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RESUMO  
O presente trabalho objetiva discutir alguns dilemas enfrentados pelo 
Estado brasileiro com a edição de normas visando o combate à 
Pandemia da COVID-19, principalmente no que tange à mitigação de 
direitos fundamentais previstos constitucionalmente, tais como a 
liberdade de locomoção, o livre exercício da atividade econômica e 
direito à intimidade. Busca-se também questionar a legalidade na 
normatização das medidas de enfrentamento ao Coronavírus por meio 
de Decretos dos poderes executivos locais e regionais. Para tanto se 
utilizou a pesquisa bibliográfica, com viés qualitativo, sendo método 
dedutivo. O trabalho conclui que o Estado Brasileiro não agiu de modo 
coercitivo, eis que as ações foram pautadas à luz do conhecimento 
científico e da discricionariedade necessidade de previsão legal para 
estipulação de medidas restritivas de direitos fundamentais, salvo 
quando da edição de Decretos para regulamentar os dispositivos legais. 
 
Palavras-chave: Pandemia, COVID-19, Direitos Fundamentais, 

Decretos. 

 
ABSTRACT 
The present work aims to discuss some dilemmas faced by the Brazilian 
State with the edition of rules aimed at combating the COVID-19 
Pandemic, especially with regard to the mitigation of fundamental rights 
provided for by the Constitution, such as freedom of movement, the free 
exercise of activity economy and the right to privacy. It also seeks to 
question the legality in the regulation of measures to combat the 
Coronavirus through Decrees of local and regional executive powers. For 
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this purpose, a bibliographic research was used, with a qualitative bias, 
being a deductive method. The work concludes that the Brazilian State 
did not act in a coercive way, since the actions were guided in the light 
of scientific knowledge and the need for legal provision for stipulating 
restrictive measures of fundamental rights, except when issuing Decrees 
to regulate the provisions cool. 
 
Keywords: Pandemic, COVID-19, Fundamental Rights, Decrees. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo informações coletadas do site OperaMundi, a pandemia de COVID-19 causada 

pelo vírus SARS-CoV-2, até a presente data, vitimou fatalmente mais seis milhões e cem mil 

pessoas e infectou mais de quatrocentos e setenta e quatro milhões de pessoas da população 

mundial.  

Os primeiros casos de COVID-19 foram relatados na cidade de Wuhan, na China, no final 

de 2019, e rapidamente alcançou as populações do mundo inteiro (PLATTO et al., 2021), sendo 

considerada, com pouco tempo, uma pandemia mundial (HUANG; ZHAO, 2020). Em 11 de 

março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que se tratava de uma 

pandemia de elevado grau, com ampliadas possibilidades de transmissão rápida do vírus. O 

Brasil ocupa atualmente a terceira colocação com maior número de infectados pelo 

Coronavírus com mais de trinta milhões e duzentos mil casos3.  

Em número de mortes, o dado é ainda mais alarmante, tendo em vista que o país 

alcançou a terrível marca de mais de seiscentos e cinquenta e sete mil óbitos desde o início da 

pandemia, segundo informações oficiais do Governo Federal4.  

Com o objetivo de conter o avanço da pandemia e minimização dos seus nefastos 

efeitos, o Brasil, assim como inúmeros países pelo mundo, promoveram diversas restrições 

tanto aos cidadãos quanto às pessoas jurídicas, através de medidas administrativas e   

normativas. Como exemplo, podem ser citados: obrigatoriedade do uso de máscaras, 

isolamento de doentes (quarentena) e exigência de passaporte vacinal como condição para a 

entrada em estabelecimentos públicos e privados, proibição de aglomerações, limitações do 

direito de ir e vir, restrição do horário para o funcionamento de bares e restaurantes, 

 
3   Disponível em: https://oglobo.globo.com/saude/media-movel-de-mortes-por-covid-19-no-brasil-a-menor-em-
96-dias-mostra-consorcio-de-imprensa-25475922. Acesso em 15 abr.2022. 
4 Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. 
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implantação do home office. Estas foram algumas das medidas impostas pelo Estado para frear 

o número de vítimas e de casos da COVID-19.  

