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Resumo: A saúde sempre foi um problema grave em território 
nacional. A superlotação de serviços médico-hospitalares nunca 
foi uma surpresa. Ocorre que, recentemente, essa situação tende 
a se agravar. Com a pandemia fincada pela COVID-19, a quan-
tidade de pessoas que precisa, ao mesmo tempo, de se utilizar do 
serviço de saúde pública no país, cresceu vertiginosamente. 
Falta de planejamento, fez com que, em várias localidades, não 
houvesse leitos suficientes para atendimento da coletividade. 
Não bastasse isso, com a curva de contaminação em ascendente, 
vários governos estaduais e municipais optaram por flexibilizar 
as medidas sanitárias, ponderando pela necessidade de reaber-
tura da economia em razão dos efeitos de recessão que o país 
enfrentará no estágio pós-pandêmico. Essas atitudes, fizeram 
com que o quantitativo de contaminados aumentasse e que os 
serviços superlotassem ainda mais. Nesse sentido, a tese deste 
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artigo analisa a possibilidade de responsabilização do Estado pe-
los óbitos decorrentes da ausência de leitos de Unidade de Tra-
tamento Intensivo, para a COVID-19, nas localidades em que as 
medidas sanitárias foram flexibilizadas. 
 
Palavras-Chave: Responsabilidade do Estado. Pandemia. CO-
VID-19. Ausência de leitos. Medidas sanitárias. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Constituição da República de 1988, estabelece 
em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, em atuar efetivamente, no sen-
tido de garantir políticas públicas adequadas, ap-
tas à garantia da integridade da população. Nesse 

sentido, é devido aos entes federativos (União, Estados e Muni-
cípios) a manutenção da qualidade do serviço de saúde pública, 
de forma universal, a todos que dele necessitarem. Ocorre que, 
o mundo atravessa uma das maiores pandemias do século, a da 
COVID-19. Com números assustadores de contaminados e óbi-
tos, a situação causa medo e temor na coletividade. 

Isso porque, no momento em que o Brasil assume a 2ª 
posição mundial em quantitativo de mortos e contaminados, os 
Governos Federal, Estaduais e Municipais, passam a adotar me-
didas de flexibilização em total descompasso com a condição 
que o vírus proporciona. Diante disso, é público e notório que 
com a adoção de medidas de flexibilização, em algumas regiões, 
os casos aumentaram substancialmente desde que elas começa-
ram a ser adotadas. 

Com o aumento da quantidade de casos, o sistema pú-
blico de saúde nacional, em muitas regiões, acabou atingindo 
aquilo que se denomina de colapso. Em outras palavras, muitas 
localidades já não possuem leitos para atendimento a pacientes 
que precisam do serviço de saúde.  

A
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E, quando não existem leitos disponíveis, o problema 
ocasionado é que pacientes acabam vindo a óbito em razão da 
falta de atendimento médico-hospitalar. Daí surge o seguinte 
questionamento: a ausência de leitos no Sistema Único de Sa-
úde, para tratamento da COVID-19, em regiões em que ocorreu 
a flexibilização de medidas sanitárias, quando o paciente vem a 
óbito, é possível a responsabilização do Estado por ação ou por 
omissão? 

Para analisar o tema, utiliza-se o método dedutivo, com 
o intuito de aferir se a ordem nacional vigente seria capaz de 
abranger esse tipo de caso que, ao que tudo indica, estaria abran-
gido. Para tanto, o primeiro tópico, analisa o direito fundamental 
à saúde sob a perspectiva constitucional e da Lei 8.080/1990. Já 
o segundo tópico, irá as medidas de flexibilização de isolamento 
social adotadas, em meio à pandemia da COVID-19.  

Por fim, o último tópico visa avaliar se o Estado pode ser 
responsabilizado pelos óbitos que ocorrerem durante o período 
de Pandemia, quando há ausência de leitos e o ente federativo 
resolveu flexibilizar medidas sanitárias, ainda que em meio à 
curva ascendente. 

Para tanto, utiliza-se como marco teórico Antônio Joa-
quim Schellenberger Fernandes, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
e Rafael Carvalho Rezende. 

 
1. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A LEI 8.080/1990 
(LEI DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) 

 
O direito à saúde possui como abertura de suas disposi-

ções, o que determina o art. 196, na medida em que é direito de 
todos e dever do Estado, conforme já mencionado anterior-
mente, na medida em que é preciso o estabelecimento de políti-
cas públicas a fim de garantir a preservação da vida da coletivi-
dade, com medidas preventivas e de recuperação. 

