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São Paulo, 5 de abril de 2021 

 

 

ADPF Nº:  811 

ARGUENTE:   PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 

INTIMADO:  GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR 

 

Em atenção ao ofício eletrônico nº 3994/2021, 

expedido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

em epígrafe, venho à presença de Vossa Excelência, na qualidade de GOVERNADOR 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, prestar INFORMAÇÕES, nos termos a seguir 

expostos. 

 

I. DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 

 

Trata-se de ADPF proposta pelo PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD com o objetivo de ver declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 2º, II, “a”, do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021, 

que, em caráter temporário e excepcional, vedou a realização de atividades religiosas 

coletivas como medida destinada à contenção da transmissão e disseminação da COVID-

19. 

  

Como parâmetro de controle, o arguente 

indicou como supostos preceitos fundamentais violados: (a) direito à liberdade religiosa 
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e de culto (artigo 5º, VI, da Constituição Federal) e (b) princípio da laicidade estatal 

(artigo 19, I, da Constituição Federal). 

 

O arguente sustentou ainda que a vedação total 

às atividades religiosas coletivas é desproporcional, sugerindo a possibilidade de que 

sejam adotadas medidas de limitação menos severas que não impeçam a realização de tais 

atividades coletivas. 

 

Requereu o arguente a concessão de medida 

cautelar para suspender os efeitos da referida restrição, bem como para impedir que o 

Estado de São Paulo edite novos decretos de igual ou semelhante teor que o impugnado1. 

Alternativamente, requereu seja garantido o direito de realização de atividades religiosas 

coletivas observando as mesmas limitações existentes para as atividades educacionais 

(limitação a 35% da capacidade, na fase vermelha, e adoção de protocolos sanitários e de 

distanciamento social). 

 

Adotado o rito do artigo 12 da Lei nº 

9.882/1999, foram solicitados os pronunciamentos deste Governador de Estado, do 

Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

 

 

 
1 Neste ponto é oportuno citar que na ADPF nº  ֻ  701, com semelhante causa de pedir, o Ministro Relator 

NUNES MARQUES concedeu medida cautelar para o fim de determinar, inclusive para além dos 

participantes daquela demanda, que: 

“a) os Estados, Distrito Federal e Municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos 

ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas 

presenciais, por motivos ligados à prevenção da Covid19; e 

b) sejam aplicados, nos cultos, missas e reuniões de quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários 

de prevenção, relativos à limitação de presença (no máximo, 25% da capacidade), além das medidas acima 

mencionadas, tais como: distanciamento social (com ocupação de forma espaçada entre os assentos e modo 

alternado entre as fileiras de cadeiras ou bancos), observância de que o espaço seja arejado (com janelas e 

portas abertas, sempre que possível), obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, disponibilização de álcool 

em gel nas entradas dos templos, aferição de temperatura, fixadas estas como balizas mínimas, 

recomendando-se também outras medidas profiláticas editadas pelo Ministério da Saúde; sem prejuízo da 

possível e gradativa mitigação das restrições pelo Poder Executivo, conforme haja evolução positiva no 

tratamento e combate à pandemia.” (decisão monocrática de 3/4/2021). 
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II. DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA 

 

Ao contrário do sustentado pelo arguente, o 

artigo 2º, II, “a”, do Decreto nº 65.563/2021 não ostenta inconstitucionalidade nem 

afronta o direito à liberdade religiosa e de culto ou o princípio da laicidade estatal. 

 

De início, cumpre anotar que referido decreto 

foi editado nos limites das competências administrativas e legislativas em matéria de 

saúde conferidas aos Estados pela Constituição Federal (artigos 23, inciso II; 24, inciso 

XII; e 198, da Constituição Federal), nos termos delimitados pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADPF nº 672 (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES), na ADI nº 6.341 

(Relator Min. MARCO AURÉLIO) e na Reclamação nº 40.130 (Relatora Min, ROSA 

WEBER). 

 

Note-se, preliminarmente, que a norma 

impugnada constitui regra excepcional e temporária, com expresso termo final de 

eficácia (11 de abril de 20212), data em que eventualmente operar-se-á, nesta ADPF, 

carência superveniente do interesse processual, já que estarão encerradas a eficácia e a 

aplicabilidade do dispositivo impugnado. 

