
Cuidar do bem-estar das 
pessoas e garantir o sorriso 
delas no condomínio pode 
ser bem mais tranquilo.

O segredo? 
Boa informação.

Portal Viva 
o Condomínio:
• Notícias;
• Modelos gratuitos 

para download; 
• Biblioteca;
• Fornecedores. 41 3324 9062 

vivaocondominio

vivaocondominio.com.br

VIVA 
MELHOR,

Com conteúdo de qualidade, 
que otimiza a gestão do condomínio, 
não há desafio que não possa 
ser superado.
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O direito sucessório 
não é suficiente para 
dar resposta a uma 
nova realidade:  o 
post mortem no 
mundo digital. Não 
se trata apenas 
de transmitir aos 
herdeiros os perfis 
e dados arquivados. 
É preciso atentar 
para aquilo que 
diz respeito à 
privacidade 
do falecido e, 
eventualmente, 
à proteção de 
terceiros, igualmente 
merecedores de 
tutela jurídica

MORTE NA INTERNET

MARKETING JURÍDICO
As novas regras de informação e divulgação 

da advocacia, agora com o nome de marketing 
jurídico, estão cercadas de polêmica. A 
relatora do provimento, Sandra Krieger 
Gonçalves, diz que não se trata de um  

“liberou geral”. O advogado que ultrapassar  
os limites estará sujeito a punição

EXTRADIÇÃO
Ao permitir que uma brasileira nata fosse 

entregue aos EUA para responder por 
homicídio, o STF violou direito indisponível 

previsto na Constituição. Para o ex-ministro 
Marco Aurélio Mello, a decisão abriu um 

precedente perigoso. O artigo é do advogado  
mestre em direito Paulo Silas Filho
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EDITORIAL

NOVAS REGRAS, MAS NEM TANTO

P
ublicado no diário eletrônico da oab, 
em meados deste ano, o Provimento 
205/2021 determinou novas regras de pu-
blicidade da advocacia e foi posto à prova 

em curto espaço de tempo. 
A pretexto de homenagear o advogado em 

seu dia, 11 de agosto, um escritório da capital 
paulista comprou páginas inteiras nos jornais 
e anunciou uma série de tiras desenhadas pelo 
cartunista Laerte, as quais contariam a saga do 
direito desde os primórdios. A estratégia não se 
limitava a isso. Chairman de um dos empreen-
dimentos advocatícios de maior vulto no país, 
com cerca de 1.400 associados, o titular da banca 
surgia na sobrecapa dos periódicos em desenho 
de bico de pena e nas páginas internas como per-
sonagem indisfarçável das historinhas. 

Não se sabe se o advogado interpretou erro-
neamente o provimento que saía do forno ou 
se pretendeu testá-lo apegando-se à expressão 
“marketing digital”, que agora se impõe ao ter-
mo “publicidade” no referido provimento. Certo 
é que a reação foi imediata. O tribunal de ética 
e disciplina da oab enviou ofí cio ao escritório 
alertando-o para que cessasse a campanha nos 
jornais. O motivo, segundo a entidade, estaria 
no caráter eminentemente mercantilista dos 
anúncios. E é aí que mora a discórdia. 

Relatora do provimento que deu parâmetros 
tecnológicos à publicidade na advocacia, a ca-
tarinense Sandra Krieger Gonçalves sustenta, 
em entrevista publicada nesta edição, que a 
ampliação das possibilidades de divulgação da 
atividade profi ssional não representa um “libe-
rou geral”. A advogada afi rma que “ao permitir 
o marketing jurídico e a utilização de anúncios 
pagos, a oab não abriu as portas para a propa-
ganda [que é diferente de publicidade] ou cap-
tação indevida de clientela”, lembrando que “o 
fi o condutor desse provimento é o Código de 
Ética da categoria”.

O tema é tão mais polêmico porque envolve 
um lapso temporal de duas décadas. A última 
atualização do provimento ocorreu em 2000, 
período em que a internet ainda engatinhava 
e as redes sociais – então um protótipo – resu-
miam-se, no Brasil, ao Orkut. De lá para cá, as al-
terações no mundo virtual foram abissais e, por 
causa delas, a advocacia vagava perdida entre o 
que seria permitido e o que signifi caria afrontar 
as normas disciplinares e éticas da profi ssão.

Talvez, o episódio tenha antecipado a respos-
ta sobre os limites a serem obedecidos. É inegá-
vel, no entanto, que o longo período de silêncio 
da Ordem tenha colaborado para a confusão. 
Sandra Krieger diz que o dispositivo, tal como 
foi publicado, permitirá ora em diante que as 
inovações tecnológicas sejam rapidamente as-
similadas e incluídas junto às normas de uso, 
em um anexo do provimento criado justamente 
para esse fi m. 

De qualquer modo, o embate a que se dis-
pôs o portentoso escritório põe dúvida sobre 
o quanto o Conselho Federal da oab terá força 
para impedir que as grandes bancas do país se 
julguem confi antes para testar limites e que-
brar as regras impostas. O ofí cio enviado pelo 
tribunal de ética e disciplina (ted), em agosto, 
trata como publicidade indevida a veiculação 
da logomarca do escritório em página inteira 
de jornal distribuído em versões impressa e 
digital. Mas deixa uma brecha quando afi rma 
que o provimento permite a publicidade ativa, 
defi nida como divulgação capaz de atingir um 
número indeterminado de pessoas ainda que 
elas não tenham buscado informações acerca 
do anunciante ou dos temas anunciados. 