Tem-se presente que a interpretação a ser conferida ao 
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art. 196, infirma posição de que todos os entes Federativos, quais 
sejam, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem 
como dever a manutenção de serviços de saúde pública, cum-
prindo com a determinação constitucional. Essa tese há muito já 
vinha sendo debatida na jurisprudência e foi sedimentada, recen-
temente, em que o próprio Supremo Tribunal Federal, no ano de 
2019, no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, em 
repercussão geral, fixou a premissa de que todos os entes fede-
rativos são corresponsáveis pelas demandas prestacionais decor-
rentes de serviços de saúde. 

O direito à saúde, enquadra-se na condição de direito hu-
mano e fundamental de segunda dimensão. Em nenhum mo-
mento há que se falar que o Estado apenas possui um ideal de 
proposta programática para a saúde do país: muito pelo contrá-
rio. Tanto é assim, que ele “é tido como direito subjetivo a polí-
ticas públicas de assistência à saúde, sendo ofensa a direito indi-
vidual a falta ou falha injustificadas na sua prestação” (RAMOS, 
2020, p. 595). 

Na medida em que o Estado entende pela necessidade de 
garantia de preservação da saúde coletiva, através de proteção 
por medidas efetivas, tem-se presente um ideal de direito pres-
tacional. Isso quer dizer, é necessário que sejam garantidos todos 
os meios possíveis para manter um serviço de saúde de quali-
dade, até porque esse direito possui “reconhecimento da essen-
cialidade do equilíbrio interno do ser humano com o ambiente 
(bem-estar físico, mental e social) e guarda relação com o fato 
de que o indivíduo é um ser social, um ser gregário por excelên-
cia” (RIBEIRO, 2019, p. 763). 

Ao contrário de vários países, o Brasil adotou uma pro-
posta de criação de um Sistema de Saúde Pública extremamente 
regionalizado e capilarizado. A ideia é conseguir ter um maior 
rumo de abrangência para atendimento à saúde da coletividade. 
Nesse sentido é que é criado o Sistema Único de Saúde. 

O art. 198 da Constituição Republicana vigente, deixa 
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evidenciado que a proteção da saúde dentro desses Sistema In-
tegrado, possuirá uma rede regionalizada e descentralizada. 
Tudo tem como pressuposto o fato de que, a fim de prestar uma 
melhor qualidade do serviço público, apenas aqueles que estão 
diretamente ligados ao âmbito territorial, possuem condições de 
observar os problemas que lhes atingem de maneira direta. 

Tem-se presente que “o texto constitucional enfatiza a 
obrigação de fazer, outorgando às ações e serviços de saúde o 
status de ‘relevância pública’, e impondo ao poder público o de-
ver de promover sua ‘regulamentação, fiscalização e controle’ 
(FERNANDES, 2018, p. 78). Isso quer dizer, basicamente, que 
as ações que envolvem o Sistema Único de Saúde, possuem re-
levância importante dentro da estrutura de governo, seja em âm-
bito estadual, seja em âmbito nacional. 

É público e notório, que ele “há de ser estruturado com 
caráter interestatal. Essa característica manifesta-se na criação 
de instâncias permanentes de pactuação [...]e na criação de me-
canismos solidários para a solução de problemas comuns” 
(MENDES e BRANCO, 2017, p. 602). Daí o ideal de capilari-
zação informado acima.  

Utilizando-se dessas premissas e transportando para o 
atendimento de situações que envolvem a pandemia da COVID-
19, o art. 15, da Lei 8.080/1990, estabelece no seu inciso XIII, 
que a atuação em conjunto de todos os entes federativos, no âm-
bito de suas atribuições “para atendimento de necessidades co-
letivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de pe-
rigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epide-
mias” (BRASIL, 1990). Desse excerto, é possível perceber que 
em situações relativas à atuação em situações de calamidade pú-
blica e emergência de saúde pública, não cabe exclusivamente à 
União atuar para coibir o seu avanço em território nacional. 

Isso quer dizer, basicamente, que a atuação dos entes fe-
derativos possui relevante importância no cenário conjuntural 
vigente e será tratado em minúcias no tópico subsequente, acerca 
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dos problemas que envolveram a aplicação de medidas sanitárias 
por administrações públicas Estaduais e Municipais, em suposta 
oposição a decretos do Governo Federal acerca dos serviços es-
senciais. 

