
Esta obra coletiva tem por objetivo proporcionar uma visão 
diversificada da pandemia de covid-19 a partir da análise de 
várias dimensões da vida social fortemente impactadas pela 
crise sanitária global. Trata-se de empreitada desafiadora 
e complexa, pois os textos que compõem o livro foram 
sendo produzidos com a pandemia em pleno curso, a trazer 
novos desdobramentos. É certo, pois, que estamos longe de 
dimensionar os gravíssimos efeitos que a crise pandêmica tem 
causado e certamente ainda causará em nossas vidas e no 
mundo. Faz-se necessário o devido distanciamento histórico 
para proceder a esse balanço geral com a desejável acuidade 
analítica, e, ao que tudo indica, levaremos vários anos para 
tanto. Mas já é possível avançar em algumas análises, cientes 
dessas limitações. Esse é o propósito da presente publicação.
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A obra que ora oferecemos aos leitores, elaborada a várias 
mãos, tem por objetivo proporcionar uma visão diversificada da 
pandemia de covid-19 a partir da análise de várias dimensões 
da vida social fortemente impactadas pela crise sanitária global. 
Promovemos recortes temáticos conscientes de que os reflexos 
da crise pandêmica se desdobram em vários outros campos, mas 
alguma delimitação se impõe. Ressalte-se ainda que, desde o 
primeiro registro oficial da covid-19, em Uhan, na China, até 
a conclusão deste livro, já haviam se passado quase dois anos, 
circunstância que tornou ainda mais desafiadora a empreitada, 
visto que os textos que compõem a obra foram sendo produzidos 
com a pandemia em pleno curso, a trazer novos desdobramentos. 
É certo, pois, que estamos longe de dimensionar os gravíssimos 
efeitos que a crise pandêmica tem causado e certamente ainda 
causará em nossas vidas e no mundo. É necessário o devido 
distanciamento histórico para proceder a esse balanço geral 
com a desejável acuidade analítica, e, ao que tudo indica, 
levaremos vários anos para tanto. Mas já é possível avançar em 
algumas análises, cientes dessas limitações. Esse é o propósito 
do presente livro.

Compõem a obra 11 capítulos, cujas sinopses vêm a seguir em 
apertada síntese.

O capítulo 1, intitulado A pandemia e seu impacto na 
democracia, da lavra de Ricardo Fabrino, aborda os reflexos da 
pandemia de covid-19 no plano político a partir de uma análise 
multidimensional da democracia, a revelar como a crise sanitária 
global contribuiu para a erosão dos valores democráticos nas suas 

APRESENTAÇÃO
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múltiplas facetas. Igualdade, participação, representação política, 
tripartição dos Poderes, pluralismo, discussão pública, liberdade, 
tudo isso foi profundamente impactado pela crise pandêmica, 
que fez aflorar novos desafios para a democracia, vista tanto 
como prática quanto como ideia e horizonte normativo.

O capítulo 2, subscrito por José Alcione Bernardes Júnior, 
recebe como título Impactos socioeconômicos da pandemia 
do coronavírus e desigualdade. São abordados, em perspectiva 
crítica, os diversos fatores que concorreram para a desastrosa 
gestão da pandemia no Brasil, as suas consequências deletérias 
para a economia, bem como os reflexos disso no agravamento 
das desigualdades, em suas múltiplas dimensões. O autor aponta 
ainda as lições que já se podem extrair da crise sanitária global e 
que devem nortear nossas escolhas no mundo pós-pandemia, a 
partir de renovadas premissas valorativas.

O capítulo 3, elaborado por Bruno Penna Amorim, denomina-se 
Constitucionalismo em tempos de pandemia: vicissitudes 
e perspectivas. O autor empreende uma análise crítica das 
medidas estatais adotadas no combate à pandemia e reflete 
sobre sua compatibilização com os propósitos e as bases do 
constitucionalismo contemporâneo, especialmente no tocante 
ao respeito aos direitos fundamentais. A partir de sólidas fontes 
teóricas, são desenvolvidas ricas reflexões sobre as inquietações 
acerca de possíveis interpretações conducentes à disrupção do 
constitucionalismo vindouro.

