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Resumo: O presente artigo tem o propósito de demonstrar que 
os direitos fundamentais são preservados em tempos de pande-
mia, demonstrando que a evolução do próprio direito conduz a 
impossibilidade de estabelecer um rol taxativo. Na esfera dos 
direitos implícitos é que se percebe o quanto a reconstrução per-
manente do catálogo constitucional de direitos cresce. Os direi-
tos fundamentais se tornam mais vulneráveis. A única certeza 
que existe é não tentar instrumentalizar o estado de anormali-
dade, utilizando como pretexto autorização de um estado de de-
fesa ou mesmo de um estado de sítio. Com a pesquisa evidencia-
se que os direitos fundamentais permanecem em constante evo-
lução, sendo alterados consoante o desenvolvimento da socie-
dade, estando, atualmente, divididos em direitos de primeira, 
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segunda e terceira geração no texto constitucional. Para a reali-
zação da pesquisa utilizou-se do método dedutivo bibliográfico, 
fazendo-se intensa revisão bibliográfica de conceituados doutri-
nadores que abordam o tema. A proteção dos direitos fundamen-
tais depende da continua fiscalização, como dizia Thomas Jef-
ferson: “o preço da liberdade é a eterna vigilância”. 
 
Palavras-Chave: direitos fundamentais, fiscalização, proteção. 
 
FUNDAMENTAL RIGHTS IN PANDEMIC TIMES 
 
Abstract: The purpose of this article is to demonstrate that fun-
damental rights are preserved in times of a pandemic, demon-
strating that the evolution of the right itself leads to the impossi-
bility of establishing a taxable role. In the sphere of implicit 
rights, we can see how the permanent reconstruction of the con-
stitutional catalog of rights grows. Fundamental rights become 
more vulnerable. The only certainty that exists is not to try to 
exploit the state of abnormality, using as an excuse the authori-
zation of a state of defense or even a state of siege. With the 
research it is evidenced that the fundamental rights remain in 
constant evolution, being altered according to the development 
of the society, being, currently, divided in rights of first, second 
and third generation in the constitutional text. To carry out the 
research, we used the bibliographic deductive method, making 
an intense bibliographic review of renowned doctrines that ap-
proach the theme. The protection of fundamental rights depends 
on continuous inspection, as Thomas Jefferson said: "the price 
of freedom is eternal surveillance". 
 
Keywords: fundamental rights, inspection, protection. 
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s direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal destinam-se a estabelecer direitos, garan-
tias e deveres aos cidadãos. As normas relativas 
aos direitos fundamentais e individuais são de efi-
cácia e aplicabilidade imediata, conforme obser-

vamos ao artigo 5°, §1º da Constituição Federal de 1988. Os di-
reitos fundamentais podem ser classificados em direitos de pri-
meira, segunda e terceira geração. Os direitos fundamentais não 
pertencem ao rol taxativo do direito, acompanhando o desenvol-
vimento da sociedade e os estágios evolutivos. Também conhe-
cidos como direitos humanos, direitos subjetivos públicos, direi-
tos do homem, direitos individuais, liberdades fundamentais ou 
liberdades públicas, conforme traz a própria Constituição Fede-
ral brasileira (BRASIL, 1988).  

Os direitos fundamentais expressos na Constituição Fe-
deral têm como justificativa não somente a importância de tais 
direitos para o cidadão, mas também a própria manutenção do 
Estado Democrático de Direito. O conceito de democracia pode 
ser definido por diversos aspectos. Diz-se que “a democracia é a 
pior forma de governo exceto todas as outras formas que foram 
testadas de tempos em tempos” – Winston Churchill (1874 – 
1965), estadista, militar e historiador britânico. 

Os direitos fundamentais serão preservados em tempos 
de pandemia, demonstrando que a evolução do próprio direito 
conduz a impossibilidade do retrocesso de tais direitos. Os direi-
tos fundamentais se tornam mais vulneráveis face o cenário 
mundial do novo CoronaVírus. A única certeza que existe é não 
tentar instrumentalizar o estado de anormalidade, utilizando 
como pretexto autorização de um estado de defesa ou mesmo de 
um estado de sítio. A proteção dos direitos fundamentais de-
pende da continua fiscalização. O Estado de Defesa e o Estado 
de Sítio são medidas extraordinárias previstas pela Constituição 
Federal, buscando restabelecer ou garantir a continuidade da 
normalidade constitucional ameaçada. Esses instrumentos são 
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estados de exceção, que devem ocorrer apenas quando estrita-
mente necessários e por um prazo temporal determinado, sob o 
risco de darem vazão a impulsos autoritários. 