 

Noutra mão, é importante observar que a 

excepcional e temporária vedação de atividades coletivas que possam gerar aglomeração, 

tais como cultos, missas, eventos esportivos etc, busca garantir o direito fundamental 

à vida e à saúde da população, uma vez que os índices de evolução da pandemia 

 
2 Nesse sentido, o artigo 1º do Decreto nº 65.563/2021 dispõe: 

“Artigo 1º - Este decreto institui medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, no âmbito da 

medida de quarentena de que tratam os Decretos nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº 64.994, de 28 de 

maio de 2020, com o objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-19. 

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário e sem prejuízo do disposto no Decreto nº 65.545, de 3 de 

março de 2021, as medidas emergenciais a que se referem o “caput” deste artigo serão observadas em todo 

o território estadual, entre os dias 15 e 30 de março de 2021” 

(Cumpre lembrar que o Decreto nº 65.596/2021 prorrogou até 11 de abril de 2021 as medidas emergenciais 

instituídas pelo Decreto nº 65.563/2021). 
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aumentavam de forma alarmante em 11 de março de 20213, quando publicado o decreto 

aqui impugnado. Nesse sentido, o Centro de Contingência do Coronavirus4 asseverou em 

nota técnica anexa ao referido decreto: 

 

“Conforme destacado nos últimos dias, a curva de contágio pelo 

Coronavírus tem apresentado uma grande aceleração não só no Estado 

de São Paulo, mas em todo o país. Neste momento, se nota de forma 

homogênea em todas as áreas do Estado um intenso espraiamento do 

Coronavírus, resultando em incremento progressivo de pacientes internados, 

especialmente nos leitos de unidades de terapia intensiva, elevando 

rapidamente a taxa de ocupação desses leitos no Estado de São Paulo para o 

alarmante nível de 86%. 

Com este rápido e preocupante avanço, este Centro sugere que se adotem 

medidas ainda mais restritivas que as atuais, ao menos durante os 

próximos 15 dias, de forma a assegurar que haja menos circulação de 

pessoas em todo o Estado, interrompendo de forma significativa a cadeia 

de transmissão do Sars-Cov-2. Isso porque os dados e estimativas atuais 

demonstram um potencial risco de colapso da capacidade instalada no 

sistema de saúde. 

Importante destacar que este Centro vem acompanhando atentamente o 

aumento da oferta de leitos tanto pelos entes públicos quanto privados no 

Estado, mas a alta velocidade que se tem observado no contágio pelo 

Coronavírus torna imprescindível a adoção de medidas ainda mais rígidas 

do que aquelas previstas na já existente fase 1 (vermelha) do Plano São 

Paulo. 

Nesse sentido, destaca-se que deve ser impedida a modalidade “retirada” nos 

estabelecimentos comerciais e de alimentação, bem como deve ser proibida 

a realização de atividades coletivas, como eventos esportivos, atividades 

religiosas e, ainda, reunião, concentração ou permanência de pessoas em 

espaços públicos como praias, praças, parques.” (destaquei). 

 

Merece destaque o alerta de que, à vista da 

velocidade de avanço do quadro epidemiológico, as anteriores medidas já adotadas pelo 

Estado de São Paulo no contexto da quarentena5 e do Plano São Paulo6 não estavam se 

mostrando suficientemente eficazes, razão pela qual novas restrições precisaram ser 

 
3 É fato público e notório que o País, e o Estado de São Paulo, enfrentam atualmente o pior momento da 

pandemia. 
4  Estrutura colegiada, composta por 21 médicos, responsável pelo auxílio no monitoramento e 

planejamento das ações contra a propagação do novo coronavírus, nos termos da Resolução SS nº 27, de 

13 de março de 2020, do Secretária de Estado da Saúde de São Paulo.  
5 Decreto nº 64.881/2020. 
6 Decreto nº 64.994/2020. 

S
E

G
O

V
D

C
I2

02
10

27
32

A

Assinado com senha por JOÃO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR - 05/04/2021 às 14:45:42.
Documento Nº: 15760102-3809 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=15760102-3809

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

6



 

5 
Palácio dos Bandeirantes – Av. Morumbi, 4.500 – CEP 05698-900 – Fone 2193-8344 (PABX) 

impostas com o objetivo de conter a expansão da pandemia e assegurar os direitos 

fundamentais à vida e à saúde. 

 

Para tanto, no período de 15 a 30 de março 

(prorrogado até 11 de abril7), não só foram vedadas as atividades religiosas de caráter 

coletivo como também os eventos esportivos de qualquer espécie, a reunião, concentração 

ou permanência de pessoas nos espaços públicos, e o atendimento presencial ao público 

em bares, restaurantes, “shopping centers”, galerias e no comercio varejista de materiais 

de construção. Ainda, todo o território estadual foi excepcionalmente classificado na fase 

vermelha do Plano São Paulo também até 11 de abril de 20218. 