O capítulo 4, denominado Parlamento digital: 
das inovações incrementais às disruptivas na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, é de autoria de Guilherme 
Wagner Ribeiro, Marcelo Fonseca de Castro e Ana Silvia de 
Abreu. Trata-se de trabalho que analisa como a ALMG reagiu 
em face da pandemia de covid-19 e a importância dos processos 
de digitalização – que já vinham em curso bem antes do advento 
da pandemia e foram por ela intensificados – para tornar 
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possível a continuidade dos trabalhos parlamentares em meio 
à emergência sanitária. O estudo contém ricas reflexões sobre o 
impacto das novas tecnologias na democracia e, especialmente, 
nas atividades legislativas.

Ainda o neoliberalismo: a pandemia e o papel do Estado 
de desiderato social e de dever sanitário. Eis o título do 
capítulo 5, de Onofre Batista Júnior e de Marina Marinho. O texto 
promove um riquíssimo apanhado das inúmeras transformações 
experimentadas pelo Estado ao longo dos anos, desde as formações 
estatais mais incipientes, passando pelos diversos paradigmas 
de Estado do pós-absolutismo até os dias atuais. Nesse evolver 
histórico, resulta evidente a força transformadora de eventos 
violentos e de grande magnitude, como guerras e revoluções, 
na ressignificação do papel do Estado, o mesmo ocorrendo em 
relação à pandemia de covid-19. Os autores demonstram, em 
abalizada crítica, a inadequação da cartilha neoliberal para o 
enfrentamento da crise sanitária e de outros desafios globais.

A pandemia e o modelo de desenvolvimento excludente 
no Brasil é o título do capítulo 6, elaborado por Frederico Jayme 
Júnior e Fabrício Missio. O texto, alicerçado em sólida base 
conceitual e lastreado por fartos dados empíricos, evidencia as 
nefastas consequências socioeconômicas da confluência da 
crise sanitária global com uma agenda política marcadamente 
neoliberal, a exacerbar as terríveis desigualdades do País. Ao final, 
os autores apresentam sugestões práticas de política econômica 
mais condizentes com um modelo inclusivo, em consonância com 
os valores e princípios da Constituição da República.

O capítulo 7, subscrito por Wladimir Rodrigues Dias e Larissa 
de Moura Guerra Almeida, tem por título O regime jurídico da 
emergência sanitária da covid-19: a instituição de normas 
intertemporais em contexto de excepcionalidade da 
pandemia e as implicações à legalidade da administração 
pública. A partir do referencial teórico do “estado de exceção”, 
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de Giorgio Agamben, os autores empreendem uma acurada 
análise crítica do arcabouço legal instituído em face da pandemia, 
de modo a revelar os riscos advindos de flexibilizações normativas 
e correspondente aumento da discricionariedade dos gestores no 
trato da crise sanitária.

O capítulo 8 intitula-se Novos desafios da sociedade 
internacional: a governança internacional e a crise sanitária 
global e é da lavra de Bruno Wanderley Júnior. Ao discorrer sobre 
a evolução histórica das relações internacionais, o autor nos mostra 
que o cenário internacional foi pouco a pouco incorporando novos 
atores e protagonistas, para além dos Estados, como organizações 
não governamentais (ONGs), empresas transnacionais e até 
mesmo os indivíduos. O texto encarece a importância do diálogo 
e da cooperação de todos para o enfrentamento dos grandes 
desafios globais, entre os quais, e a merecer um foco especial, a 
pandemia do coronavírus.