 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
O cenário pandêmico pelo novo Coronavírus apresenta 

um colapso na economia global e uma crise sanitária e social 
violadora dos próprios Direitos Fundamentais, acertando drasti-
camente o sistema de saúde, gerando uma calamidade assusta-
dora. É necessário entender que as medidas de proteção ao Di-
reito à Saúde são de âmbito nacional, estadual e municipal, haja 
vista que a Constituição Federal de 1988 estabelece no inciso II 
do artigo 23 que "cuidar da saúde e assistência pública" é de 
"competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos municípios". Ao mesmo tempo, o inciso XII do artigo 24 
do texto constitucional prevê que "compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente" sobre "previ-
dência social, proteção e defesa da saúde" (BRASIL, 1988). 

Os três entes federativos podem exercer essas competên-
cias simultaneamente. A Constituição ainda prevê, no artigo 
196, que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ga-
rantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença". O Direito à saúde é responsabili-
dade de todos, constitui direito fundamental, de natureza social, 
consoante preceitua o art. 6º, caput, da Constituição da Repú-
blica e está associada ao Princípio da Dignidade da Pessoa Hu-
mana, um dos pilares da República Federativa do Brasil (BRA-
SIL, 1988). 

É certo afirmar que os direitos fundamentais se tornam 
mais vulneráveis às restrições em tempos tenebrosos como vive-
mos atualmente, o que é observado com o distanciamento social, 
o fechamento do comercio, a proibição de frequentar determina-
dos locais, e tantos outros exemplos. As situações como as quais 
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se está vivenciando, tornam secundárias milhares de questões e 
problemas com os quais lida o Direito, ocorrendo uma mudança 
do foco para a necessidade urgente de equacionar centenas de 
desafios ao próprio direito constitucional. 

Qual é o caminho certo face todos estes desafios? É ne-
cessário considerar as diversas medidas tomadas pelos vários 
atores que fazem parte desta Democracia brasileira no intuito de 
estabelecer o melhor caminho face todos os desafios enfrenta-
dos. A única certeza que existe é não tentar instrumentalizar o 
estado de anormalidade, utilizando como pretexto autorização 
de um estado de defesa ou mesmo de um estado de sítio. Dentro 
da decretação formal de qualquer um dos estados de exceção 
constitucional previstos na Constituição Federal de 1988 é ini-
maginável a quantidade de direitos fundamentais que poderão 
sofrer limitações. A característica da limitabilidade ensina que 
os direitos não são absolutos, podem sofrer restrições em mo-
mentos de crise (Estado de Sítio) ou diante de interesses que se-
jam mais importantes (BRASIL, 1988). 

As medidas de combate vão desde estudo e investigação 
epidemiológica, requisição de bens e serviços de pessoas natu-
rais e jurídicas até medidas extremas de determinação de reali-
zação compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, va-
cinação e outras medidas profiláticas. A Lei 13.979/2020 (Lei 
Federal) previu medidas coercitivas para o combate à pandemia, 
que foram replicadas pela legislação Estadual e Municipal 
(BRASIL, 2020). 

Sem saúde ou sem a assistência à saúde não se pode dizer 
que exista uma vida digna. É de quem a responsabilidade por 
garantir saúde ao cidadão? A responsabilidade é de todos os en-
tes estatais. Os direitos individuais e coletivos ligados à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendo estes 
invioláveis aos brasileiros os estrangeiros residentes no País. As-
sim apresenta a redação do Artigo 5º da Constituição Federal de 
1988, parágrafos I, II, IV, XIII, XIV e XV: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
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qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: I – homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações, nos termos desta Constituição; II – ninguém será obri-
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei; IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo ve-
dado o anonimato XIII – é livre o exercício de qualquer traba-
lho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissio-
nais que a lei estabelecer; XIV – é assegurado a todos o acesso 
à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá-
rio ao exercício profissional; XV – é livre a locomoção no ter-
ritório nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens; (BRASIL, 1988). 

A prática da força normativa da Constituição traduz os 
fundamentos da teoria neoconstitucionalista. Conforme Hesse 
(1991, p. 20) “quanto mais o conteúdo de uma Constituição lo-
grar corresponder à natureza singular do presente, tanto mais se-
guro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa”. 