Como diferenciar o que é publicidade ativa e 
o que é um anúncio mercantilista? Eis a grande 
questão.

Boa leitura! 
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DOUTRINA JURÍDICA

 Clèmerson Merlin Clève PROFESSOR TITULAR DE DIREITO CONSTITUCIONAL DA UFPR E DO 
UNIBRASIL CENTRO UNIVERSITÁRIO

UMA CRÔNICA CONSTITUCIONAL 
DA PANDEMIA

OS EFEITOS TRÁGICOS DO PERÍODO DA CRISE SANITÁRIA SE 
DESENVOLVEM SOB A OMISSÃO E O MAU EXEMPLO DO CHEFE DO 
EXECUTIVO FEDERAL 

1. CRISE PANDÊMICA, DEMOCRACIA E 
DEFESA DA CONSTITUIÇÃO

I
niciada a pandemia, medidas urgentes pre-
cisariam ser tomadas e elas, certamente, im-
plicariam restrição ao exercício da cidada-
nia, da liberdade, dos direitos de reunião e 
associação, de locomoção, enfi m, de alguns 

dos mais caros direitos fundamentais. Nesses 
casos, a história constitucional adverte, a ins-
tância normativa precisa regular a realidade 
fática, a situação de necessidade, sob pena de os 
fatores reais do poder assumirem a condução 
do país usurpando a soberania, fomentando a 
tentação do autoritarismo e do estado de ex-
ceção. O momento era propício para isso e, em 
contexto de experiências iliberais no mundo, 
todo o cuidado é pouco. 

Vive-se, além disso, o mito da bondade do 
regime centralizador, segundo o qual, com co-
mando unifi cado, é mais efi caz a resposta à cri-
se pandêmica. A China pode confi rmar a tese, 
mas a Nova Zelândia e o Canadá, democráticos 
e plurais, a desmentem. No caso brasileiro, en-
tretanto, a luta pela centralização do comando 
não era para unifi car e racionalizar as políticas 
sanitárias, mas antes para evitá-las, para dar à 

pandemia o tratamento que o presidente su-
gere todos os dias quando se dirige ao público. 
Tratava-se, então, de uma espécie de autorita-
rismo operado, sobretudo, por meio da omissão 
e da indiferença.

O ensaio autoritário do governo foi contido, 
felizmente, diante da resistência da sociedade 
civil, da imprensa e do contrapoder exercido 
pelos órgãos constitucionais de controle hori-
zontal. O polêmico, mas efi caz, inquérito das
fake news e aquele instaurado pelo Supremo 
para investigar manifestações antidemocráti-
cas (grupos extremistas pedindo ai-5, interven-
ção militar e fechamento do cn e do stf), ambos 
relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, 
surtiram algum efeito. O chefe do Executivo em 
alguns momentos adotou caminho distinto da 
colisão frontal com os demais poderes. O cami-
nhar do presidente não é linear, claro, mas re-
cheado de idas e vindas, de avanços e recuos. De 
qualquer modo, a lenta erosão da democracia e 
o aparelhamento dos órgãos do Estado podem 
constituir estratégia associada momentânea, 
depois da formação, a preço de ouro, de uma 
instável base de apoio liderada pelo Centrão no 
Congresso Nacional.
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Pesquisa realizada por Tom Ginsburg e Mila 
Versteeg, publicado no Harvard Law Review 
Blog, em 17 de abril do ano passado, demonstra 
que, no direito comparado, há basicamente três 
tipos de experiência de enfrentamento da pan-
demia.

A. No primeiro grupo, residem os países que 
apelam para uma espécie de estado de emer-
gência, quando previsto em suas Constituições, 
com a consequente suspensão do exercício de 
direitos e concessão de poderes extraordinários 
ao governo para cuidar da questão por meio de 
decretos e outras medidas administrativas. É 
o caso da França e da Espanha, por exemplo, 
mas sempre com prazos defi nidos e controles 
parlamentar e jurisdicional sobre as medidas 
tomadas.

B. No segundo grupo, encontram-se os paí-
ses que fazem uso de legislação já vigente que, 
eventualmente, em casos como o ora em análi-
se, permitem a delegação da autoridade norma-
tiva e, para o combate da pandemia e a proteção 
fi nal dos direitos fundamentais, autoriza a sua 
restrição. Não são exercidos propriamente po-
deres de exceção, mas atuação extraordinária 
diante das circunstâncias e do reconhecimento 
do estado de necessidade, de que a norma deve 
ser lida em seu contexto e que os direitos fun-
damentais não são absolutos, podendo sofrer 
restrição nas situações de colisão com outros 
direitos ou interesses constitucionalmente pro-
tegidos do indivíduo, dos grupos ou da comuni-
dade. Assim atuaram, por exemplo, os Estados 
Unidos, o Japão, a Itália e a Bélgica.

C. Há, por fi m, um último grupo que preci-
sou e aprovou com urgência legislação nova, 
no campo constitucional ou infraconstitucio-
nal, permitindo as medidas extraordinárias 
que não devem confi gurar, porém, medidas 
próprias de um estado de exceção. Trata-se, 
portanto, como lembra Pedro Serrano, de lega-
lidade extraordinária, e não de estado de exce-
ção. São os casos da Hungria, Noruega e Gana. 

Na Hungria, como todos sabem, com nefastas 
consequências, por causa das iniciativas sus-
peitas de Victor Orbán orientadas, sem êxito 
felizmente, para transformar, em permanen-
tes, medidas aprovadas para o período de en-
frentamento da pandemia.

