da dissemi-
nação dos agentes causadores da doença, 
atos esses, diga-se, sempre praticados no 
âmbito do direito administrativo (campo 
da ciência jurídica destinado a estudar a 
Administração Pública) e pautados na Lei.

 Em 1918, por exemplo, o Inspetor 
da Saúde do Porto de Salvador, com vis-
tas a conter a rápida e violenta dissem-
inação da gripe espanhola, determinou 
a proibição de visitas aos navios que lá 
aportavam, valendo-se, para tanto, de 
suas competências administrativas pre-
vistas em Lei37. 

 Hodiernamente, com o avanço 
igualmente preocupante do número de 
casos da chamada COVID-19, causado pelo 
popularmente denominado coronavírus, 
temos visto um aumento significativo 
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no número de atos administrativos 
praticados com a finalidade de diminuir 
os espaços explorados pelo vírus em sua 
propagação.

 Retrato disso são as proibições de 
aglomeração, o fechamento compulsório 
de estabelecimentos comerciais e a 
obrigatoriedade de uso de máscaras em 
espaços públicos, sempre sob pena de 
cominação de sanções de natureza ad-
ministrativa, como a multa, por exemplo.

 Ora, se consta do ato administrativo 
normativo a conduta temporariamente 
vedada e a penalidade a ser cominada 
àqueles que eventualmente a 
desrespeitarem, é de se imaginar que, 
em caso de descumprimento da medida 
imposta, o particular estaria sujeito apenas 
à sanção contida do decreto, correto?

 Infelizmente – mas, por ora - erra-
do!

 Primeiramente, antes de qualquer 
incursão mais aprofundada a respeito 
do tema, há que se compreender, ainda 
que superficialmente, a característica fun-
dante de todo o sistema penal moderno 
dentro da civil law: o conceito de infração 
penal.

 Para que uma conduta possa ser 
considerada criminosa no Brasil, e para 
que seu agente seja processado e julgado 
no âmbito criminal, é necessário que (a) 
ela (conduta) esteja prevista em Lei como 
criminosa em momento anterior à sua 
prática pelo indivíduo, (b) que essa con-
duta não tenha sido praticada sob algu-

ma das excludentes de ilicitude – como a 
legítima defesa, por exemplo – e que (c) 
a conduta seja reprovável e praticada por 
pessoa maior e capaz; requisitos esses 
traduzidos nos elementos (a) tipicidade, 
(b) antijuridicidade e (c) culpabilidade.

 Assim, caso a lei preveja uma con-
duta e atribua àquele que a praticar uma 
pena privativa de liberdade, com certe-
za se está diante de uma infração penal, 
estando seu autor sujeito às penas na 
mesma lei previstas.

 Além das penas, a serem fixadas 
pelo Magistrado quando da prolação da 
sentença e exequíveis após o trânsito 
em julgado da condenação, a prática de 
uma conduta tida pela legislação como 
criminosa sujeita seu agente, de imediato, 
à prisão em flagrante sempre que (a) 
for surpreendido cometendo a infração 
penal, (b) tiver acabado de cometê-la, 
(c) for perseguido logo após a prática da 
infração em situação que faça presumir 
ser o perseguido autor da infração, ou 
(d) for encontrado, logo depois, com 
instrumentos que façam presumir ser ele 
o autor da infração.

 Feitos esses esclarecimentos iniciais, 
passa-se à resposta da indagação antes 
feita: além das sanções administrativas, 
pode o particular responder também 
criminalmente por desrespeitar uma 
medida voltada à contenção da COVID-19?

 A resposta, por ora, é sim; expli-
ca-se.

 Ao início, mencionou-se que as me-
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didas sanitárias voltadas à contenção de 
disseminação de doenças são praticadas 
de acordo com cada caso e determinadas 
pelo agente público que detiver com-
petência para tanto, por meio de atos ad-
ministrativos, ainda que tendo como base 
as previsões de caráter mais genérico 
contidas na Lei.

 Quanto à efetiva existência de uma 
infração penal, porém, afirmou-se ser 
necessário que a Lei, e apenas ela, defi-
na de modo expresso qual é a conduta 
proibida e qual a sanção a ser aplicada 
àqueles que a praticarem, não cabendo a 
qualquer agente público que seja a alter-
ação ou adaptação do texto à realidade 
que o circunda.