A democracia é o terreno mais fértil para o desenvolvi-
mento dos direitos fundamentais. A dualidade (regime democrá-
tico x direitos fundamentais) poderá ser problematizado no 
plano teórico, por questões tais como: 1) Sea vontade da maioria 
mediante legítimo processo participativo (até mesmo direto) 
uma norma que fira um direito fundamental, esta norma é vá-
lida? 2) É frequente a percepção de que mesmo em democracias 
consolidadas observa-se reiterado descaso com direitos aos 
quais a ordem constitucional atribui a natureza de fundamental!  

A história dos Direitos Humanos é a história da luta pela 
implementação da maneira mais adequada de lidar com as hos-
tilidades nas relações intersubjetivas: “o conflito é uma condição 
inerente ao ser humano e as diferenças decorrentes dos distintos 
estados de conhecimento dos sujeitos em comunicação mantém 
um permanente estado conflitivo” (PUGLIESE, 2009, p. 223). 

Parte da doutrina entende que somente se pode falar em 
direitos fundamentais a partir do séc. XVIII, mais 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________41_ 
 

 

especificamente a partir da Bill of Rigths de 1776, e da Declara-
ção de Direitos do Homem e do Cidadão concebida pelos fran-
ceses, em 1789. A consideração histórica dos direitos fundamen-
tais exige, ainda, a menção a outro fenômeno essencial para o 
seu desenvolvimento: o constitucionalismo. 

Tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamen-
tais foram conquistas históricas. A doutrina costuma falar em 
gerações, ou seja, marcos históricos que destacaram a sucessiva 
progressão de direitos até a definição hoje entendida por direitos 
e garantias fundamentais e positivada na Constituição. São, por-
tanto, exemplos de gerações de direitos e garantias fundamen-
tais: 

a) Direitos civis e políticos: foram os primeiros direitos 
conquistados e incluem o direito ao voto e as liberdades civis, 
como a liberdade religiosa; 

b) Sociais e coletivos: conquistados pelos movimentos 
sociais, incluem, sobretudo, o direito à igualdade e a positivação 
de outros direitos humanos; 

c) Transindividuais: referem-se a direitos mais amplos e 
recentes, como o direito ao meio ambiente e a preocupação cres-
cente com a infância e a juventude. 

Essa classificação, contudo, varia de acordo com a dou-
trina. Alguns chegam a incluir uma quarta ou quinta geração, 
embora as três mencionadas sejam as mais clássicas. Nos ensi-
namentos de Brega Filho (2002, p. 72): “tradicionalmente os do-
cumentos internacionais relativos aos direitos fundamentais uti-
lizam a expressão direitos humanos ou direitos do homem, fa-
zendo referência aos direitos de primeira, segunda e terceira ge-
rações”. 

 
DAS CARACTERISTICAS DOS DIREITOS FUNDAMEN-
TAIS 

 
Os direitos fundamentais são "direitos público-
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subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispo-
sitivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter norma-
tivo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o 
exercício do poder estatal em face da liberdade individual" (DI-
MOULIS, 2011, p. 49). 

Diante todos os eventos evolutivos e do próprio desen-
volvimento social os Direitos Humanos vão surgindo com a ca-
minhada da vida. O questionamento central é como algo se torna 
direito fundamental? Não se limita a um conceito formal, haja 
vista que existem direitos implícitos. Na esfera dos direitos im-
plícitos é que se percebe o quanto a reconstrução permanente do 
catálogo constitucional de direitos cresce. 

As características dos direitos fundamentais são elenca-
das pela doutrina constitucionalista e dentre as diversas opções 
mencionadas, vamos explicar as principais, quais sejam: Univer-
salidade e Internacionalização; Autonomia; indivisibilidade; 
historicidade; positividade; sistematicidade; abertura; aplicabili-
dade imediata; proibição do retrocesso.  

 
A) UNIVERSALIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 
A universalidade dos direitos fundamentais são dirigidos 

a todo ser humano em geral sem restrições, independente de sua 
raça, credo, nacionalidade ou convicção política. Os direitos 
fundamentais têm sua essência no valor do homem. Em decor-
rência desse valor agregado ao ser humano desenvolve-se o con-
ceito de que a pessoa humana, pelo só fato de sê-la, faz jus à que 
se lhe respeitem certos direitos essenciais à sua existência digna. 

 
B) AUTONOMIA 

 
A autonomia está fundamentada na “dignidade da pessoa 

humana”, se relacionando com os demais direitos como a liber-
dade, igualdade, privacidade, educação, segurança e condições 
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materiais.  
 