Contudo, as medidas adotadas pelo Estado Brasileiro interferiram diretamente na esfera 

privativa do indivíduo, fazendo-se que viessem à tona alguns dilemas, tais como a necessidade 

de intervenção estatal em prol da saúde coletiva em detrimento das liberdades individuais. Com 

efeito, o distanciamento social e o isolamento social não foram apenas medidas de caráter 

preventivo visando à mitigação e à retenção da transmissibilidade da COVID-19, mas, 

sobretudo, transformaram-se em decisões que repercutiram fortemente na vida das pessoas, 

promovendo desdobramentos sociais, mentais, emocionais, econômicos, políticos e culturais 

(CANTÓ-MILÀ et al., 2021). 

De fato, os desdobramentos das mais variadas espécies que emergiram a partir da 

intervenção do Estado no cotidiano das pessoas, produziram graves fissuras sociais e 

consequências psicológicas e emocionais sérias, havendo, até a presente data, pessoas que não 

conseguiram se recuperar do trauma envolvendo a COVID-19, alcançando as pessoas infectadas 

com o vírus (LIMA et al., 2020; LI et al., 2020), assim como os profissionais que atuaram na linha 

de frente da doença (ALMEIDA et al., 2021). 

Diante deste cenário de intervenção governamental, pretende-se, com este estudo, 

responder ao seguinte problema norteador: A atuação protetiva do Estado no período 

pandêmico pode ser considerada como coação ou mesmo restrição dos direitos e garantias 

individuais previstos na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)? 

A importância de se discutir o referido dilema se faz necessária para que se possam 

compreender os limites da intervenção do Estado na seara individual do homem social, bem 

como a legalidade dessa mitigação por meio de Decretos do Poder Executivo, ainda que seja 

com a finalidade de beneficiar da coletividade. Resta evidenciado que as liberdades individuais 

– e coletivas – sofreram forte influência do Poder Público, ora por decisões do Poder Executivo, 

ora por determinações emanadas do Poder Judiciário, especialmente, neste caso, quando o 

Executivo demonstrou inércia em determinadas ações visando à garantia dos direitos coletivos 

e difusos. 

Neste aspecto, o presente estudo utilizou a metodologia dedutiva, de abordagem 

qualitativa, de natureza descritiva, com suporte teórico por meio de revisão bibliográfica de 
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diversos autores. Além disso, recorreu-se à pesquisa em websites, os quais permitiram 

contribuir para uma discussão mais profunda do tema em debate. 

 

2 A INTERVENÇÃO ESTATAL NA PANDEMIA DA COVID-19 

 

O poder de intervenção do Estado nas mais diversas áreas do conhecimento, seja na 

economia, seja na política, seja na religião ou até mesmo na maneira de regular e regulamentar 

a vida em sociedade, sempre foi um tema bastante discutido, tendo em vista a sua 

complexidade. No embate contra a pandemia não foi diferente. 

Em resposta à pandemia da COVID-19 e em cumprimento à sua missão constitucional 

de defesa da saúde coletiva e do bem-estar social, a União editou diversas normas, dentre as 

quais se destacam a Lei nº 13.979/2020 (BRASIL, 2020a), a Portaria nº 395/2020 (BRASIL, 

2020b), o Decreto nº 10.283/2020 (BRASIL, 2020c) e a EC nº 106/2020 (BRASIL, 2020d). 