 Tal diferença, além de tantas 
outras, nos mostra serem as proibições 
administrativas e penais aplicáveis 
por instâncias diversas e, por via de 
consequência, independentes entre si, o 
que autorizaria a punição de um agente 
que desrespeitasse um ato administrativo 
tanto na esfera administrativa, como na 
criminal, desde que, logicamente, esse 
desrespeito estiver previsto em Lei como 
crime. E está.

 O Código Penal brasileiro, em seu 
art. 268, prevê consistir em crime “infrin-
gir determinação do poder público, desti-
nada a impedir introdução ou propagação 
de doença contagiosa”, punindo o autor 
da conduta com detenção de um mês a 
um ano e multa.

 Ora, isso então significa que, além 

das penalidades a serem aplicadas pelos 
órgãos da Administração Pública, caso 
eu desrespeite determinação destinada à 
contenção de doença contagiosa eu pos-
so ser punido também pelo Poder Judi-
ciário ao cabo de um processo penal e, 
ainda, ser preso em flagrante pela prática 
dessa conduta?

 Sim.
 Mas isso é correto?
 Na nossa humilde visão, sempre 

compromissada com a escorreita apli-
cação da Lei, nos parece que não.

 O direito penal nacional e interna-
cional têm como um de seus princípios 
regentes aquele da vedação à dupla in-
criminação, ou do ne bis in idem, segundo 
o qual ninguém poderá ser processado, 
julgado e condenado mais de uma vez 
em razão de uma mesma conduta, de 
modo que uma mesma ação não poderia 
ensejar uma dupla punição.

 Ocorre que, como mencionamos 
anteriormente, as instâncias penais e 
administrativas são independentes e 
autônomas entre si, sendo perfeitamente 
possível que o julgador de um processo 
administrativo a respeito de determinado 
fato chegue a conclusão diversa de um 
Juiz criminal a respeito de um mesmo 
fato. Para muitos, essa independência 
entre as esferas afastaria a aplicação do 
ne bis in idem entre sanções de natureza 
administrativa e criminal, o que autorizaria 
a dupla punição, desde que impostas, 
como dito, por instâncias diferentes.
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 Muito embora verdadeira e legíti-
ma a independência existente entre as 
instâncias, tal argumento não é capaz de 
afastar a ocorrência material de dupla 
punição efetiva contra determinado agen-
te, com contribuição inegável da própria 
esfera penal, na qual vige o princípio da 
vedação à dupla incriminação.

 Heloisa ESTELLITA, Adriano 
TEIXEIRA e Marcelo CAVALI, em seu artigo 
“Ne bis in idem e o cúmulo de sanções 
penais e administrativas”38,  fizeram um 
apanhado de decisões proferidas pela 
Corte Europeia de Direitos Humanos a 
respeito do tema e demonstraram que, no 
continente antigo, a jurisprudência já vem 
alterando o paradigma segundo o qual 
o acúmulo de sanções administrativas e 
penais seriam sempre automaticamente 
lícitos.

 A título exemplificativo, o Tribu-
nal europeu, quando da análise do Caso 
Menci (processo c-524/15), decidiu que a 
instauração de um processo criminal após 
efetivo sancionamento na esfera adminis-
trativa somente é possível se o complexo 
normativo local:

a) tiver como objetivo um interesse 
geral que justifique o acúmulo de sanções 
e procedimentos, devendo essas sanções 
e procedimentos ter finalidades comple-
mentares;

b) tenha regras que limitem ao estri-
tamente necessário o encargo adicional 
resultante de um acúmulo de procedi-
mentos e sanções;

c) preveja normas que assegurem 
que a severidade do acúmulo de sanções 
seja proporcional às condutas ilícitas 
perpetradas.