C) INDIVISIBILIDADE 
 
A indivisibilidade dos direitos fundamentais ensina a ne-

cessidade de respeito e desenvolvimento de todas suas catego-
rias, existindo uma interdependência e a inter-relação desses di-
reitos. 

 
D) HISTORICIDADE 

 
Os direitos fundamentais são produtos da história, es-

tando sujeito aos avanços e também ao retrocesso. Fica o enten-
dimento que todos somos responsáveis pela preservação destes 
direitos. 

 
E) POSITIVIDADE 
 

Os direitos fundamentais são anteriores à positivação e 
por ela não podem ser esgotados. Os direitos fundamentais estão 
relacionados com a positivação histórica do próprio Ordena-
mento Jurídico. Ultrapassando as fronteiras dos países, a positi-
vidade dos direitos fundamentais conhece atualmente uma di-
mensão internacional (internacionalização), por intermédio de 
convenções, declarações e similares. 

 
F) SISTEMATICIDADE 

 
Existe uma concepção lógica de modo a ter sua compre-

ensão de modo lógico, ou seja, a inter-relação e interdependên-
cia entre os direitos fundamentais é elemento essencial de pre-
servação do próprio direito em sua individualidade.  

 
G) ABERTURA E INEXAURIBILIDADE 
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Os direitos fundamentais são dotados de abertura possi-

bilitando uma “abertura numérica” do seu conteúdo, haja vista 
que admite o surgimento de novos direitos. Conforme o próprio 
desenvolvimento social, cultural, científico e ético é possível o 
surgimento de novos direitos, por tal razão os direitos fundamen-
tais não se exaurem.  

 
H) APLICABILIDADE IMEDIATA 

 
Os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Nos 

termos do art. 5º, § 1º da Constituição Federal de 1988 “as nor-
mas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm apli-
cação imediata” (BRASIL, 1988). Embora haja diversas corren-
tes sobre a aplicação imediata dos direitos fundamentais e posi-
cionamentos divergentes na jurisprudência, assim tem entendido 
o Supremo Tribunal Federal e maior parte dos nossos tribunais 
sobre o tema. 

 
I) PROIBIÇÃO DO RETROCESSO 

 
A ideia da proibição do retrocesso legal está diretamente 

ligada ao pensamento do constitucionalismo dirigente que esta-
belece as tarefas de ação futura ao Estado e à sociedade com a 
finalidade de dar maior alcance aos direitos sociais e diminuir as 
desigualdades. Nos ensinamentos de Canotilho (2006, p. 177): 

Neste sentido se fala também de cláusulas de proibição de evo-
lução reaccionária ou de retrocesso social (ex. consagradas le-
galmente as prestações de assistência social, o legislador não 
pode eliminá-las posteriormente sem alternativas ou compen-
sações «retornando sobre seus passos»; reconhecido, através de 
lei, o subsídio de desemprego como dimensão do direito ao tra-
balho, não pode o legislador extinguir este direito, violando o 
núcleo essencial do direito social constitucionalmente prote-
gido).  
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DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM TEMPO DE PANDE-
MIA 

 
Os direitos fundamentais estão intrinsecamente ligados 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, envolvendo aspec-
tos dos direitos individuais, políticos e sociais. (BARROSO, 
2002). Na celebrada proposição de BOBBIO (1992, p. 26), a De-
claração Universal dos Direitos Humanos de 1948 confere "las-
tro axiológico e unidade valorativa a esse campo do Direito, com 
ênfase na universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos direitos humanos”. 

Impõe-se a necessidade do esforço para que os direitos 
fundamentais sejam respeitados. O acesso a internet e a própria 
inclusão digital em tempo de pandemia mostra o desenvolvi-
mento do direito fundamental de acesso aos novos meios tecno-
lógicos, principalmente quando o mundo científico certifica a 
importância do distanciamento social na preservação da vida. A 
própria democracia é um direito fundamental. O desenvolvi-
mento conceitual dos direitos fundamentais mostra que apesar 
de a universalidade ser uma característica essencial desses direi-
tos, existirá momentos que esta efetivação dependerá de adoção 
de políticas públicas voltadas a determinados grupos. 