 
2. ANÁLISE DAS MEDIDAS DE FLEXBILIZAÇÃO SANI-
TÁRIAS ADOTADAS PELOS ENTES FEDERATIVOS, EM 
MEIO À CURVA ASCENDENTE DE CONTAMINAÇÃO 
PELO CORONAVÍRUS 

 
Em 6 de fevereiro do ano vigente, foi editada a Lei n.º 

13.979/2020, estabelecendo as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional. No 
momento em que a referida legislação foi editada, maiores pro-
blemas não existiam, visto que o círculo de contaminação ainda 
não se encontrava em estágio avançado no país. Os §8º e 9º, do 
art. 7º- C, estabelece que os serviços essenciais deverão funcio-
nar durante o período de pandemia, sendo que a descrição de 
quais seriam esses serviços, foram apresentados em decreto edi-
tado pelo Presidente da República. 

Isso quer dizer que, além daquelas hipóteses já há muito 
tempo consolidadas pela Lei de Greve, no que se refere às ativi-
dades essenciais, no momento de pandemia, caberá ao Chefe do 
Executivo Federal estabelecer quais medidas serão consideradas 
ou não essenciais. Daí o grande problema. Vários foram os De-
cretos editados pelo Presidente com o objetivo de regulamentar 
as atividades que seriam consideradas essenciais, em sua con-
cepção e que, portanto, estariam abrangidas pela necessidade de 
flexibilização. 

Então, foram editados os Decretos n.º 10.282/2020, n.º 
10.292/2020 e Decreto 10.329/2020, instrumentos normativos 
que foram objeto de diversos questionamentos por parte da crí-
tica social e dos operadores do Direito. 

Não bastasse isso, foi editada a Medida Provisória n.º 
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926/2020, na qual, dentre as disposições, está aquela em que es-
taria estabelecido que os entes Federativos: Estados e Municí-
pios não poderiam contrariar as determinações do Governo Fe-
deral no que se refere aos serviços essenciais estabelecidos pelos 
Decretos editados pelo Presidente. 

Em outras palavras, a Medida Provisória tenta prevalecer 
o entendimento de que a competência para determinação dos ser-
viços essenciais, por ser do Presidente da República, não poderia 
haver maior restrição por parte dos entes locais, interpretação 
que, aparentemente, não faz nenhum sentido. A própria Lei da 
Pandemia, no art. 3º caput, é clara ao afirmar que “para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, 
no âmbito de suas competências, dentre outras [...]” (BRASIL, 
2020a).  

Ora, é evidente que quando se afirma que as autoridades 
poderão adotar, no âmbito de suas competências, as medidas que 
forem necessárias, aparentemente a Medida Provisória gera uma 
contradição em relação ao próprio caput.   

O próprio art. 24, inciso XII, do texto constitucional es-
tabelece que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre [...] XII - previdência, proteção 
e defesa da saúde” (BRASIL, 1988). Ato contínuo, o art. 30, 
deixa evidenciado que “compete aos Municípios: [...] VII - pres-
tar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Esta-
dos, serviços de atendimento à saúde da população” (BRASIL, 
1988). Por esse motivo, não faz sentido a alteração legislativa 
trazida pela Medida Provisória, caso não inserida dentro de um 
contexto no qual se faz necessária uma interpretação conforme.  

Diante disso, foi ajuizada a Ação Direta de Inconstituci-
onalidade pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), contra 
as alterações promovidas pela Medida Provisória 926/2020, que 
estabeleceu nos §10 e 11, basicamente, que os poderes públicos 
regionais e locais não teriam competência para estabelecer essas 
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medidas de restrição sanitária a ponto de conter o avanço da CO-
VID-19. 

Diante desse fato, o Supremo Tribunal Federal, ao anali-
sar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, deferiu medida cau-
telar, para garantir interpretação conforme a Constituição, a fim 
de garantir que a legislação não tivesse o condão de suplantar 
competências. 

No voto condutor, o Ministro Marco-Aurélio, de maneira 
acertada, informa, que no caso “não se pode ver transgressão a 
preceito da Constituição Federal. As providências não afastam   
atos   a   serem   praticados   por   Estado, o   Distrito   Federal   
e Município considerada a competência concorrente na forma do 
artigo 23, inciso II, da Lei Maior” (BRASIL, 2020b). A decisão 
foi proferida em 26 de março de 2020 e referendada a liminar 
pelo pleno, por maioria, em 15 de abril de 2020. Nessa última 
decisão, apenas restou consignado que, a despeito da interpreta-
ção conferida pelo Relator, preservou-se a competência do Pre-
sidente da República para estabelecer, mediante decreto, aqueles 
serviços que entende serem considerados como essenciais. 