 

Dessa forma, o decreto impugnado não tratou 

propriamente de restrição à liberdade religiosa, mas sim, sob o prisma da garantia dos 

direitos fundamentais à vida e à saúde, buscou restringir as atividades coletivas de 

qualquer natureza, porquanto potencialmente causadoras de aglomeração de pessoas, 

incluídas as de cunho religioso, circunstância que, conforme critérios técnico-biológicos, 

favorece a disseminação do vírus infeccioso. 

 

O Estado, portanto, não se imiscuiu no campo 

religioso nem buscou embaraçar o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas, mas 

atuou no campo da promoção da saúde, buscando impedir, no regular exercício de suas  

competências constitucionais já afirmadas por esse Supremo Tribunal Federal, a 

ocorrência de aglomerações de qualquer natureza, incluídas as religiosas de toda fé, 

indiscriminadamente. Daí por que, à vista da neutralidade estatal9 e da preponderante 

atuação no campo da saúde pública - e não propriamente da religiosidade-, também resta 

afastada a alegação de que a norma em debate estaria em choque com a laicidade estatal 

(artigo 19, I, da Constituição Federal). 

 

 
7 Decreto nº 65.596/2021. 
8 Artigo 2º do Decreto nº 65.596/2021. 
9 “O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões” – ADPF 54, rel. Min. 

MARCO AURÉLIO, j. 12/4/2012. 
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No intuito de garantir os direitos fundamentais 

à vida e à saúde, o Estado, de forma colateral, interferiu minimamente em apenas um 

dos aspectos da liberdade religiosa (a participação presencial em missas, cultos e demais 

atividades coletivas10) e limitou, excepcionalmente e por tempo restrito ao absolutamente 

necessário, as atividades presenciais com potencial para gerar aglomerações, sem, 

portanto, vulnerar o núcleo essencial11 da prática religiosa. 

 

Aliás, reconhecendo a relevância e 

imprescindibilidade do direito fundamental à liberdade religiosa, inclusive, as atividades 

dessa natureza foram expressamente reconhecidas como essenciais pelo Estado no 

Decreto nº 65.541/202112. 

 

Nesse cenário, não procede a afirmação 

constante da inicial de que essa excepcional e temporária vedação seja medida que solapa 

o direito de liberdade religiosa e de culto insculpido no artigo 5º, VI, da Constituição 

Federal, ou que afronta a laicidade estatal constante do artigo 19, I. Ao contrário, ao 

buscar preservar a vida e a saúde das pessoas, a norma estadual impugnada, por 

consequência, visa garantir também as demais liberdades constitucionais. 

 

 
10 Reconhecendo tratar-se de parte do direito à liberdade religiosa, GILMAR MENDES: “na liberdade 

religiosa incluem-se liberdade de crença, de aderir a alguma religião, e a liberdade do exercício do culto 

respectivo” (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 

2008, pag. 417).  

Segundo ANDRÉ RAMOS TAVARES, a liberdade religiosa, enquanto direito fundamental, inclui a 

liberdade: (a) de opção em valores transcendentais; (b) de crença nesse sistema de valores; (c) de seguir 

dogmas baseados na fé e não na racionalidade estrita; (d) dos locais da prática de cultos; (e) de não ser o 

indivíduo inquirido pelo Estado sobre suas convicções; (f) de não ser o indivíduo prejudicado de qualquer 

forma em virtude se sua crença; (g) da liturgia; e (h) do culto. (TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 

Constitucional. 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2010, pag. 630). 
11 A respeito do núcleo essencial dos direitos fundamentais, ou, na dicção de ROBERT ALEXY, da 

“garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais como restrição das restrições”, a doutrina 

constitucionalista tem entendido que o denominado “limite dos limites” para restrição de direitos 

fundamentais impede as restrições capazes de levar ao esvaziamento ou supressão do direito fundamental. 

Trata-se, pois, do âmbito inviolável mesmo nas situações de colisão entre princípios, garantindo-se um 

mínimo de eficácia do direito fundamental em questão. 
12 Ao rol de atividades essenciais constante do artigo 2º do Decreto nº 64.881/2020, foram incluídas as 

“atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as recomendações sanitárias”. 
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Há que se considerar, ainda, que do direito à 

liberdade religiosa não decorre o direito de incentivar ou efetivamente provocar 

aglomeração, durante uma pandemia, em cultos, missas ou demais atividades religiosas 

coletivas presenciais.  