Merece atenção especial a Lei nº 13.979/2020 (BRASIL, 2020a), um tipo de regime 

jurídico emergencial, baseado em evidências científicas, com previsão de “medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019”, com objetivo de “proteção e preservação da 

saúde da coletividade, destacando-se as previstas no art. 3º, in verbis:  

 
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as 
seguintes medidas: 
I - isolamento; 
II - quarentena; 
III - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) tratamentos médicos específicos; 
IV - estudo ou investigação epidemiológica; 
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme 
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; 
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 
será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e 
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à 
vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que: 
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 
b) previstos em ato do Ministério da Saúde. (BRASIL, 2020) 
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Da leitura dos dispositivos acima, é possível extrair que a intenção do legislador foi a de 

estabelecer que as medidas de enfrentamento ao Coronavírus tinham o propósito de restringir 

direitos fundamentais como determinadas atividades e o direito de circulação de pessoas entre 

Estado e Municípios, desde que houvesse evidências científicas e desde que fossem autorizados 

pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  

A referida norma possibilitou ao Estado, quando consubstanciado na necessidade de 

proteção à saúde da coletividade, interceder sobre o núcleo fundamental dos direitos e 

liberdades individuais enraizados na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

especificamente do direito de livre locomoção no território nacional em tempos de paz, da livre 

iniciativa econômica e a intimidade e na vida privada do cidadão. 

 

3 COAÇÃO OU MITIGAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS? 

 

Na concepção filosófica, diversas são as maneiras de falar de liberdade e os problemas 

decorrentes da mitigação dessa liberdade. Algumas correntes defendem as medidas 

jurídico/administrativas criadas apenas limitaram temporariamente os direitos fundamentais, 

enquanto outras afirmam que as medidas restritivas ocasionaram graves danos aos direitos 

individuais, em âmbito regional e local. Sen (2010) abre uma discussão neste sentido, afirmando 

que a liberdade pode ser conciliada com o desenvolvimento, quando a discussão corrente é que 

para que uma nação se desenvolva algumas liberdades precisam ser represadas.  

No entendimento de Maquiavel (1982) é necessária a existência de um tipo de Estado 

lastreado por organismos legais permanentes, os quais permitem controlar os abusos e as 

ambições dos homens e dos grupos sociais. Segundo o filósofo, a constituição do Estado tem 

como meta reger a sociedade e a vida do povo por meio de leis que regulem os conflitos de 

interesse, considerando que os homens somente praticam o bem quando necessário. Assim, é 

preciso criar mecanismos e um ambiente político legalizado aspirando à mediação de espaços 

políticos legais para mediar os antagonismos presentes na sociedade.  

Na mesma esteira, Hobbes (1979) sinaliza que o Estado tem por objetivo intermediar os 

conflitos sociais. E, assim como ensina Maquiavel (1982), os referidos conflitos precisam ser 

contornados por um ente com poder comum, ante a maldade inerente ao ser humano. 

Diversos autores liberais atentam para os limites da intervenção estatal, propondo uma 

ingerência cada vez menor. Dentre eles, pode ser destacado John Stuart Mill (2000) que, 
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defendendo a liberdade negativa proposta por Berlin (1981), propõe que existe uma área de 

controle pelo próprio indivíduo, livre de interferência estatal, livre de coerção pelo soberano, 

distante das amarras do Poder Público. Para Mill (2000), a liberdade individual só tem um limite: 

não fazer algo que prejudique o outro, dentro de uma esfera individual de não interferência, 

considerando que sem liberdade não há progresso na sociedade, coabitando com a ideia 

seminal de SEN (2010). 

Berlin (1981) defende em sua concepção de liberdade negativa que todo indivíduo 

possui um núcleo fundamental, como se fora uma esfera protegida de qualquer intervenção, 

em razão da qual o sujeito poderia formular os fins que desejasse alcançar. Para o autor, a lei 

deveria apenas proteger essa esfera sem nenhum conteúdo específico, ou seja, seu papel 

principal seria o de não intervir na liberdade de ação do sujeito. 

No mesmo compasso, o Berlin (1981) advoga que a privação da liberdade ocorre quando 

se percebe a intromissão de terceiros na seara onde o indivíduo possa atuar, ou seja, na sua 

área de não interferência, fato social denominado coação. Na concepção de Berlin (1981) existe 

coação quando outros seres humanos importunam a área onde o indivíduo pode atuar. 