Em outras palavras, o que o Supremo Tribunal Federal 
garantiu a preservação da autonomia dos entes federativos e a 
não subordinação dos entes ao Governo Federal. Basicamente, 
se sustenta a manutenção do pacto federativo e, por consequên-
cia do federalismo por cooperação, pois todos eles, devem coo-
perar entre si, em prol de um objetivo comum, qual seja, o de 
garantir que as medidas de saúde pública sejam garantidas e pre-
servadas em prol da saúde da população. 

Nesse sentido, dadas as especificidades de cada região 
do país, cabe ao ente federado observar o impacto que o corona-
vírus está gerando em sua região e, diante das premissas adota-
das pelo ente central, observar se as medidas precisam ser mais 
restritivas ou mais brandas. Nesse caso, as medidas devem estar 
dentro do âmbito da discricionariedade administrativa. 

Ainda que estas estejam no âmbito discricionário, como 
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será possível observar do tópico subsequente, o próprio STF, em 
relação a outra medida provisória, já deixou claro que qualquer 
medida a ser adotada, durante o período de emergência em saúde 
pública, necessita de estar respaldado em critérios científicos, 
observando-se os órgãos competentes internacionais e os estu-
dos mais avançados sobre o tema. Não se trata de algo que fique 
no âmbito de livre escolha do administrador. 

Até porque, se assim fosse, medidas adotadas jamais po-
deriam ser questionadas no Poder Judiciário, pois haveria um 
manto protetivo que imunizariam os agentes públicos por suas 
ações. Ao que tudo indica, não foi essa a intenção do legislador 
constitucional ou infraconstitucional.  

Não é de hoje que os Chefes do Executivo, com o obje-
tivo de evitar todo o trâmite do processo legislativo, valem-se 
das medidas provisórias para legislar, subvertendo a competên-
cia do Congresso Nacional. O art. 62 da Constituição estabelece 
que “em caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, de-
vendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional” (BRA-
SIL, 1988).  

Por óbvio, nesse momento de pandemia, não se visualiza 
problema quanto à edição de referidos instrumentos legislativos, 
até porque, em situação de emergência de saúde pública e dada 
a necessidade de adoção de medidas com brevidade, trata-se de 
importante instrumento para a adoção de medidas que impactam 
no andamento das atividades do Governo. No entanto, não faz 
sentido serem inseridas caudas legislativas, a ponto de quebrar 
o pacto federativo. 

Repise-se essas medidas devem ser editadas em caso de 
extrema necessidade, ou seja, “o cabimento da medida provisó-
ria deve ser sempre excepcional, como última alternativa a ser 
utilizada pelo Chefe do Executivo, sob pena de desvirtuar sua 
moldura original e inverter as funções de cada um dos “poderes” 
da República” (TAVARES, 2020, p. 1336).  
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O art. 60, §4º, alça a forma federativa de Estado ao pata-
mar de cláusula pétrea. Por esse motivo, não faz sentido se tentar 
retirar a autonomia que é conferida aos demais entes federativos, 
sendo que, nesse momento, o importante é a atuação conjunta. 
O federalismo possui uma essência para ser assim. Ele “envolve 
a repartição de poderes no plano espacial, o que evita a concen-
tração excessiva de poderes, que poderia favorecer o autorita-
rismo. Ele aproxima o exercício do poder político dos seus des-
tinatários” (SARMENTO e SOUZA NETO, 2012, p. 254).  

Assim, no caso que envolve as medidas sanitárias, esse 
fato fica ainda mais evidenciado. Nem sempre o Presidente da 
República terá as melhores concepções de proteção sanitária da 
população. E, com isso, as medidas nem sempre serão as mais 
adequadas. A ideia do federalismo brasileiro é garantir um equi-
líbrio entre os Poderes, em prol do bem comum. E dessa forma, 
a adoção de medidas que influenciam em todo o território, não é 
algo que fica a cargo do Presidente, na sua livre utilização de 
medidas provisórias, em desrespeito à função do Poder Legisla-
tivo, que poderá assim proceder. 

Assim, é preciso perceber que, se todos possuem compe-
tência e todos devem atuar em prol da saúde pública, todos de-
vem ser responsabilizados em caso de possíveis problemas que 
envolvam a prestação do serviço, desde que devidamente pro-
vado que aquele dano foi ocasionado por ação ou omissão go-
vernamental. 

 
3. A AUSÊNCIA DE LEITOS DE UNIDADE DE TRATA-
MENTO INTENSIVO – UTI PARA TRATAMENTO DE PA-
CIENTES COM A COVID-19: POSSIBILIDADE DE RES-
PONSABILIZAÇÃO ESTATAL? 