 

A bem da verdade, é oportuno lembrar que a 

não realização de quaisquer atividades com potencial de gerar aglomerações, incluído o 

“funcionamento de locais de culto e suas liturgias”, já é recomendada no Estado de São 

Paulo desde a edição do Decreto nº 64.862, de 13 de março de 202013. 

 

Não é demais memorar que esse Supremo 

Tribunal Federal, no contexto da atual pandemia, já se pronunciou mais de uma vez acerca 

da possibilidade de Estados e Municípios adotarem as necessárias medidas de 

distanciamento social, inclusive para impor restrições a direitos constitucionais, desde 

que para garantir o direito à vida e à saúde e mediante a presença de fundamentação 

idônea de caráter técnico científico.  

 

Nesse sentido, veja-se, além da já citada ADI nº 

6.341, recente medida cautelar na Suspensão de Liminar SL nº 1.432/SP14, em que o Min. 

Presidente da Corte, LUIZ FUX, analisando a constitucionalidade de lei municipal que 

restringira a circulação de pessoas em via pública, destacou que “a medida restritiva em 

questão se revela dotada de razoabilidade, haja vista o cenário relatado de colapso do 

sistema de saúde e a existência de diversas exceções à vedação à circulação, além da 

limitação temporal de sua vigência, de apenas poucos dias, a indicar a plena observância 

da disposição do §1º do art. 3º Lei Federal 13.979/2020”. 

   

Por outro lado, a título de argumentação, ainda 

que se pudesse admitir que a norma impugnada estaria a restringir o direito à liberdade 

 
13 Alterado pelo Decreto nº 64.879/2020. 
14 Decisão monocrática da Presidência de 19/3/2021. 
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religiosa, a técnica da ponderação de direitos fundamentais (ALEXY), amplamente 

empregada nesse Supremo Tribunal Federal15, conduziria ao necessário reconhecimento 

da constitucionalidade dessa hipotética restrição, haja vista o presente estado de 

emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de 

COVID-19 e a prevalência, no caso concreto, dos direitos à vida e à saúde sobre a 

liberdade religiosa. 

 

É que, ao supostamente colidirem, de um lado, 

aspectos16 do direito à liberdade religiosa e, de outro, os direitos fundamentais à vida e à 

saúde, excepcional e temporariamente aqueles deveriam ceder a estes. A liberdade de 

culto, como todas as liberdades, não é absoluta17, e eventualmente pode sofrer restrições 

para garantir a unidade e a máxima efetividade da Constituição e dos direitos 

fundamentais. 

 

Em outras palavras, no contexto da presente 

pandemia de COVID-19, e considerando as atuais condições epidemiológicas, neste caso 

concreto, o direito à vida e à saúde teriam precedência à liberdade de culto18.   

 

 
15 De acordo com o Min. ROBERTO BARROSO, citando voto do Min. CELSO DE MELLO: “De fato, o 

emprego da ponderação tornou-se corriqueiro na argumentação do Supremo Tribunal Federal, com 

referências frequentes a essa técnica, à razoabilidade-proporcionalidade e ao conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais. Confira-se, e.g.: DJU,  19 mar. 2004, HC 82.424/RS, voto do Ministro Celso de Melo:  

‘Entendo que a superação dos antagonismos existentes entre os princípios constitucionais há de resultar da 

utilização, pelo Supremo Tribunal Federal de critérios que lhe permitam ponderar e avaliar, hic e nunc, em 

função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito a 

preponderar no caso, considerada a situação de conflito ocorrente, desde que, no entanto, a utilização do 

método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, tal como adverte o magistério na doutrina’.”. 
16 Não é demais repetir que a restrição imposta pela norma impugnada não afeta propriamente a liberdade 

religiosa em seu núcleo essencial, mas somente, em caráter temporário, as atividades presenciais coletivas. 
17 CELSO BASTOS escreve que, “embora a atual Constituição não faça referência expressa à observância 

da ordem pública e dos bons costumes como fazia a anterior, estes são valores estruturantes de toda ordem 

normativa” (BASTOS, Celso. Curso de Direito Constitucional. 18ª edição. São Paulo: Saraiva, 1997, pag. 

191). 
18 Nos dizeres de ALEXY, a lei de colisão dispõe que “as condições sob as quais um princípio tem 

precedência em face de outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica 

do princípio que tem precedência” (ALEXY, Robert. “Teoria dos Direitos Fundamentais”. Tradução de 

Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 2008, pag. 99). 
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Nesse sentido, no já referido Curso de Direito 

Constitucional19, GILMAR MENDES leciona que “a lei deve proteger os templos e não 

deve interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional 

concorrente de maior peso na hipótese considerada” (destaquei). 