 Além do Caso Menci, outros dois 
casos, nos quais se fixaram requisitos à 
aplicação cumulativa de sanções penais e 
administrativas relativas a um mesmo fato, 
foram mencionados pelos doutrinadores, 
ficando evidente que, na Europa, berço do 
Direito hoje e sempre aplicado no Brasil, 
não mais se aceita a aplicação automática 
e acumulada de sanções administrativas e 
criminais concernentes a um mesmo fato, 
restando claro que, por lá, a aplicação 
dúplice de punição administrativa e 
criminal amplamente admitida no Brasil 
já se restringe a determinado casos, 
excepcionados por condições e requisitos 
especiais.

 Dito tudo isso, muito embora pos-
sível, hoje, que aquele que desobedeça 
determinação do poder público voltada 
a impedir disseminação de doença con-
tagiosa seja preso em flagrante e pe-
nalizado tanto administrativa, quanto 
criminalmente, tem-se que, a julgar pelo 
movimento jurisprudencial europeu, a 
dupla punição automática advinda de um 
mesmo fato está com seus dias contados, 
cabendo a nós, operadores do direito, 
continuar lutando como sempre fizemos, 
firmes e fortes, pela correta e justa apli-
cação dos institutos do direito à vida dos 
jurisdicionados.

37 Souza, Christiane Maria Cruz de. A gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de epidemia / Christiane Maria Cruz de Souza. – Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; Salva-
dor: Edufba, 2009. P.221.
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EM TEMPOS DE 
CORONAVÍRUS, A 
SOLUÇÃO MAIS FÁCIL É 
A ÚNICA POSSÍVEL.

Introdução

 O Covid-19 acabou por impactar 
e provocar mudanças em diversos seto-
res da nossa sociedade, dentre outros: a 
economia, o ensino, a saúde e, como não 
poderia ser diferente, o direito penal. Efe-
tivamente, esse ramo do ordenamento 
jurídico possui dois principais pontos de 
conexão com tal pandemia. 

De um lado, o direito penal foi convida-
do a sancionar comportamentos ilícitos 
que podem aumentar os níveis de con-
tágio e de propagação do vírus. E assim 
ele tem feito através dos tipos penais 
dispostos nos art. 131 (Perigo de contá-
gio de moléstia grave), art. 132 (Perigo 
para a vida ou saúde de outrem), art. 267 
(Epidemia) e art. 268 (Infração de medi-
da sanitária preventiva), todos do Códi-



9 4DIREITO E PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID-19

go Penal. Infrações pouco aplicadas por 
nossos Tribunais, é verdade, mas que re-
ceberam muita atenção da doutrina nos 
últimos tempos.

De outro lado, o direito penal foi 
aconselhado a estudar e propor soluções 
para que o Covid-19 não tivesse impactos 
mortais na população carcerária, onde 
a aglomeração parece ser regra e o 
isolamento individual exceção . De fato, 
se em condições normais de pressão e 
de temperatura o ambiente prisional já 
concretiza um estado inconstitucional de 
coisas , não parece ser exagero pensar que 
o Covid-19 tem a capacidade de igualar 
nossas prisões aquilo que é descrito 
no primeiro volume da obra de Dante 
Alighieri. E foi justamente para evitar 
isto que o Conselho Nacional de Justiça 
editou a Recomendação nº 62/2020, 
a qual dispôs de que modo o Poder 
Judiciário, em especial o Juiz da execução 
penal, deve atuar para minimizar as 
consequências danosas e mortais que tal 
vírus pode ter dentro das prisões. Eis o 
tema do nosso breve escrito.  

A força normativa das recomendações 
do Conselho Nacional de Justiça 

 O Conselho Nacional de Justiça é 
um órgão constitucional cujo objetivo 
é contribuir para que a prestação juris-
dicional seja efetuada com moralidade, 
eficiência e efetividade. Em síntese, ele é 
um catalisador que busca maximizar a ex-

celência do nosso Poder Judiciário . 
 Para alcançar tal intuito, o 

Conselho Nacional de Justiça possui 
verdadeiro poder normativo, o qual lhe é 
outorgado pelo art. 103-B, §4º, inciso I, da 
Constituição Federal. No exercício de tal 
poder, ele pode editar atos normativos 
propriamente ditos, tais como: Resoluções 
e Enunciados, os quais possuem força 
vinculante e devem ser seguidos (art. 102 
do Regimento Interno). Sem embargo, o 
Conselho Nacional de Justiça pode editar 
igualmente Recomendações, as quais 
não possuem força vinculante (art. 102, 
§5º, do Regimento Interno), e se tratam 
de normativos que visam tão somente 
aconselhar os Tribunais e os Magistrados 
nacionais sobre como eles devem 
proceder a respeito de determinado 
tema. 