Para o Berlin (1981), a liberdade negativa, também conhecida como a liberdade política, 

é simplesmente “a área dentro da qual um homem pode fazer o que ele quer sem ser obstruído 

por outras pessoas de fazer o que ele quer” (BERLIN, 1981, p. 7), ou seja, é o limite para a 

autorregulação pelo Estado na área passível de interferência do indivíduo. Convém pontuar que 

Berlin estabelece que essa área desobstruída não é um fim em si mesma, mas uma proteção 

para fins mais valiosos – amor, amizade, justiça.  

Realçando a sua concepção de liberdade e intervenção estatal, Berlin (1981) saliente 

que a liberdade negativa seria algo parecido com “estar livre de”, ou seja, deve-se evitar 

interferência nas ações dos indivíduos, correspondendo, assim, à concepção liberal clássica. 

Refere-se, portanto, às “liberdades civis”, no qual o Estado subtrai parte de seu poder e passa 

ao indivíduo. Berlin (1981) entende que as condições para o exercício da liberdade são tão 

importantes quanto o exercício dela, mas a liberdade não se dissolve nas pré-condições para o 

seu exercício. A ausência de condições efetivas para a prática da liberdade, na forma de 

oportunidades para educação, emprego e reflexão crítica, produzirá um ganho vazio.   

O pensador aduz que é necessário dar algo ou alguma coisa para se ter liberdade (uma 

área de não interferência), de tal sorte que toda liberdade implica em alguma restrição. Nesse 
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caso, essa liberdade conseguida foi subtraída do soberano (Estado) que dominava a esfera 

pública, como por exemplo, a liberdade religiosa e a liberdade de ir e vir, inexoravelmente 

mitigadas no período pandêmico. A este respeito, convém destacar que a esfera pública, 

especialmente em sistemas democráticos maduros, representa o espaço ideal para a 

construção de consensos e dissensos, por meio de ações deliberativas coletivas (LUBENOW, 

2010), a fim de assegurar os direitos dos grupos em desvantagem, previstos na Carta Magna.  

Sob esse prisma, Berlin (1981, p.10) ratifica que “um ou outro de tais princípios ou regras 

conflitantes deve ceder, pelo menos na prática, nem sempre por motivos que podem ser 

claramente expressos, quanto mais generalizados em regras ou máximas universais”. Noutro 

ponto, Berlin (1981) esclarece que uma lei a qual proíbe a pessoa de fazer o que 

compreensivelmente ela não poderia, como um ser sadio, desejar fazer não é uma limitação à 

liberdade pessoal. Assim, nos termos dos ensinamentos de Berlin, a intervenção do Estado no 

período de pandemia não merece ser confundido com coação ou restrição de liberdades 

fundamentais.  

Já em sua concepção de liberdade positiva, Berlin (1981, p.15) ensina que: “O sentido 

positivo da palavra liberdade deriva do desejo de o sujeito ser seu próprio senhor”. Aqui, ele 

defende o desejo do indivíduo de se autogovernar, de não ser dominado por outros, de ser 

instrumento de si mesmo.  Refuta o tom de passividade do sujeito e opera o direito e a liberdade 

do indivíduo para fazer suas próprias escolhas, como no caso de cidadãos que discordaram e 

combateram de maneira explícita as medidas adotadas pelo Estado brasileiro no 

enfrentamento à Pandemia. No entanto, a liberdade positiva berliniana está relacionada com 

qual seria a fonte dessa interferência externa (controle) sobre o indivíduo e o quanto essa 

interferência controla. De outro modo, Berlin (1981) questiona o quanto de liberdade positiva 

poderia ser transferida para o controlador, de tal sorte que não se configure excesso ou coação.   