 

Na mesma trilha, no RHC 134.682, o Min. 

EDSON FACHIN asseverou que “a liberdade religiosa e a de expressão constituem 

elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância 

dos demais direitos e garantias fundamentais...”20 (destaquei). 

 

Nesse passo, caso se considere que a vedação às 

atividades religiosas presenciais coletivas constitui parcial restrição do próprio direito 

fundamental à liberdade religiosa, tal restrição, excepcional, justificada e transitória, 

mostra-se medida constitucionalmente válida pois: (a) adequada (apta a atingir a 

finalidade de impedir, ou ao menos desestimular aglomerações durante a pandemia); (b) 

necessária (já que para o combate à pandemia não há alternativas disponíveis, no 

momento, ao distanciamento social); e (c) proporcional (uma vez que restringe 

temporariamente apenas um aspecto do direito à liberdade religiosa, sem vulnerar o 

conteúdo essencial desse direito). 

 

Com relação ao pedido subsidiário para que 

esse C. STF estabeleça condições e protocolos para a realização de atividades religiosas 

coletivas, cumpre anotar que, para além da indevida invasão do Poder Judiciário nas 

funções típicas do Executivo (embasadas em evidências científicas)21, o critério sugerido 

 
19 Ver nota 9 supra, mesma página. 
20 RHC 134.682, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 29/11/2016. 
21 Aqui, é oportuno lembrar o decidido pelo Min. ALEXANDRE DE MORAES na ADPF nº 672: 

“[...] não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo 

Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever 

constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva 

perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência 

lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por 

infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da 

arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da 

discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, 
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pelo arguente (funcionamento com 35% da capacidade), ou mesmo aquele adotado na já 

mencionada decisão monocrática dada na ADPF nº 701 (funcionamento com 25% da 

capacidade e adoção de medidas de distanciamento e protocolos sanitários), poderia, na 

prática, gerar encontros com aglomeração de milhares de pessoas22, com evidente risco 

de propagação do Coronavirus e potencial supressão do direito fundamental à vida e à 

saúde da população. 

 

Por fim, quanto à medida cautelar pleiteada, 

para além da acima demonstrada ausência da plausibilidade do direito, é de se notar a 

carência de perigo na demora, dado o caráter excepcional e temporário da norma 

impugnada, com termo final de eficácia pré-datado para 11 de abril próximo. 

 

Nesses termos, impõe-se a denegação da 

medida cautelar pleiteada e, caso esta ação seja desde logo submetida ao plenário desse 

Supremo Tribunal Federal, os efeitos da denegação devem ser considerados para o fim 

de o colegiado, por extensão, rever a medida cautelar concedida na mencionada ADPF nº 

701, sob a relatoria do Min. NUNES MARQUES, dada a “natureza unitária da tese 

jurídico-constitucional e a necessidade de tratamento uniforme do tema em todo o 

território nacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

consequentemente, arbitrárias.” (ADPF 672, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 

08/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14/04/2020 PUBLIC 

15/04/2020). 
22 Por exemplo, a Cidade Mundial (Igreja Mundial do Poder de Deus – Guarulhos) pode reunir 100 mil 

pessoas. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (Aparecida) tem capacidade para 75 mil 

pessoas (30 mil pessoas sentadas no interior da igreja). O Templo Glória de Deus (Igreja Pentecostal Deus 

é Amor – São Paulo), tem capacidade para 60 mil pessoas. No Templo de Salomão (Igreja Universal do 

reino de Deus - São Paulo) cabem 10 mil pessoas sentadas. Na Catedral da Sé (São Paulo), 8 mil pessoas 

sentadas. O Santuário Pai das Misericórdias (Cachoeira Paulista) tem capacidade de 5 mil pessoas sentadas. 
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À vista do exposto, e diante da demonstrada 

compatibilidade com a Constituição Federal do artigo 2º, II, “a”, do Decreto nº 

65.563/2021 do Estado de São Paulo, espero a denegação da medida cautelar pleiteada e, 

ao final, o desprovimento da presente ADPF. 

 

Sendo o que neste momento cumpria-me 

informar, nesta oportunidade renovo a Vossa Excelência os meus protestos de elevada 

consideração e respeito. 

 

 

 

 

 

JOÃO DORIA 

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Ministro GILMAR MENDES  

DD. Relator da ADPF nº 811 

Supremo Tribunal Federal 
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