Diante dos possíveis impactos do 
Covid-19 na população carcerária, o 
Conselho Nacional de Justiça se viu 
compelido a usar seu poder normativo e 
tratar do tema. No entanto, imerso num 
mar de incertezas e face a uma realidade 
carcerária polimórfica, ele não ousou 
editar nenhuma Resolução ou Enunciado, 
visando assim evitar um efeito vinculativo, 
mas se limitou a realizar uma singela 
recomendação aos nossos Magistrados, 
especificamente sobre como eles 
deveriam judicar em tempos de Corona 
Vírus. Trata-se da Recomendação nº 
62/2020, uma espécie de manual de 
crise diante da pandemia. 
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A Recomendação nº 62/2020 do Con-
selho Nacional de Justiça 

 
O objetivo da Recomendação é claro e 

vai descrito no caput de seu art. 5º: redu-
zir os riscos epidemiológicos do Covid-19 
e realinhar a execução penal à luz do con-
texto local de disseminação do vírus. Para 
tanto, o Conselho Nacional de Justiça in-
dica que o Juiz da execução penal pode 
adotar providências diversas, a depender 
do regime de cumprimento da pena do 
condenado. 

 De início, para os presos que 
se encontram no regime fechado ou 
semiaberto, o Conselho Nacional de 
Justiça recomenda que seja concedido a 
estes o benefício da “saída antecipada”. 
Logo, tais detentos deveriam progredir de 
regime – do fechado para o semiaberto ou 
do semiaberto para o aberto – de modo 
prévio, sem diminuição da quantidade 
total de pena a ser cumprida. Assim, 
para ilustrar o ponto, o sentenciado a 12 
(doze) anos de prisão que estivesse há 
1 (um) ano no regime fechado, poderia 
desde logo progredir para o regime 
semiaberto. No entanto, o período de 1 
(um) ano de execução da pena no regime 
fechado que ele deixou de cumprir 
seria acrescido ao lapso temporal a ser 
executado no regime semiaberto. Então, 
para evitar a disseminação do Corona 
Vírus no ambiente carcerário, deveríamos 
antecipar as progressões de regime, o 

que diminuiria a quantidade presos, em 
especial no regime fechado.

Vale dizer que tal aconselhamento do 
Conselho Nacional de Justiça se destinou 
sobretudo à seguinte população carcerária 
do regime fechado e semiaberto: a) 
mulheres gestantes, lactantes, mães ou 
responsáveis por crianças de até 12 (doze) 
anos ou por pessoa com deficiência; 
b) idosos; c) indígenas; d) pessoas 
com deficiência; e) detentos que se 
enquadrem no grupo de risco; f) presos 
que se encontrem em estabelecimentos 
com ocupação superior à capacidade ou 
que não disponham de equipe de saúde. 
O recluso fora de tais hipóteses poderia 
igualmente ser agraciado com o benefício 
da “saída antecipada”, mas referida 
benesse deveria ser concedida sobretudo 
aos presos que acabamos de mencionar. 

Em seguida, para os presos que se en-
contram no regime semiaberto ou aberto, 
o Conselho Nacional de Justiça recomen-
da que estes sejam postos em prisão 
domiciliar. Trata-se, portanto, de uma 
segunda medida indicada para esvaziar 
o ambiente prisional, a qual, diferente-
mente da primeira, não foi destinada a 
nenhuma população carcerária específica, 
mas visa todos os detentos que se encon-
tram ou em colônias penais ou em casas 
de albergado. 

Portanto, a recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça é no sentido de acon-
selhar Magistrados e Tribunais a diminuir, 
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na medida do possível – e sempre aten-
to ao caso concreto – a quantidade de 
presos. De um lado, para o detento no re-
gime fechado ou semiaberto, deveríamos 
adiantar sua progressão, através da saída 
antecipada. De outro lado, para o preso 
no regime semiaberto ou aberto, seria in-
dicado colocá-lo em prisão domiciliar. 