A partir dos pensadores aqui mencionados e tomando a análise sobre o sentido e o 

alcance da liberdade em um contexto societário, infere-se que no caso da pandemia, a 

obediência e o respeito às ações realizadas pelo Estado não podem se configurar como coação. 

Em verdade, reflete o conceito de liberdade de Berlin, tendo em vista que a fonte do controle 

(Estado) não agiu com excesso ou de modo coercitivo, eis que as ações foram pautadas à luz do 

conhecimento científico e da discricionariedade, conforme definido no § 1º do art. 3º da Lei nº 

13.979/2020 (BRASIL, 2020a). 
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4 A MITIGAÇÃO DE DIRETOS FUNDAMENTAIS POR MEIO DE DECRETOS DO PODER EXECUTIVO 
 

Tomando a abordagem crítico-conceitual como pano de fundo, é possível percorrer 

novas perspectivas que permitam a compreensão sobre as implicações da intervenção direta 

do Estado no livre arbítrio das pessoas. Neste sentido, a edição de Decretos executivos por 

governos locais durante a pandemia da COVID-19 para a normatização de direitos fundamentais 

gerou muita discussão no âmbito jurídico, principalmente no que tange à legalidade destes 

Decretos.  

A celeuma jurídica deu início a uma batalha forense entre os entes da Federação 

(Municípios, Estados, Distrito Federal e União) pela de competência da edição de tais normas, 

sob a ótica dos seus interesses administrativos, econômicos e sociais. Instalou-se, nesta etapa, 

um amplo confronto político-ideológico, sanado, em algumas ocasiões, pela ação direta do 

Poder Judiciário. 

O imbróglio foi solucionado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6341 que decidiu que as medidas adotadas pelo Governo 

Federal para o enfrentamento do novo Coronavírus não afastam a competência concorrente 

nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal 

e pelos municípios, conforme interpretação do art. 23 e 24 da Constituição Federal.  

No entanto, a principal divergência surgida com relação às normas de enfrentamento 

ao Coronavírus, habita no balizamento dessa atuação pelos governos, principalmente quando 

mitigam as liberdades individuais e coletivas, tais como o direito de livre locomoção, direito de 

reunião e o livre exercício de atividade comercial, dentro outros. A Carta Magna de 1988 tem 

como um de seus pilares, enraizado no at. 5º, II, o fundamento de que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Diante disto, potenciais 

restrições de qualquer natureza somente poderiam ser feitas, no âmbito regional ou local, por 

leis em sentido estrito, ou seja, a competência para normatizar as medidas para combate à 

pandemia seria dos legisladores estaduais, distritais e municipais. Elucidando a mencionada 

norma constitucional, Silva (2010, p. 84) é categórico ao afirmar que: 

 
A palavra “lei”, para a realização plena do princípio da legalidade, se aplica, em rigor 
técnico, à lei formal, isto é, ao ato legislativo emanado dos órgãos de representação 
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popular e elaborado de conformidade com o processo legislativo previsto na 

Constituição. 

 
Na mesma linha de raciocínio, existe previsão expressa no texto constitucional 

(parágrafo único do art. 170) no sentido de que “é assegurado a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos previstos em lei”. Assim, é necessário haver a edição de lei para que ocorra a limitação 

da atividade, de tal sorte que não podem ser editadas normas restritivas de liberdades 

constitucionais por intermédio de Decretos executivos que têm função meramente 

regulamentar. 

Corroborando esse pensamento, vale ressaltar os ensinamentos de Canotilho (2002, p. 

909), segundo o qual “o regulamento é norma emanada pela administração no exercício da 

função administrativa e, regra geral, com caráter executivo e/ou de complementar a lei. É um 

ato normativo, mas não um ato normativo com valor legislativo”. Neste mesmo sentido, 

Barroso (2020) afirma que os direitos e garantias constitucionais, por não serem absolutos e se 

tratar de direitos relativos, é possível que sofram restrições perante atos administrativos, ou 

seja, podem ser limitados, desde que sejam observados os princípios da legalidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Neste diapasão, Moraes (2021) ensina que somente por meio das espécies normativas 

devidamente elaboradas e conforme as regras do processo legislativo constitucional, é possível 

criar obrigações para indivíduos, pois deve ser a expressão da vontade geral. É isso que cessa 

os privilégios da vontade intrínseca dos detentores do poder aos benefícios da lei. 