 
Todos os dias os meios de comunicação noticiam a quan-

tidade de pacientes que necessitam de tratamento especializado 
para a COVID-19 e não estão obtendo leitos necessários para o 
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cuidado à sua saúde. Assim sendo, o que acaba ocorrendo em 
muitos casos é que a pessoa acaba vindo a óbito, sem ter tido 
condições de se valer do aparato estatal para manter sua integri-
dade física. 

Nesse sentido, é importante mencionar que os hospitais 
públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, devem possuir 
todo um instrumental capaz de garantir que aquele que necessite 
de atendimento médico-hospitalar, possa obtê-lo. Contudo, a 
pandemia da COVID-19 deixou demonstrado, ainda mais, o 
quanto o sistema público de saúde ainda precisa de investimen-
tos e de políticas públicas fortalecedoras. 

Várias legislações, inclusive, vêm sendo editadas com o 
objetivo de gerar uma certa não responsabilidade dos agentes 
públicos por atos praticados durante o período de emergência de 
saúde pública. É o caso da Medida Provisória n.º 966, de 13 de 
maio de 2020, extremamente criticada pelo setor jurídico e que 
teve suas orientações judicializadas. Mais uma vez o Governo 
Federal lança mão das medidas provisórias para legislar (como 
se fosse possível governar o país através de MPs) para tentar so-
lucionar a questão da saúde pública, devidamente provado que 
não gerou resultado. Resta saber: no caso da MPV 966/2020, 
havia relevância e urgência na sua edição? Há um contrassenso 
instaurado. 

Desde o art. 1º, a Medida Provisória vem delimitando 
que a responsabilização dos agentes públicos somente poderia 
ocorrer, caso restasse comprovado dolo ou erro grosseiro. Há 
uma completa indeterminação de interpretação do instrumento 
legislativo. Tentou-se, de alguma forma, especificar quais con-
dutas seriam condicionantes para responsabilização.  

Quanto ao dolo, nenhuma dúvida paira sobre a situação. 
O problema ocorre quando há uma tentativa de especificar o erro 
grosseiro. O art. 2º da Medida Provisória, estabelece que “para 
fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se erro gros-
seiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com 
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culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado 
grau de negligência, imprudência ou imperícia” (BRASIL, 
2020c). 

Nesse sentido, em razão de termos imprecisos e indeter-
minados, seria preciso aferir o que vem a significar o erro gros-
seiro, em concreto, com o intuito de evitar uma total irresponsa-
bilidade do Administrador Público sobre medidas sanitárias a 
serem adotadas nesse período.  

Importa mencionar que uma interpretação mais ade-
quada, se fazia necessária, inclusive, porque os quatro incisos do 
art. 3º estabelece a necessidade de averiguar alguns requisitos, a 
fim de aferir se, de fato, o erro grosseiro existiu, dentre eles: a) 
dificuldades enfrentadas pelo agente público; b) complexidade 
em relação ao enfrentamento da COVID-19; c)  informações in-
completas; d) circunstâncias do enfrentamento que possam ter 
influenciado na ação e omissão do agente público e, por fim, e) 
a incerteza sobre  as medidas mais adequadas para o enfrenta-
mento da pandemia. 

Em uma leitura mais detida deste instrumento, despro-
vida de interpretação conforme, ao que tudo indica, ter-se-ia um 
manto de imunidade ao agente público, na medida em que, es-
tando ele em um momento de pandemia, poderia adotar as me-
didas que entendesse mais adequada, ainda que isso contrariasse 
a legislação ou mesmo a cautela necessária que é devida a todos 
os agentes públicos. 

Isso porque, se observada toda a questão da incerteza, em 
especial, científica que envolve a pandemia, o administrador pú-
blico poderia se utilizar de medidas discricionárias conforme 
melhor lhe aprouvesse, ainda que contrariando órgãos oficiais, 
sendo que nada a ele seria responsabilizado. 

Ocorre que, há que se ter em mente uma determinada si-
tuação: o agente público, conforme orientação do Supremo Tri-
bunal Federal, possui autonomia para adotar as medidas neces-
sárias, em seu âmbito de governabilidade. No entanto, isso quer 
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dizer que deve ele desconsiderar outros fatores? Ao que parece 
não. 

O art. 37, §6º, da Constituição estabelece a responsabili-
zação do Estado, determinando que “as pessoas jurídicas de di-
reito público e as de direito privado prestadoras de serviços pú-
blicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa quali-
dade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso con-
tra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (BRASIL, 1988). 
Em um primeiro momento, parece que a Medida Provisória edi-
tada contraria, inclusive, a Carta Constitucional de 1988. 