O Brasil adotou um modelo próprio, embo-
ra análogo ao último citado, fazendo uso da 
legislação vigente (arts. 131 e 268 do cp), da in-
terpretação conforme de dispositivos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (lrf) com decisão 
cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Fede-
ral em processo de controle abstrato de normas 
(que, depois, perdeu objeto diante da atuação 
do Legislativo), com a decretação de calamida-
de pública para autorizar os gastos imprevistos 
contra a pandemia, nos termos da lrf, e a apro-
vação de leis, inclusive complementares, e de 
emendas constitucionais voltadas ao referido 
combate.

A decretação de estado de emergência ou de 
estado de sítio, previstos na Constituição Fede-
ral (arts. 136, 137 a 139), ou de intervenção federal 
(art. 84, x), não seria nem necessária, nem cabí-
vel para a luta contra a pandemia.

O presidente da república, aproveitando-se 
da delicada situação, pretendeu, como antes 
referido, fazer a gestão unilateral, sobretudo 
por meio de decretos, das providências contra 
a crise, no que foi impedido por acertada deci-
são prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, 
reconhecendo a competência constitucional 
comum e a concorrente na matéria. A crônica 
dos acontecimentos demonstra a orientação 
correta do aresto. Com erros e acertos, com cau-
tela extremada ou ações exageradas no início, 
foram sobretudo os estados e municípios que 
tomaram as medidas indispensáveis, que se 
colocaram na linha de frente da luta, que con-
feriram algum relevo à proteção da saúde pú-
blica. No plano federal, sobretudo pela conduta 
do presidente, entre a omissão e a cloroquina, 
entre a troca de ministros e o incentivo à vio-

A decretação de estado de emergência ou de estado de sítio, previstos 
na CF (arts. 136, 137 a 139), ou de intervenção federal (art. 84, X), não 

seria nem necessária nem cabível para a luta contra a pandemia
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lação das regras de anteparo, vimos um país 
claudicante, sofrendo a explosão do número de 
vitimados pela pandemia.

Sim, temos falhado muito. Poderíamos ter 
feito muito mais. A questão da vacina, depen-
dente da atuação do Ministério da Saúde, tal-
vez seja a mais grave delas. Com o país, através 
do sus, ostentando rara capacidade instalada 
para a promoção de campanhas de vacinação 
em massa, poderíamos ter atendido a cerca de 
dois milhões de pessoas por dia. Estaríamos, 
agora, em condição bastante mais confortável. 
Curiosamente, do ponto de vista do direito, as 
críticas devem ser menos duras. Conseguimos 
superar a armadilha fatal do autoritarismo ou 
do aproveitamento da crise para o incremento 
da autoridade centralizadora do presidente. 
Sim, talvez fosse pensável, em um futuro dis-
tante, quando a convocação da Constituinte 
reformadora não puser em risco as conquis-
tas democráticas, uma emenda constitucional 
para inscrever no texto normativo da lei fun-
damental, ao lado dos estados de defesa e de 
sítio, a regulação de outro tipo de legalidade 
extraordinária, uma espécie de estado de emer-
gência sanitária, como na França, para discipli-
nar o modo como o poder público reage em 
circunstâncias anormais de aperto pandêmico. 
Penso, todavia, que a iniciativa, como fi cou pro-
vado até aqui, porque arriscada, é dispensável 
no momento.

2. O CONGRESSO NACIONAL E A 
PANDEMIA
É verdade que, nos dias que correm, o Congres-
so Nacional e o Supremo Tribunal Federal es-
tão sendo avaliados pela sociedade brasileira 
por meio de severos escrutínios. Importa reco-
nhecer, todavia, que os trabalhos da corte e do 
Congresso foram fundamentais para a defesa 
da normatividade constitucional neste perí-
odo particularmente crítico. Vejamos primei-
ro o papel funcional do Poder Legislativo. Ele 

aprovou: (i) a Lei 13.979/20, que dispõe sobre o 
enfrentamento da pandemia, autorizando me-
didas sanitárias para a proteção emergencial 
do direito à saúde previsto do art. 196 da cf; (ii) 
a Lei 14.010/20, por meio de anteprojeto elabora-
do por comissão sob a presidência do ministro 
Toff oli e seguindo os exemplos dos eua, Ale-
manha e Reino Unido, para tratar das relações 
privadas sob a pandemia; (iii) a Emenda Cons-
titucional 106/20, disciplinando o orçamento de 
guerra; (iv) a Emenda Constitucional 107/20, au-
torizando o adiamento das eleições municipais 
(para os dias 15 e 29 de novembro de 2020), ini-
ciativa negociada com o Tribunal Superior Elei-
toral, partidos políticos e a sociedade civil; e (v) 
a Lei Complementar 173/20, criando o programa 
federativo de enfrentamento ao novo corona-
vírus, alterando a Lei Complementar 101/00, e 
contemplando recursos para os estados, o Dis-
trito Federal e para os municípios, além de ou-
tras medidas. 

O Poder Legislativo, entre nós, é complica-
do, claudicante, não sufi cientemente transpa-
rente, movendo-se com imensa difi culdade e 
alto custo político, o que compromete a sua 
credibilidade, mas ninguém pode negar que, 
no contexto em análise, ele trabalhou com a 
responsabilidade e velocidade que a gravi-
dade do caso impõe. O Congresso Nacional, 
além disso, introduziu na ordem jurídica ou-
tras providências e fi gurou como uma caixa 
de ressonância dos interesses da sociedade na 
defesa da democracia, da segurança e da saúde 
pública. Cumpre lembrar, nesta altura, que as 
medidas mais generosas de apoio à sociedade 
civil partiram do Congresso Nacional e não do 
Executivo Federal. 