Considerações finais

Então, na luta contra o Covid-19 o direito 
penal encontrou a mais fácil solução: es-
vaziar o cárcere. Deveras, diante da super-
lotação de nossas prisões e face às suas 
condições precárias, é difícil imaginar 
outra forma de tratar o tema. Construir 
mais prisões? Não há tempo ou dinheiro 
para isto. Cruzar os braços e nada fazer 
para evitar os impactos mortais do vírus 
no ambiente carcerário? Talvez na idade 
média fosse algo a se cogitar, mas não 
nos dias de hoje. Logo, nossa imaginação 
é incapaz de pensar em outras medidas 
além das previstas na Recomendação nº 
62 do Conselho Nacional de Justiça. Afi-
nal, às vezes, a solução mais fácil é a úni-
ca possível. 
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A COVID-19 E 
A DEMOCRACIA
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Érico Klein

DEMOCRACIA ENFERMA: 
LÍDERES ELEITOS, CRISE DE 
SAÚDE E CRISE POLÍTICA

Há anos que não se pode mais se di-
zer que a democracia está em crise: a de-
mocracia é crise. Em constante estado de 
ebulição, o caldeirão de vontades multi-
facetadas que compõe as sociedades 
contemporâneas tem estado prestes a 
transbordar a qualquer momento. 

Diversos são os autores que, há anos, 
colocam em xeque as democracias 
modernas e propõe seu constante 
aprofundamento, com mecanismos 
deliberativos e participativos , que 
substituam ou complementem a 
democracia representativa. Há até os 
que proponham o fim das eleições 
como instrumento único de seleção de 
representantes populares, defendendo 
que se realize sorteios de cidadãos  para 
o exercício de certas funções, nos termos 
do que defendia Aristóteles . Mas não é 
exatamente disso que falaremos.

O assunto tratado neste texto é a 
erosão da democracia especialmente na 
última década, o que culminou com a 
eleição de diversos outsiders, ou supostos 
candidatos antissistema, a maioria 
verdadeiros populistas de extrema 
direita que lembram excessivamente os 
totalitaristas dos anos trinta e quarenta.

Neste breve artigo, analisarei alguns 
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impactos da pandemia nas democracias 
ocidentais, procurando estabelecer 
diagnósticos e apontar remédios para 
o que pode ser um estado crítico dessa 
enfermidade: a instalação de governos 
cada vez mais autoritários, com severos 
danos às instituições democráticas.

Democracia e regras não escritas

O contexto aqui analisado é, como de-
fendem Steven Levitsky e Daniel Ziblat, 
de políticos que “forçam as grades de 
proteção” da democracia. A análise re-
alizada pelos professores de Harvard – 
focada em Donald Trump, mas que não 
se exaure nele – indica que são vários os 
atos desses representantes que, a des-
peito de não violarem leis, violam “regras 
não escritas” da política, contribuindo 
para a desintegração dos valores centrais 
de um governo democrático.  

Um bom exemplo disso é o redesenho 
de distritos eleitorais no Texas, aprovado 
por uma Câmara local majoritariamente 
republicana, concentrando eleitores lati-
nos e afro-americanos em pequenos 
distritos, o que reduziu o peso do voto 
democrata nas eleições seguintes. A ma-
nobra, a despeito de visivelmente injusta 
e desleal, não é ilegal e foi aprovada com 
muito custo e funcionou perfeitamente, 
consolidando e expandindo a maioria re-
publicana no Texas em 2004.

O certo é que, quando um partido toma 
medidas para reduzir o peso do voto de 

eleitores do adversário, a democracia 
claramente perde.  É isso também que a 
Comissão Presidencial de Aconselhamen-
to sobre a Integridade do Voto procu-
rou fazer, após procurar e não encontrar 
qualquer sinal de fraude generalizada na 
votação de 2016: propôs critérios de iden-
tificação excessivamente burocráticos, 
que dificultavam a votação para minorias 
tradicionalmente identificadas com o par-
tido democrata. 