Corroborando seu entendimento sobre o direito de locomoção, Alexandre de Moraes 

(2021) assevera ainda que a liberdade é indisponível no Estado de Direito Democrático e elenca 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 
Direito de ir e vir: STJ – “Não pode o Judiciário assenhorar-se das prerrogativas do 
Legislativo, criando novas formas inibidoras ao direito de ir e vir, sem a devida 
fundamentação e forma prescrita em lei‟ (6ª T. – RHC nº1.944/SP – rel. Min. Pedro 
Acioli, Diário da Justiça, Seção I, 24 ago. 1992, p. 13001). (MORAES, 2021, p. 209) 

 

Alexandre de Moraes (2021) acende em sua obra as possibilidades de restrição à 

locomoção com a menção do artigo 22, inciso 3 e 4, do Pacto de São José da Costa Rica, in 

verbis: 
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1) O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão em 
virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática, para prevenir 
infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem 
pública, a moral ou a saúde pública, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 
 2) O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela 
lei, em zonas determinadas, por motivos de interesse público. 

 
Desta feita, as normas decorrentes de prerrogativas estatais devem ter seus limites 

pautados no princípio da legalidade e devem ser fundamentados por lei específica que 

justifique o motivo da limitação do direito, e não por meio de Decretos do poder executivo. 

Portanto, tem-se que a mitigação dos direitos fundamentais decretadas por administradores 

locais em decorrência da pandemia deve ser feita por lei formal.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

As ações realizadas pelo Estado brasileiro no combate à pandemia da COVID-19 

trouxeram à tona vários dilemas, entre os quais a colisão entre direitos fundamentais (direito 

de locomoção, direito ao livre exercício da atividade econômica) e o direito à vida e à proteção 

da saúde coletiva. No entanto, relativamente ao contexto pandêmico, as mitigações impostas 

pela Lei nº 13.979/2020 e demais normativos relacionados não configuram coerção ao 

indivíduo, tendo em vista que se tratam de normas discricionárias do Estado e somente podem 

ser efetivadas caso tenham embasamento cientifico, conforme previsão legal.   

Diante disto, o conflito entre liberdades individuais e a intervenção estatal com a 

finalidade de promover a proteção social não merece ser acolhido como atitude coercitiva por 

parte do Estado, pois além de pautada na ciência, na razoabilidade e na discricionariedade, foi 

implementada com vistas à proteção de bens maiores, tais como a vida e a saúde da 

coletividade. Por outro lado, a edição de Decretos pelo Poder Executivo por governos locais 

para mitigar ou cercear direitos previstos constitucionalmente não se coaduna com o disposto 

na Constituição da República, necessitando-se, portanto, normatização dessas medidas através 

de leis em sentido estrito. 

Conclui-se, portanto, que a adoção de dispositivos constitucionais e, por vezes, 

infraconstitucionais, visando ao combate da pandemia gerada pela (CO)rona (VI)rus (D)isease 

(COVID-19) se reveste de lastro legal compreensível e admissível, não se constituindo em 

exemplo de coação ou intervenção com vistas a solapar os direitos individuais, porquanto os 
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direitos coletivos e difusos são considerados prioritários no contexto legal. Assim, embora a 

liberdade individual tenha sido colocada em xeque por conta das decisões dos Poderes – 

Legislativo, Executivo e Judiciário – no que concerne às questões envolvendo a pandemia, a 

proteção coletiva foi o elemento prevalecente nesta relação jurídico-institucional. 
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