3. O SUPREMO E A “JURISPRUDÊNCIA DA 
CRISE”
O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, 
esteve consciente da gravidade da situação 
pela qual o país passa. Vê-se, inclusive, que 

É verdade que, nos dias que correm, o Congresso Nacional 
e o Supremo Tribunal Federal estão sendo avaliados pela 

sociedade brasileira por meio de severos escrutínios
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nos períodos mais sensíveis a conhecida divi-
são da corte deu origem, nesse ponto, a uma 
atuação concertada dos ministros. Em relação 
ao tema, um novo Supremo Tribunal Federal, 
mais unido e convergente, apareceu durante a 
pandemia.

Os manuais de direito constitucional apon-
tam, entre nós, com uma ou outra diferença, as 
funções básicas da jurisdição constitucional. 
Para simplifi car o debate, cabe apontar as se-
guintes: (i) proteger o pacto federativo; (ii) ga-
rantir a efetividade da normatividade constitu-
cional e dos pressupostos da democracia; e (iii) 
atuar como instância contramajoritária. Ora, o 
Supremo, sensível às exigências do momento, 
tem, de modo sensato, exercido as três funções. 
Para confi rmar a tese, calha recordar alguns ca-
sos implicando a construção da assim chamada 
“jurisprudência da crise”.

1. aco 3.363/2020 – autor Estado de São Pau-
lo. A decisão benefi ciou, depois, outros estados. 
Foi concedida liminar permitindo o não paga-
mento das parcelas da dívida com a União e 
utilização dos recursos para o combate à pan-
demia. A ação perdeu objeto diante a aprovação 
da ec 106/20, cuidando do orçamento de guerra.

2. adi 6357 – DF, rel. Alex. Moraes. Autorizan-
do o poder público, com base em uma inédita 
interpretação conforme dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a fazer gastos não pre-
vistos no orçamento.

3. adpf 672, aforada pela oab, rel. min. Ale-
xandre de Morais. Reconheceu a competência 
concorrente para a edição das iniciativas neces-
sárias para o combate à pandemia, retirando, 
assim, o papel centralizador da União. Essa me-
dida foi responsável pelo salvamento de muitas 
vidas, considerando o modo como o governo 
federal tem enfrentado a pandemia.

4. adi 6351, rel. min. Alexandre de Morais. 
Decisão suspendeu a efi cácia de dispositivos da 
Lei de Acesso à Informação que contrariavam 
as exigências constitucionais relativas à publi-
cidade e transparência.

5. adpf 635, rel. min. Fachin. Foi deferida li-
minar proibindo as operações da Polícia Militar 
em favelas do Rio de Janeiro, preservando mui-
tas vidas, particularmente de pessoas jovens, 
pobres e negras.

SOLUÇÃO  
DEFINITIVA 
para inadimplência 
no condomínio.

16 3421 4466 
Bernardino de Campos . 1214 

Cj. 04 • Centro . Ribeirão Preto

rpcondo.com.br
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6. adpf 669 aforada pela rede (e 668 pela 
cntm). Concedida liminar pelo ministro Barro-
so proibindo a campanha publicitária “O Brasil 
não pode parar”, por levar mensagem não con-
dizente com a gravidade da pandemia. Essa de-
cisão, também, salvou muitas vidas.

7. adpf 709, aforada pela Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil e cinco partidos po-
líticos (psb, pcdob, psol, pt e pdt) para impedir 
o genocídio dos povos indígenas. Cautelar con-
cedida pelo ministro Barroso determinando 
a colocação de barreiras nos acessos às terras 
indígenas e uma sala de situação nacional para 
acompanhar a evolução dos programas de pro-
teção às populações originárias.

Além das decisões referidas, o Supremo Tri-
bunal Federal alterou o regimento interno para 
autorizar a sua atuação colegiada por meio re-
moto (plenário virtual), permitindo presteza 
e celeridade na apreciação dos temas que vão 
sendo levados a julgamento.

Como se vê, criticadas algumas vezes com 
razão, outras tantas injustamente por grupos 
radicais de direita refratários ao compromisso 
democrático, no período, com exceção do Exe-
cutivo, os demais órgãos constitucionais têm 
demonstrado sensibilidade para o enfrenta-
mento da tragédia causada pela propagação do 
novo coronavírus.

4. USO ABUSIVO DA LEI DE SEGURANÇA 
NACIONAL
O Brasil passou depois de meados dos anos 
1980 e, particularmente, após a promulgação da 
Constituição, por um lento processo de recons-
trução das instituições democráticas. Embora 
o país tenha experimentado vicissitudes que 
colocaram à prova a robustez da nossa demo-
cracia, o impeachment de dois presidentes, por 
exemplo, o percurso foi relativamente exitoso. 
Os movimentos de junho de 2013, as eleições 
presidenciais de 2014, a Lava-Jato, o impeach-
ment da presidente Dilma, a polarização políti-

ca e o jogo partidário duro, implacável, opera-
ram a divisão radical da sociedade, esgarçando a 
confi ança na capacidade de o país erigir um ar-
ranjo institucional adequado e duradouro. Isso 
fi cou mais evidente com o presidente Bolsona-
ro, eleito manobrando um discurso populista 
de extrema-direita supostamente regenerador. 
Hoje, a normativa constitucional, os direitos 
fundamentais, a imprensa, o Congresso e o 
Supremo Tribunal Federal sofrem ataques pe-
riódicos, sendo testados quanto às respectivas 
capacidades de resiliência. Além da corrosão 
continuada dos alicerces democráticos do país, 
por duas vezes, pelo menos, o presidente namo-
rou a possibilidade de golpe no sentido clássico, 
tristemente conhecido pela nossa história. É 
nesse contexto que emerge a preocupação com 
o legalismo autoritário, com a defesa das insti-
tuições por meio da assim chamada democracia 
militante e com o combate às práticas iliberais 
ou ao constitucionalismo abusivo.