Neste sentido, o nobre Alves apud Denora e Machado 
(2017, p. 22), a fim de sedimentar a proposição da democracia 
como um direito fundamental em definição e adequação concei-
tual à necessidade de países de modernidade tardia, defende que 
do ponto de vista político, ensina: 

a democracia contemporânea é apta a subverter a lógica do sis-
tema de classe e assegurar um conjunto de instituições com 
verdadeiro potencial emancipatório, possuindo a democracia 
contemporânea capacidade na ocorrência de direitos funda-
mentais, sendo a própria democracia um direito fundamental.  

As constituições brasileiras são retratos de uma socie-
dade em movimento: 

O fato é que a cada passo, novos horizontes descortinam-se re-
velando novos desafios ou novos aspectos dos mesmos 
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desafios. Daí que, se a apaixonada defesa de ‘direitos humanos 
para humanos direitos’ fere de morte a própria lógica dos con-
ceitos envolvidos, de outro cria a oportunidade para a recons-
trução desses direitos em bases cada vez mais sólidas e atuais. 
Assim, tal qual Prometeu – defensor da humanidade na mito-
logia grega e condenado pelos deuses a ter seu fígado devorado 
por uma águia todos os dias pela eternidade –, a sociedade bra-
sileira, enquanto uma sociedade dos intérpretes da Constitui-
ção, tem renovado dia a dia o desafio de reafirmar os direitos 
fundamentais (SILVA; BREGA FILHO, 2016, p. 26). 

A crise econômica mundial, que a cada vez ocorre em 
ciclos menores e com efeitos permanentes em determinados es-
tratos sociais, tem impulsionando o crescimento da desigualdade 
social em diferentes partes do mundo. As diferenças existirão, 
mas o “Direito” buscará combater à indignidade. Todas as desi-
gualdades sociais latentes no mundo atual mostram que alguns 
indivíduos são merecedores de atenção especial, exigida pelo 
princípio do respeito à dignidade humana (MENDES; COE-
LHO; BRANCO, 2008, p. 254). 

Em países como o Brasil, em que a desigualdade social 
permeou toda a sua história, o Estado cumpre um papel funda-
mental na garantia do acesso a condições inerentes a uma situa-
ção cidadã. Por tal razão a Constituição da República de 1988 
que estabelece, em seu artigo 1º, que a República Federativa do 
Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, tendo 
como fundamento a soberania e a cidadania (incisos I e II), con-
ceitos umbilicalmente ligados ao conceito de democracia, prevê 
serem fundamentos de igual importância, a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (in-
cisos III e IV), estes últimos valores que guardam conexão in-
trínseca com os direitos fundamentais (BRASIL, 1988). 

O Presidente da República Federativa do Brasil editou a 
lei temporária 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada em 
20/03/2020 pela Medida Provisória nº 926, a qual não se auto-
aplica. Por isso, para viabilizar sua execução financeira, foi de-
cretado o Estado de Calamidade Pública. A decretação de 
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calamidade pública viabiliza a execução financeira da Lei 
13.979/2020. É necessário salientar que o Estado de Calamidade 
pode ser decretado por qualquer ente federativo (BRASIL, 
2020). 

Tal lei temporária deu ensejo para a propositura da ADI 
6341, em que se invocou a inconstitucionalidade da nova reda-
ção com base em duas teses: 1) que por se tratar de norma geral 
editada pela União Federal em matéria de competência comum 
(saúde), o instrumento hábil deveria ser o da lei complementar, 
nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Constituição Fede-
ral; e 2) além disso, tendo em vista tratar-se de matéria de com-
petência comum, as medidas previstas na lei federal não pode-
riam excluir outras eventualmente decretadas nas esferas esta-
dual e municipal (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI n. 
6341. Processo Eletrônico Público. Número Único: 0088693-
70.2020.1.00.0000. Relator: Min., Marco Aurélio, Redator do 
acórdão: Min. Edson Fachin, Relator do último incidente: Min. 
Marco Aurélio, Protocolada em: 23/03/2020). 

O Supremo Tribunal Federal na pessoa do Ministro 
Marco Aurélio em sua decisão nada trouxe de novo, visto que a 
Constituição Federal de 1988 já era clara em definir que o tema 
da saúde é da competência comum entre União, Estados, Distrito 
Federal e municípios e, no plano legislativo, é de competência 
concorrente, sendo pacífico o entendimento de que a União é 
responsável pela edição das normas gerais. Em território nacio-
nal a única certeza que existe é não tentar instrumentalizar o es-
tado de anormalidade, utilizando como pretexto autorização de 
um estado de defesa ou mesmo de um estado de sítio (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal. ADI n. 6341. Processo Eletrônico 
Público. Número Único: 0088693-70.2020.1.00.0000. Relator: 
Min., Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 
Relator do último incidente: Min. Marco Aurélio, Protocolada 
em: 23/03/2020). 