Mais perto de nós, Jair Bolsonaro, o 
“Trump dos trópicos” vem igualmente 
tomando medidas que ameaçam a es-
tabilidade das instituições, seja quando 
simplesmente copia Trump ao questionar 
a legitimidade de eleições das quais se 
sagrou vencedor, seja com medidas mais 
recentes, como a nomeação de Procura-
dor Geral da República desconsiderando 
a lista tríplice criada pelo MPF, violando 
uma regra não escrita que vinha sendo 
cumprida desde 2003.  

O último dos movimentos do mandatário 
foi o de gerar tensão aberta com seu Min. 
da Justiça, assim culminando com pedido 
de demissão de Sergio Moro, após a 
exoneração do Diretor-Geral da Polícia 
Federal com a finalidade explícita de que 
o presidente tivesse influência no órgão. 
O foco era na superintendência do Rio 
de Janeiro, onde alguns de seus filhos e 
aliados vinham sendo investigados. Tudo 
isso após um acordo incontroverso entre 
ministro e presidente, em prol de uma 
certa “luta contra a corrupção, de que 
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o primeiro teria “carta branca” no órgão, 
especialmente para nomear diretor-geral 
e superintendentes. 

Governantes Autoritários se Aprovei-
tam de Tempos Sombrios

“Para grandes males, grandes remédios”.  
Sob essa desculpa, diversos líderes in-
ternacionais que já vinham forçando as 
grades da democracia, resolvem tomar 
medidas ainda mais drásticas. Um grande 
mal, ou inimigo pode justificar as medidas 
mais agressivas e que mais influenciaram 
o curso da história da humanidade ou de 
uma civilização. Bons exemplos são o Ter-
ceiro Reich, sob Hitler e contra os judeus, 
ou a Guerra contra o Terror (simbolizado, 
em parte, pelo Iraque), ou Pax Americana, 
conduzida por George Bush após o aten-
tado ao World Trade Center.

Sob o coronavírus, os exemplos são di-
versos. O autoritário líder do Turcome-
nistão proibiu o uso das palavras coro-
navírus e COVID-19 nas ruas, na mídia, 
e em qualquer outro lugar, sob pena de 
prisão. A mesma pena está reservada 
àqueles que saírem às ruas usando más-
cara. Segundo o autocrata, a doença não 
existe.

O turcomano está em um extremo. Mas 
há governantes de diversos países que 
têm tomado medidas bastante delicadas 
em face da imprensa, ameaçando de 
punições aqueles que, genericamente, 
atrapalharem o combate à enfermidade.  

Destaca-se dentre esses o líder húngaro 
Viktor Orbán, aliado de Bolsonaro 
e Trump, que, além desta medida, 
aproveitou o período da pandemia para 
ganhar aprovação do congresso para 
que governe por decretos, por período 
indeterminado, a ser decidido por ele. 

Além disso, o congresso húngaro foi 
fechado, as eleições suspensas por perío-
do indeterminado e proibidos quaisquer 
atos públicos, também sob pena de prisão. 

É consensual que diversos líderes, que 
já apresentavam características de pou-
co respeito às instituições e os princípios 
republicanos, aproveitaram o momento 
para expandir seus poderes, em detri-
mento das demais instituições.  E há que 
se observar que não se trata de criticar 
medidas necessárias, efetivamente toma-
das para permitir agilidade aos adminis-
tradores em tempos que exigem medidas 
efetivamente rápidas e assertivas. O que 
se verifica nos casos apontados são me-
didas que, ou simplesmente concedem 
poderes extremos e desproporcionais ao 
executivo, ou impõe medidas igualmente 
desproporcionais aos cidadãos.

No caso de Trump, uma das bandeiras 
levantadas no período da pandemia foi a 
anti-imigração, com o aproveitamento de 
medidas sanitárias para deportar defini-
tivamente diversos imigrantes e refugia-
dos e suas crianças. As referidas medidas 
foram tomadas em interpretação sem 
precedentes das leis de saúde pública. 

Já no Brasil, Bolsonaro aproveitou o 
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estado de calamidade decretado para 
restringir direitos previstos na lei de acesso 
à informação , no que foi desautorizado 
por decisão do STF, ficando suspenso o 
artigo que tratava do tema. Na mesma 
linha, o presidente procura cercear o 
acesso e divulgação dos dados da própria 
pandemia (mortos e infectados), em claro 
esforço para minimizar os efeitos da crise 
em seu governo. A última informação 
divulgada sobre o tema dava conta de 
que o governo deveria voltar atrás e 
voltar a mostrar dados mais completos.  