O uso das redes sociais para a disseminação 
de fake news, as práticas digitais protofascistas, 
as ameaças aos grupos discordantes, à oposição, 
aos advogados e aos jornalistas não têm, entre-
tanto, sido sufi cientes. Cuida-se, também, além 
da captura das agências de controle horizontal, 
da cooptação de dirigentes de órgãos constitu-
cionais ou do desmonte de políticas públicas 
concretizadoras de direitos fundamentais, da 
utilização dos instrumentos legais, particular-
mente daquele entulho autoritário que sobre-
viveu ao processo de redemocratização, para 
atacar, punir ou intimidar quem ousa manifes-
tar crítica contra o presidente ou seu governo. 
A estratégia é bem conhecida. Trata-se de es-
friar e comprimir a livre circulação de ideias, de 
intimidar determinados nomes como medida 
exemplar para desestimular o avanço da crítica, 
erodindo, assim, não apenas as virtudes cívicas 
e a vitalidade do mercado de ideias, mas um dos 
pilares da república, consistente no princípio 
de que nenhum ocupante de cargo público deve 

Hoje, a normativa constitucional, os direitos fundamentais, a imprensa, 
o Congresso e o Supremo Tribunal Federal sofrem ataques periódicos, 

sendo testados quanto às respectivas capacidades de resiliência
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fi car imune ao escrutínio, ainda que duro e in-
justo, dos cidadãos ocupando o espaço público.

A então vigente Lei de Segurança Nacional 
(7.170/83) foi manejada como arma poderosa 
para as fi nalidades aludidas. Promulgada du-
rante o governo Figueiredo, já no contexto da 
“abertura lenta, gradual e segura”, menos dura, 
portanto, do que as pretéritas e análogas nor-
mativas editadas durante a ditadura militar, 
ainda assim ostenta uma fi losofi a violadora 
das diretrizes democráticas e pluralistas intro-
duzidas pela Constituição de 1988. O governo, 
claro, não gosta de ver a sua imagem associa-
da ao protofascismo e ao genocídio. São deze-
nas de inquéritos instaurados, a maioria por 
iniciativa do ministro da justiça, os primeiros 
casos com Sérgio Moro, outros tantos com An-
dré Mendonça, pondo em risco direitos caros e, 
em especial, a livre expressão do pensamento, 
essenciais em uma democracia constitucional 
robusta. Bem por isso, houve nos últimos trinta 
anos vários projetos de lei tramitando no Con-
gresso Nacional com o propósito de substituir 
a Lei de Segurança Nacional, muito focada na 
defesa do Estado compreendido com base na 
velha óptica do regime militar, por um instru-
mento normativo de defesa das instituições de-

mocráticas da sociedade pluralista e inclusiva 
que a lei fundamental pretendeu instituir. 

Em agosto o Senado Federal aprovou o Proje-
to de Lei 2.108/21, deliberado anteriormente pela 
Câmara dos Deputados, que revogou a Lei de Se-
gurança Nacional. No último dia 2 de setembro, 
o presidente da república sancionou, com vetos, 
a Lei 14.197/21, barrando os artigos que defi niam 
crimes de comunicação enganosa em massa e 
de atentado ao direito de manifestação. Nos úl-
timos anos vários partidos políticos (ptb, psb, 
psdb e pt, psol, pcdob e Cidadania) aforaram 
(cinco) arguições de descumprimento de precei-
to fundamental (adpfs), mecanismo de controle 
concentrado da constitucionalidade, perante a 
suprema corte, para atacar a lei em questão e de-
nunciar o seu indisputável contraste com a or-
dem constitucional. Ainda que tenham perdido 
seu objeto com a recente publicação da nova Lei 
14.197/21 – que revogou a Lei de Segurança Nacio-
nal e defi niu crimes contra o estado democrático 
de direito, mas que foi sancionada com vetos –,  
cabe destacar que as adpfs postularam, tal como 
ocorreu com a Lei de Imprensa, também obra da 
ditadura militar, a declaração de sua incompati-
bilidade integral (hipótese de revogação), situa-
ções, por exemplo, das apresentadas pelo psdb e 

Em agosto o Senado aprovou o Projeto de Lei 2.108/21, que 
revogou a Lei de Segurança Nacional, sancionado, dia 2 de 

setembro, pelo presidente da república com vetos
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outra pelo psb, que impugnaram os dispositivos 
mais graves e pediram a interpretação conforme 
de outros, de maneira a permitir às instituições 
da república, como tem ocorrido com o Supremo 
Tribunal Federal, o combate às ações antidemo-
cráticas dos grupos tomados pelo sectarismo e 
pela visão autoritária do mundo da vida. Isso já 
seria sufi ciente, neste momento grave pelo qual 
passa a nação, para, prevenindo o uso arbitrário, 
contínuo e intimidatório da lei pelos órgãos de 
repressão, reforçar a efetividade dos direitos e 
garantias, notadamente das liberdades de crí-
tica e de oposição, gravemente feridos nos dias 
que correm.