Os Estados de Defesa e de Sítio estão previstos 
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expressamente na Constituição nos artigos 136, 137 e seguintes 
da Constituição Federal de 1988. O Estado de Defesa é uma me-
dida excepcional, menos gravosa que o Estado de Sítio, seu obje-
tivo é o restabelecimento da ordem pública e da paz social em 
localidades restritas e determinadas, sendo uma medida de com-
petência da própria União. Vejamos: 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho 
da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado 
de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em lo-
cais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza 
(BRASIL, 1988). 

Já o Estado de Sítio é aquele decretado em situações que 
geram grave comoção nacional, conflito armado envolvendo pa-
íses estrangeiros ou quando o Estado de Defesa se mostrar insu-
ficiente ou inadequado. É decretado pelo Presidente da Repú-
blica, com posterior autorização do Congresso Nacional. Ve-
jamos: 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho 
da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao 
Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio 
nos casos de: I - comoção grave de repercussão nacional ou 
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida to-
mada durante o estado de defesa; II - declaração de estado de 
guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Parágrafo 
único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para 
decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os moti-
vos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional 
decidir por maioria absoluta (BRASIL, 1988). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/2000), impõe que a União observe as metas fiscais e os li-
mites de gastos determinados para cada ano, o que limitaria o 
quanto o Governo poderia gastar no combate ao Coronavírus. 
Entretanto, a própria lei prevê que na ocorrência de calamidade 
pública reconhecida pelo Congresso Nacional, o Governo é dis-
pensado de atingir a meta fiscal anteriormente imposta (artigo 
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65). Vejamos: 
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias 
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto 
perdurar a situação: I - serão suspensas a contagem dos prazos 
e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70; II - serão 
dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação 
de empenho prevista no art. 9 (BRASIL, 2000). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os direitos fundamentais nada mais são do que a incor-

poração dos direitos do homem no ordenamento jurídico de um 
Estado, mas não basta que estes direitos sejam positivados, é 
fundamental que tenham efetividade. Na Constituição Federal 
de 1988 os Direitos Fundamentais receberam o merecido desta-
que no Ordenamento Jurídico pátrio, impondo garantias aos ci-
dadãos e deveres ao Estado, que se mostram indispensáveis à 
defesa da cidadania. 

A Constituição Federal de 1988 não deve ser apenas teó-
rica e utópica, mas possível de ser colocada em prática, sempre 
tendo como principal finalidade atender os anseios e necessida-
des sociais do Estado. A força normativa da Constituição na atu-
ação e defesa dos direitos fundamentais é essencial. A efetivação 
dos direitos fundamentais somente será atingida mediante a 
conscientização, fiscalização e punição dos que desrespeitam a 
lei maior da República Federativa do Brasil. 

Os direitos fundamentais serão preservados em tempos 
de pandemia em respeito à impossibilidade do retrocesso de tais 
direitos. A única certeza que existe é não tentar instrumentalizar 
o estado de anormalidade, utilizando como pretexto autorização 
de um estado de defesa ou mesmo de um estado de sítio. A pro-
teção dos direitos fundamentais depende da continua fiscaliza-
ção. O Estado de Defesa e o Estado de Sítio são medidas extra-
ordinárias previstas pela Constituição Federal, buscando resta-
belecer ou garantir a continuidade da normalidade constitucional 
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ameaçada. 
A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos direitos fun-

damentais o merecido destaque, ante a natural importância des-
tes para a vida em sociedade, impondo diversas garantias aos 
cidadãos, assim como deveres ao Estado. A força normativa da 
Constituição refere-se à efetividade plena das normas contidas 
na Carta Magna de um Estado. Tal princípio foi vislumbrado por 
Konrad Hesse, que afirmava que toda norma Constitucional 
deve ser revestida de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar 
“letra morta em papel”.  

Nos países onde prevalecem as Constituições rígidas, a 
lei ordinária incompatível com a Lei Maior não se aplica por ser 
inválida, enquanto que, em relação aos países onde adotam as 
Constituições flexíveis, em face da inexistência de hierarquia ou 
supremacia entre essas normas, o problema não se resolve pela 
via da invalidade da norma por vícios de inconstitucionalidade 
e, sim, pelo instituto da revogação da norma anterior pela norma 
posterior (lex posterior derogat priori). 
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