A situação não se restringiu às atitudes 
acima, tendo o mandatário passado a 
convocar, organizar e aparecer, junto de 
seus apoiadores e alguns ministros de es-
tado, em manifestações semanais aos do-
mingos, em que o presidente era defendi-
do, junto do fim do congresso e do STF, 
assim como de uma “intervenção militar 
com Bolsonaro no poder”. Dentre as fra-
ses proferidas por Bolsonaro, em gritos 
enraivecidos, ouviu-se gritos de “Acabou 
a paciência!” e “Vocês sabem o povo está 
conosco, as Forças Armadas estão ao 
lado da lei, da ordem, da democracia e da 
liberdade, também estão ao nosso lado”. 

O quadro é bastante crítico para a 
democracia e ainda estamos em perío-
do inicial da pandemia de COVID-19. Os 
próximos capítulos e o momento em que 
sociedades e economias estarão em fran-

galhos, não prometem ser melhores. 
Há males que vem para bem?

A leitura histórica dos fatos aponta que 
após grandes tragédias e governos tira-
nos há reações na direção da construção 
de sociedades mais justas, democráticas 
e cientes da necessidade de proteção 
de determinados direitos. Exemplos se-
riam os estados de bem-estar social 
após a grande quebra da bolsa em 1929 
e as conquistas de Direitos Humanos do 
pós-guerra.

É certo, no entanto, que não é necessário 
que alcancemos o fundo do poço para 
tomar decisões que preservem direitos 
e instituições. Em suma, não precisamos 
dos piores males, para buscarmos o bem. 
Cabe a cada um de nós tomar as decisões 
necessárias para que a história seja escri-
ta da melhor maneira possível. 

Este texto vem, então, para advertir con-
tra o esmorecimento que poderia tomar 
conta de nós, e para lembrar a todos (e 
ao próprio autor), que democracias não 
se constroem, nem se mantém sozinhas. 
Coragem será demandada para manter-
mos e reconstruirmos a democracia, já 
que as grades da democracia somos nós, 
os democratas
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Tempos de dificuldades apresentam oportunidades. Crise é oportunidade para 
se reinventar, entender novas tecnologias, novas e melhores formas de se fazer as 
coisas. A doença, elevada ao grau de pandemia, é oportunidade para exercitarmos 
a responsabilidade: privar-se para deixar que os profissionais da saúde cuidem dos 
enfermos. Crise é mudança, crise é oportunidade.

Este momento dramático da humanidade não pode ser reduzido a isso, certamente. 
Mas certamente é também oportunidade para os empresários buscarem novos 
arranjos comerciais mais equilibrados e sustentáveis em sua cadeia de fornecedores. É 
oportunidade para o direito exercer seu papel estabilizador, oferecendo previsibilidade, 
segurança, clareza e equilíbrio aos cidadãos.

Reunimos aqui textos de todos os membros de nossa equipe, assim como de nos-
sos melhores parceiros, buscando fazer uma leitura sensível, cientificamente precisa 
e que indique caminhos a ser trilhados, sempre esperando que o direito dê conta de 
cumprir sua função. 

Demos, assim, nossa contribuição ao debate sobre o tema, sugerindo saídas que 
amenizem os prejuízos para todos os envolvidos e permitam uma retomada o mais 
breve possível. Tudo isto ocorre no contexto do aniversário de quatro anos de nosso 
escritório: é este o presente que oferecemos aos que nos cercam. 

Certos de que a comemoração ficará para outra hora, mas também de que seguire-
mos contribuindo como podemos para fazer a diferença para nossa família, amigos, 
clientes e parceiros. É esse o nosso propósito no direito, afinal.

Desejamos que este livro seja luz no caminho de cada um, e que possamos seguir 
juntos e ativos, enfrentando as adversidades com sabedoria, coragem, solidariedade 
e responsabilidade.

Comprometemo-nos a seguir trabalhando a cada dia para que cada um de vocês 
se sinta seguro.

POSFÁCIO
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