O trágico período pandêmico se desenvol-
veu em uma conjuntura política assombrosa 
alimentada pelo negacionismo, pela sabotagem 
das iniciativas de proteção à saúde pública, pe-
los ataques de extremistas às instituições de-
mocráticas e, igualmente, pelo manejo abusivo 
da então vigente Lei de Segurança Nacional 
com o fi m de silenciar a voz dos críticos e ad-
versários. 

5. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, 
LIBERDADE DE CULTO RELIGIOSO E 
PANDEMIA
Decidindo a respeito da liberdade dos cultos re-
ligiosos durante a pandemia, a adpf 811, aforada 
pelo psd contra o Decreto 65.563/21, do Estado 
de São Paulo, que vedou a realização de missas e 
demais atividades religiosas de caráter coletivo, 
foi julgada improcedente, por nove votos a dois, 
pelo Supremo Tribunal Federal. Como seria 
previsível, abriu divergência o ministro Nunes 
Marques, nomeado pelo presidente Bolsonaro, 
no que foi seguido pelo ministro Toff oli. As ma-
nifestações dos ministros que, acompanhando 
o relator, Gilmar Mendes, formaram maioria fo-
ram bastante eloquentes. A adpf seguiu o rito 
do art. 12 da Lei 9.868, de modo que envolveu, 
desde logo, solução de mérito que orientará as 
futuras decisões do Judiciário.

A grave situação sanitária pela qual passa o 
mundo e, particularmente, o Brasil, foi a tônica 
dos votos. Ninguém desconhece que enfrenta-
mos a pior crise de saúde dos últimos cem anos. 
E a crise de saúde reforça as de natureza polí-
tica e econômica que acompanham o governo 
causador de instabilidade política continuada. 
Esse é o contexto trágico no qual se desenhou o 
julgamento da adpf.

A suprema corte vem construindo, no con-
texto do horizonte pandêmico, como temos dito, 
uma “jurisprudência da crise”, implicando a de-
fi nição de parâmetros e balizas extraordinários 
que orientam a atividade dos agentes públicos 
e das coletividades políticas. A decisão prolata-
da nessa adpf se soma a outras, antes citadas, 
robustecedoras da direção que demonstra alta 
sensibilidade na compreensão da radicalidade 
do momento. E isso assegurando a efi cácia dos 
preceitos constitucionais implicados, embora 
interpretados à luz da circunstância, o que ob-
viamente não se confunde com as projeções de 
um estado de exceção. A legalidade extraordi-
nária, reitere-se, não se equipara à legalidade de 
exceção. 

Embora todos os ministros formadores da 
maioria tenham agitado robustos argumentos, 
dignos de nota, a manifestação do ministro 
Gilmar Mendes, relator do feito, merece consi-
deração especial. Reconhece, e não poderia ser 
diferente, a importância da liberdade religiosa, 
a sua fundamentalidade inequívoca, o modo 
como foi proclamada por distintos documen-
tos internacionais e pela Constituição Federal e 
o princípio da laicidade, também abrigado pela 
lei fundamental, a impor determinadas obriga-
ções ao Estado brasileiro e seus agentes, tendo 
como resultado, de outro lado, a emancipação 
da República em relação à esfera espiritual e às 
autoridades religiosas. O país é laico, enfatize-
-se. E disso é preciso tirar consequências.

Nenhuma interpretação, argumenta, ocor-
re no vazio, sendo importante ver, a um tem-

Ninguém desconhece que enfrentamos a pior crise de saúde dos 
últimos cem anos. E a crise de saúde reforça as de natureza política que 

acompanham o governo causador de instabilidade continuada
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po, nos termos da lição de Müller, “programa 
e âmbito normativos”. Ora, o âmbito norma-
tivo, o recorte da realidade sobre o qual inci-
de o programa, é chave para a correta leitura 
dos dispositivos constitucionais tratando da 
liberdade religiosa em momento pandêmico. 
Além disso, importa reconhecer a existência 
de distintas dimensões do direito em questão. 
A “dimensão interna” consiste na liberdade de 
crença presente no foro íntimo, a consciência 
espiritual, ao passo que a “dimensão externa” 
diz respeito à liberdade de culto, realizando-se 
como fé publicamente vivida com as possibi-
lidades, positivas e negativas, que as reuniões 
e ritos externos, no espaço público, podem de-
safi ar. 

Ora, a liberdade religiosa na dimensão inter-
na é direito absoluto, ao passo que na dimensão 
externa é limitado, ostentando natureza princi-
piológica, como a maioria dos direitos contem-
plados no catálogo constitucional. Pode, por-
tanto, sofrer restrição, observado o postulado 
da proporcionalidade, nas situações de colisão 
com outros direitos, princípios ou valores ins-
critos na carta maior da república. Na verdade, 
bem pensada a questão, não é o direito à liber-
dade religiosa que está sujeito a restrições, mas, 
antes, a forma como é praticado. E, nesse ponto, 
não é admissível a criação de espaços de imu-
nidade capazes de impedir ao poder público o 
lançar mão de medidas restritivas adequadas e 
necessárias para a satisfação do dever de agir 
inscrito no art. 196 da cf para a tutela da saú-
de, considerado o fato de que os direitos fun-
damentais não se apresentam apenas como 
proibições de intervenção, veiculando também 
ordens de proteção, decorrendo, por derivação, 
proibições de excesso, por um lado, e de prote-
ção insufi ciente, por outro.