Enquanto a o diploma magno informa a possibilidade de 
responsabilização por dolo ou culpa, o instrumento normativo 
informa que a responsabilização será com base em dolo ou erro 
grosseiro. Da mesma forma, se for realizada uma associação à 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 
4.657/1942), percebe-se, inclusive, que o art. 28, é expresso no 
sentido de que “O agente público responderá pessoalmente por 
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro gros-
seiro” (BRASIL, 1942). 

Compreende-se que acerca do erro grosseiro, ele “deve 
ser entendido como culpa grave, havendo na norma a confirma-
ção da antiga máxima segundo a qual essa se equipara ao dolo 
(culpa lata dolus aequiparatur)” (TARTUCE, 2020, p. 89). 

Ora, percebe-se que a tentativa do Governo Federal, ul-
trapassa totalmente o âmbito de abrangência de seu poder nor-
mativo, na medida em que, tenta gerar um efeito de imunidade, 
em uma situação que não seria o condizente com o ordenamento 
jurídico nacional. É inadequada a tentativa de interpretar, ambos 
os vícios no ato jurídico, como se fossem normais do ponto de 
vista administrativo, exclusivamente, por se tratar de um mo-
mento de pandemia. 

Nesse sentido, foram ajuizadas várias ações diretas de in-
constitucionalidade contra os preceitos imunitórios acima defi-
nidos. Se o próprio legislativo deixa claro que a melhor 
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determinação para erro grosseiro, envolve a questão relativa à 
culpa, não pode o governo federal tentar modificar isso, sob pena 
de lesar, frontalmente, os princípios regentes da administração 
pública estatuídos no art. 37, do diploma maior. 

Para isso, foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade de n.º ADI 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, todas 
atacando, especificamente, essas questões que envolvem a ten-
tativa de não responsabilização do agente público. Em todos os 
casos, o Supremo Tribunal Federal conferiu medida cautelar 
objetivando conferir interpretação conforme a Constituição, 
com o intuito de preservar a orientação técnico-científica para a 
adoção de medidas pelo administrador público, assim como em 
respeito aos princípios da prevenção e da precaução. 

Nestes termos, ao que parece, a interpretação conferida é 
a mais adequada do ponto de vista jurídico. Até porque, a mar-
gem de discricionariedade que é garantida ao administrador pú-
blico não pode desrespeitar outros parâmetros. É preciso que se 
chegue a um mínimo denominador comum, com o intuito de pre-
servar a vida da coletividade, sem que interesses governamentais 
sejam colocados em primeiro plano, desrespeitando toda a ló-
gica sistêmica do ordenamento jurídico nacional. 

Se fosse interpretada a ideia de discricionariedade, sob o 
viés equivocado, chegar-se-ia a uma visão deturpada conceitual, 
pois “a atividade administrativa totalmente livre e fora do al-
cance do controle judicial seria sinônimo de arbitrariedade” 
(OLIVEIRA, 2018, p. 358). Toda a sistemática afirmada, tem o 
condão de definir que a tese a ser defendida é que o administra-
dor público não só pode, como deve, ser responsabilizado em 
caso de óbitos decorrentes da ausência de leitos para tratamento 
pela COVID-19. 

Em primeiro lugar, a saúde é direito prestacional, ou seja, 
é um direito da coletividade que infirma a necessidade de uma 
atuação positiva por parte do Estado. Sendo assim, na medida 
em que os agentes públicos tinham ciência da existência da 
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difusão de um vírus com potencial de transmissão, como o da 
COVID-19, tiveram tempo suficiente para adotar medidas de 
contenção e não o fizeram, como o estabelecimento de medidas 
rigorosas de isolamento social, rastreamento mais efetivo de pa-
cientes, medidas de lockdown, criação de hospitais de campa-
nha, entre outros. 

Ocorre que, foi preciso que a difusão do vírus apresen-
tasse resultados catastróficos, para se perceber que o planeja-
mento não foi realizado de maneira eficaz. Com isso, o Estado 
passou a demonstrar total ineficiência do Poder Público na con-
tenção da doença. Só para numerar, hoje, dia 10 de janeiro de 
2021, às 16h54, já foi possível confirmar 90.005.787 (noventa 
milhões, cinco mil, setecentos e oitenta e sete) casos confirma-
dos, bem como 1.931.382 (um milhão, novecentos e trinta e um 
mil, trezentos e oitenta e dois) óbitos. Todos esses dados, são 
mundiais (Dados da Johns Hopkins University & Medicine). 

A nível nacional, são 8.075.998 (oito milhões, setenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e oito) contaminados e 202.631 
(duzentos e dois mil, seiscentos e trinta e um) óbitos.  