A vedação de reuniões em templos religio-
sos ou de cultos com presença fí sica consti-
tuiu, portanto, medida (i) adequada, nos ter-
mos dos conhecimentos até então oferecidos 

pelas autoridades científi cas e partilhados 
pelo consenso médico, e (ii) necessária, quan-
do inexistentes alternativas menos restritivas 
à disposição que possam entregar resultado 
análogo. Ora, esse caminho foi seguido por 
inúmeros países exatamente para evitar o con-
tágio e a transmissão do vírus que ocorrem 
nos momentos de aglomeração de pessoas. Por 
fi m, a vedação passa incólume pelo teste da (iii) 
proporcionalidade em sentido estrito. Aqui, o 
grau de satisfação do fi m alcançado (com a 
ponderação) não pode ser inferior à grandeza 
da restrição admitida. Pois o ministro Gilmar 
Mendes, corretamente, no que foi seguido pe-
los seus pares, considerou ser possível “afi rmar 
que há um razoável consenso na comunidade 
científi ca no sentido de que os riscos de conta-
minação decorrentes de atividades religiosas 
coletivas são superiores ao de outras ativida-
des econômicas, mesmo aquelas realizadas em 
ambientes fechados”. E mais, que a edição do 
ato impugnado seguiu as recomendações da 
ciência, inclusive o inteiro teor de nota técnica 
do Centro de Contingência do Coronavírus de 
São Paulo, que serviu de fundamento à sua edi-
ção. A nota sugeriu, diante do número então 
crescente de novos casos, a proibição irrestri-
ta “da realização de atividade coletivas, como 
eventos esportivos, atividades religiosas e, 
ainda, reunião, concentração ou permanência 
de pessoas em espaços públicos como praias, 
praças e parques”.

Tratou-se, portanto, de medida temporária, 
não discriminatória, geral e, mais do que isso, 
justifi cada pelo mais avançado conhecimento 
científi co compartilhado no momento. É, então, 
materialmente constitucional. Uma condição 
que, aliás, sofre reforço quando são considera-
das, segundo apontou o ministro Barroso em 
seu voto, as “capacidades institucionais”. É cla-
ro que o Executivo estadual, na hipótese, está 
melhor aparelhado para enfrentar a pandemia 
e dispor sobre as medidas indispensáveis ao 

A liberdade religiosa na dimensão interna é direito absoluto, ao passo que 
na dimensão externa é limitado, ostentando natureza principiológica, como 

a maioria dos direitos contemplados no catálogo constitucional
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A ironia é que, com tanto sofrimento, com tantas famílias devastadas pelo 
infortúnio, do ponto de vista jurídico, fi zemos e temos feito, na medida 

do possível, aos trancos e barrancos, o que precisa ser feito

seu enfrentamento do que o Poder Judiciário. 
Havendo dúvida, e na situação, à luz dos parâ-
metros oferecidos pela ciência, deve prevalecer 
a decisão do primeiro e não do segundo. A proi-
bição de cultos veiculada por decreto de cole-
tividade federada também não viola a Consti-
tuição do ponto de vista formal. No julgamento 
da adi 6341, a suprema corte, como referido, de-
cidiu que os entes políticos, estaduais e locais, 
dispõem de competência para legislar e adotar 
medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento 
da pandemia da covid-19, nos termos do art. 23 
da cf e da conformação do Sistema Único de 
Saúde (Lei 8.080/90). 

A Lei 13.979/20, impugnada naquela adi, pre-
via, no art. 3º, como possíveis alternativas a se-
rem adotadas pelas autoridades, no âmbito de 
suas competências, as medidas de isolamento 
e de quarentena. Daí a razão pela qual cumpre 
considerar a legitimidade do ato normativo in-
troduzido de acordo com o decidido naquela 
ação de controle abstrato. Aliás, há outros pre-
cedentes da corte trilhando semelhante cami-
nho e contribuindo para a formação da “juris-
prudência da crise”.

Não custa lembrar que não são poucos os 
julgados de tribunais estrangeiros tratando do 
tema. É recomendável, na medida do possível, 
conhecê-los. Mas, admitindo ou inadmitindo 
a proibição geral, temporária e não discrimi-
natória dos templos religiosos e rituais com a 
presença fí sica dos fi éis, o direito comparado 
deve ser tomado com enorme dose de cautela. 
O âmbito normativo, o contexto, a situação fá-
tica, o espaço e o tempo são determinantes da 
melhor solução. Daí a razão pela qual importa, 
sobretudo, considerar a jurisprudência da corte 
brasileira e a coerência das decisões que toma 
sobre a pandemia com a gravidade com a qual 
se apresenta neste país. Essencial, pois, é levar a 
sério a “jurisprudência da crise” que vem sendo, 
paulatina e cuidadosamente, construída pelo 
Supremo. 

CONCLUSÕES
Fica, então, a pergunta: por que, apesar da atu-
ação dos estados, municípios, do Congresso Na-
cional e do Supremo Tribunal Federal, chega-
mos a esses números alarmantes de infectados 
e de mortos?

A resposta é simples. Faltou gestão efi ciente 
da situação diante do aparelhamento e sucate-
amento do Ministério da Saúde e, sobretudo, 
em função da falta de uma liderança nacional 
confi ável capaz de, presidindo a União, reunir, 
em um gabinete de crise, as autoridades das 
unidades federadas para o acompanhamen-
to do contexto trágico e adoção de iniciativas 
coordenadas (federalismo de cooperação, e 
não de colisão) para o seu combate. O jogo do 
presidente é radical: 8 ou 80. Queria o comando 
centralizado e exclusivo da crise para orientar 
uma política negacionista de retorno ao traba-
lho. E não admite críticas, contando com o os 
aparelhos repressivos do Estado para, fazen-
do uso abusivo da Lei de Segurança Nacional, 
combater os críticos, a academia, a imprensa 
livre e os adversários. Por outro lado, com a 
decisão judicial reconhecendo a competência 
compartilhada da União e entes federados em 
matéria sanitária, encontrou mais uma descul-
pa para não cooperar, para omitir-se de vez e 
culpar o stf, os estados e os municípios pelos 
números alarmantes de vitimados aos quais 
chegamos.

A ironia é que, com tanto sofrimento, com 
tantas famílias devastadas pelo infortúnio, do 
ponto de vista jurídico, fi zemos e temos feito, 
na medida do possível, aos trancos e barrancos, 
o que precisa ser feito. Todavia, pela inexistên-
cia de coordenação, pela falta de cooperação do 
Executivo federal, pela omissão ou mau exem-
plo da autoridade maior, pela timidez do Mi-
nistério da Saúde, cujo titular foi trocado duas 
vezes durante os primeiros meses do período 
pandêmico e, hoje, conta com um quarto res-
ponsável, o povo padece, tendo o país, perplexo, 
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chegado a uma situação mais grave do que a 
gravidade da pandemia poderia indicar. 

Se temos sido relativamente exitosos na 
defesa da Constituição para, a duras penas, 
preservar as instituições democráticas, se res-
guardamos a federação, se tomamos, no exer-
cício da jurisdição constitucional, as medidas 
corretas para a circunstância, não temos con-
seguido efetivar material e integralmente o di-
reito fundamental à saúde dos brasileiros (art. 
196 da cf). 

O quadro normativo necessário para o com-
bate à pandemia foi aprovado pelo Congresso 
Nacional dentro dos ditames constitucionais; 
o Supremo Tribunal Federal agiu sabiamente 
para dar, de acordo com as balizas jurídicas, a 
segurança necessária para os agentes e autori-
dades públicos e, também, para controlar a pro-
porcionalidade e razoabilidade dos programas 
administrativos lançados. O problema, reitere-

-se, tem sido o chefe do Executivo Federal que 
se omite, dá mau exemplo, cria instabilidade 
política e deixa de cumprir os papéis de lideran-
ça e coordenação reclamados para o mais efi caz 
enfrentamento da pandemia. 

Talvez a imagem mais eloquente da cala-
midade pela qual passamos, com os seus es-
forços heroicos e lutas inglórias, de um lado, 
e insensibilidade e desídia, de outro, seja a de 
Pazuello, ex-ministro da saúde, acompanhando 
Bolsonaro, no Rio de Janeiro, em uma jornada 
apocalíptica sobre duas rodas sem portar más-
cara e participando de temerária aglomeração 
de apoiadores incautos. O que fi ca na mente de 
todos é a fi gura do general, indiferente às leis 
da república, às normas disciplinares do Exér-
cito e à saúde pública, atuando como cúmplice 
do presidente e mensageiro da morte. Diante de 
tudo isso, aos brasileiros cumpre resistir. Resis-
tiremos! 

FICHA TÉCNICA // Revista Bonijuris
Título original: Medidas sanitárias, risco democrático, liberdade religiosa e jurisprudência da crise: uma 
crônica constitucional da pandemia. Title: Sanitary measures, democratic risk, religious freedom and cri-
sis jurisprudence: a constitutional chronicle of the pandemic. Autor: Clèmerson Merlin Clève. Professor 
Titular de Direito Constitucional da ufpr e do UniBrasil. Resumo: Iniciada a pandemia, medidas urgen-
tes precisaram ser tomadas com restrição ao exercício da cidadania, da liberdade, dos direitos de reunião 
e associação, de locomoção, enfi m, de alguns dos mais caros direitos fundamentais. O trágico momento se 
desenvolveu em uma conjuntura política alimentada pelo negacionismo, pela sabotagem das iniciativas 
de proteção à saúde pública, pelos ataques de extremistas às instituições democráticas e pelo manejo 
abusivo da Lei de Segurança Nacional para silenciar a voz dos críticos e adversários. O problema tem sido 
o chefe do Executivo Federal, que se omite, dá mau exemplo, cria instabilidade política e deixa de cumprir 
seu papel de liderança e coordenação. Abstract: Once the pandemic began, urgent measures had to be 
taken with restrictions on the exercise of citizenship, freedom, the rights of assembly and association, 
of locomotion, in short, of some of the most expensive fundamental rights. The tragic moment develo-
ped in a political situation fueled by denial, sabotage of initiatives to protect public health, a� acks by 
extremists on democratic institutions and the abusive handling of the National Security Law to silence 
the voice of critics and adversaries. The problem has been the head of the Federal Executive, who fails 
to act, sets a bad example, creates political instability and fails to fulfi ll his leadership and coordination 
role. Data de recebimento: 27.05.2021. Data de aprovação: 05.08.2021. Fonte: Revista Bonijuris, vol. 33, n. 
5 – #672 – out./nov. 2021, págs 86-96. Editor: Luiz Fernando de Queiroz, Ed. Bonijuris, Curitiba, pr, Brasil, issn 
1809-3256 (juridico@bonijuris.com.br).

O que fi ca na mente de todos é a fi gura do general, indiferente às leis 
da república, às normas disciplinares do Exército e à saúde pública, 

atuando como cúmplice do presidente e mensageiro da morte
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