É preciso ter claro, inclusive, que para fins de questões 
que envolvem direito à saúde, sequer é permitido o argumento 
de reserva do possível. Por esse motivo, sustentar problemas de 
ordem econômica, para não garantir leitos suficientes a todos 
que dele precisam, não podem ser empecilho à responsabiliza-
ção. 

Mais que isso, em meio a uma curva ascendente, vários 
Prefeitos e Governadores, estimulados por uma campanha ma-
ciça estabelecida pelo Governo Federal, passaram a flexibilizar 
as medidas sanitárias importas, após, aproximadamente, dois 
meses de isolamento social. O argumento é, sem a economia gi-
rando, as consequências acabaram sendo piores do que o espe-
rado. 

Várias localidades chegaram ao limite da capacidade de 
lotação dos leitos de UTI. Com isso, várias pessoas passaram a 
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aguardar por muitas horas ou até dias, para conseguir um leito 
para se tratar, ou mesmo o instrumental mais importante desse 
cenário, os respiradores. E ainda assim, muitos acabaram con-
seguindo o tratamento, mesmo após aguardarem durante muito 
tempo. A consequência nesse contexto, foram vários óbitos. 

As curvas de contaminação e de mortes não deixam che-
gar a outra conclusão. De acordo com dados extraídos do sítio 
eletrônico da Revista Veja (VEJA, 2020), mas que se baseiam 
em dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, desde março de 
2020, quando os casos começaram a adquirirem escala geomé-
trica, a curva esteve, durante vários dias e meses, em completa 
ascendência, senão vejamos: 
Figura 1: Dados de Mortes por COVID-19, desde março/2020 

Fonte: Revista Veja Online 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________769_ 
 

 

 
Figura 2: Índice de contaminação por COVID-19, desde março/2020 

Fonte: Revista Veja Online 

O cenário acima demonstrado é mais que suficiente para 
demonstrar que, faltou, aos Governantes, uma atuação mais pu-
jante no combate ao vírus. Tratá-lo como algo controlável ape-
nas com a utilização de uma máscara e de álcool em gel, não é 
algo suficiente para tudo que a ciência vem divulgando pelos 
meios de comunicação. 

Para que haja a possibilidade de responsabilização de al-
guém por ato ilícito, o Código Civil determina no art. 186, que 
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou im-
prudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que ex-
clusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).   

Nesse sentido, com todo esse cenário ante a ausência de 
uma intervenção efetiva do Estado para conter a doença, com a 
adoção de medidas de flexibilização em momento não apropri-
ado, caso a pessoa venha a falecer em decorrência da ausência 
de leitos, o Estado pode ser responsabilizado. Porém, nesse caso, 
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a responsabilização recai sobre os fundamentos constitucionais. 
O art. 37, §6º, é claro ao afirmar a possibilidade de res-

ponsabilização. No caso, o único questionamento que fica é se 
seria, nessa situação, por ação ou por omissão. A jurisprudência 
vem se manifestando que, no caso de responsabilidade civil em 
decorrência de omissão Estatal, seria necessária a demonstração 
de culpa, por se tratar de responsabilidade subjetiva. 

Na hipótese aqui debatida, a situação envolve a respon-
sabilidade civil por ação. Na medida em que os Decretos de fis-
calização impulsionam uma retomada da economia e isso faz 
com que cresça o índice de transmissão, o Estado não foi omisso, 
mas agiu ativamente. 

Quando se estabelece que a responsabilidade é objetiva, 
nesse caso, apenas é necessário que sejam aferidas as condicio-
nantes do ato lesivo, o resultado e o nexo de causalidade. Por 
esse motivo, “A marca característica da responsabilidade obje-
tiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a 
existência da culpa do agente ou do serviço” (CARVALHO FI-
LHO, 2019, p. 820). 

Toda essa dinâmica é observada na hipótese da ausência 
de leitos, com o seguinte pensamento silogístico: o Estado ado-
tou medidas de flexibilização sanitárias em meio ao aumento da 
curva de contaminação da COVID-19; várias pessoas, com esse 
objetivo, passaram a retornar aos seus postos de trabalho, em 
meio a essa crise; com o retorno das pessoas, a dinâmica social 
passou a ocorrer e muitos foram contaminados; a rede de saúde 
não possui estrutura médico-hospitalar para atender a todos que 
dela necessitam, o que fez com que o Sistema Único de Saúde 
de vários locais viesse a colapsar; com a ausência de leitos, mui-
tos cidadãos esperaram por muito tempo para terem atendi-
mento, o que ocasionou, em muitos, o óbito pela ausência de 
atenção médica pelo Estado. 

Essa, portanto, é a tese aqui defendida. Se os administra-
dores públicos, mesmo cientes de que a pandemia poderia trazer 
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consequências drásticas, não terem se planejado, ainda assim, 
em meio à maior crise sanitária do último século, resolveram 
“abrir a economia”, com o intuito de garantir que não houvesse 
prejuízos maiores à situação do país, gerando maior recessão. 

Aqui, o grande problema. Ao serem revogados os decre-
tos relativos às medidas sanitárias, o administrador público mu-
nicipal, estadual e mesmo o Presidente da República, atuam de 
forma a lesar direito subjetivo de todos aqueles que vieram à 
óbito em decorrência da ausência de leitos.  

Ao editar instrumentos normativos de reabertura de ser-
viços não essenciais, é possível compatibilizar com a ideia de 
que “nem sempre a lei produz efeitos gerais e abstratos, de modo 
que o Estado deve responder por danos causados por leis que 
atinjam pessoas determinadas” (DI PIETRO, 2019, p. 1.478). E 
se elas geraram efeitos danosos a determinados indivíduos e a 
seus familiares, caberá ao Estado promover a reparação ade-
quada. 

Toda essa lógica, somente é possível de ser defendida em 
razão de que, o Estado não cumpriu com seu dever de garantir 
uma saúde pública de qualidade; não adotou medidas aptas à 
contenção da pandemia da covid-19; no ápice do problema, ao 
invés de restringir as atividades não essenciais, resolveu flexibi-
lizá-las. Diante disso, quando alguém morre em decorrência des-
sas ações, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, dentro da mesma lógica estabelecida pelo art. 196, da 
Constituição de 1988, permite a responsabilização ampla de so-
lidária de todos eles.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pandemia da COVID-19 escancarou, ainda mais, as 

mazelas do sistema de saúde pública brasileiro. A falta de pre-
paro e planejamento é latente, motivo pelo qual, nesse momento 
de crise em que o mundo passa, os Governos Federal, Estaduais 
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e Municipais não conseguem dar conta da quantidade de pessoas 
que necessitam de seus serviços, para manter sua vida. 

Nesse ponto, vê-se presente que cada ente federativo, ba-
seando-se na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
tem autonomia para adotar as medidas sanitárias que entender 
mais convenientes, ao contexto da pandemia que está enfren-
tando em sua região. Diante disso, no âmbito da ADI 6341, foi 
conferida interpretação no sentido de que cada ente tem autono-
mia para assim proceder, ainda que a Medida Provisória n.º 
926/2020 estabeleça que essa função caberia ao Presidente da 
República. 

Ato contínuo, com a tentativa de imunizar o agente pú-
blico durante esse período, nova Medida Provisória, a desta vez, 
de n.º 966/2020. Mais uma vez foi necessário o Supremo Tribu-
nal Federal se manifestar e dar interpretação conforme para evi-
tar entendimentos destoantes e que, de alguma forma, pudesse 
gerar um manto de imunidade à responsabilização do chefe do 
executivo, por exemplo. 

Ocorre que, é inegável que em um momento de ascen-
dência da curva de mortes e de transmissão, percebe-se que mui-
tos entes federativos tomaram, ao que tudo indica, medida não 
adequada. E, com isso, ocasionaram superlotação de UTI’s, au-
sência de atendimento médico-hospitalar e, por consequência, 
centenas de óbitos. 

O problema é que se tenta justificar que, em razão da 
pandemia, não era possível realizar um controle mais efetivo, o 
que é um argumento falacioso: tanto era possível, que nas pri-
meiras semanas, medidas de isolamento social prolongaram a 
transmissão do vírus. Porém, há um grave problema pouco pon-
derado no Estado brasileiro: quer-se priorizar um determinado 
setor em detrimento de outros. 

Nesse momento, o que se priorizou não foi a tentativa de 
conter a quantidade de óbitos, mas o retorno à atividade econô-
mica, sob pena de uma suposta recessão que afligirá a todos. 
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Porém, ao se ponderar os valores, seria necessário que houvesse 
um meio termo e que se priorizasse a saúde da coletividade. 

Nesse sentido, em razão de medidas não tão efetivas 
nesse sentido, considerando que está provado que houveram me-
didas de flexibilização, que na sequência houve uma superlota-
ção de hospitais e, por consequência, um colapso do serviço de 
saúde pública, é possível defender a tese de responsabilização 
do Estado, em razão do quantitativo de mortos ocorrido. 
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