O capítulo 9 denomina-se Extrafiscalidade tributária e 
a pandemia de covid-19 e foi elaborado por Bernardo Motta 
Moreira, que nos mostra a importância da tributação não só 
como fonte de receita estatal, mas também como mecanismo 
indutor ou desestimulador de determinadas atividades, tendo 
em vista a consecução dos valores e princípios consubstanciados 
na Constituição da República. A extrafiscalidade assume 
especial relevo em um quadro pandêmico, daí a detida análise, 
empreendida pelo autor, de como se saiu o País no manejo desse 
importante instrumento fiscal durante a crise sanitária.

Como a pandemia da covid-19,  problema intergoverna-
mental complexo, ressignificou o federalismo brasileiro é 
o título do capítulo 10, elaborado por Gustavo Gomes Machado. 
Segundo o autor, a crise pandêmica representou um grande 
desafio ao federalismo cooperativo, além de dar visibilidade à 
necessidade de colaboração intergovernamental. Os atritos 
surgidos entre o governo central e as unidades subnacionais 
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reafirmaram as prerrogativas destas últimas, que contaram 
com o posicionamento favorável do Congresso Nacional e do 
Supremo Tribunal Federal e se mostraram imprescindíveis para 
o equilíbrio da federação e para a consolidação do regime 
democrático.

“Tenho morrido um leão por dia”: a percepção sobre as 
perdas e os processos de luto vivenciados pelas mulheres 
na pandemia da covid-19. Esse é o título do capítulo 11, de 
Danielle Monteiro, Daniela Cabral e Rafael de Castro. O estudo, 
de natureza qualitativa e baseado nos pressupostos teóricos da 
clínica psicanalítica e da psicossociologia, aponta especificidades 
nos reflexos da pandemia sobre as mulheres, dada sua condição 
de maior vulnerabilidade ante as medidas de contenção da 
covid-19 (isolamento e distanciamento social). Além da análise da 
sobrecarga física e psíquica desse segmento social, abordou-se o 
luto ético-político como um gatilho para frustrações, angústias e 
tristezas no contexto da crise pandêmica, bem como a necessidade 
de ações coordenadas para lidar com as mortes concretas e 
simbólicas vivenciadas por todos e, em especial, pelas mulheres.

São esses, em apertada síntese, os capítulos que compõem a 
presente obra. Uma boa leitura a todos!

Os coordenadores





A PANDEMIA E 
SEU IMPACTO NA 
DEMOCRACIA
Ricardo Fabrino Mendonça*
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* Doutor em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor do 
Departamento de Ciência Política da UFMG.
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1. INTRODUÇÃO

É praticamente impossível imaginar uma dimensão da vida 
social contemporânea que não tenha sido profundamente afe-
tada pela pandemia de covid-19. O Sars-CoV-2 se espalhou pelo 
mundo, evidenciando não apenas a fragilidade da saúde humana, 
mas também das fronteiras geopolíticas, dos sistemas de segu-
ridade social, dos serviços públicos, das cadeias de produção e 
dos sistemas informacionais, para citar alguns poucos exemplos. 
A pandemia mexeu com afetos, aspirações, anseios e temores. 
Como um dos grandes acontecimentos da atualidade, ela aba-
lou certezas, deslocou convicções e atravessou reestruturações 
sociais, econômicas, culturais e subjetivas em contextos diversos.

No plano político, os efeitos não foram menores ou mais limitados. 
O acontecimento pandêmico alterou os campos de possibilidade 
e os horizontes futuros, afetando instituições, políticas públicas, 
processos de confronto político, eleições e mesmo regimes 
políticos. Tendências autoritárias, que já vinham em crescimento ao 
redor do globo, aproveitaram-se da desestabilização gerada pela 
pandemia para ensaiar novos passos ou mesmo realizá-los, como 
o caso húngaro deixou claro. Em março de 2020, uma lei húngara 
permitiu ao Executivo prolongar indefinidamente o estado de 
alarme, assegurando um governo por decretos praticamente sem 
controles. O mundo também assistiu a reinvenções de repertórios 
de confronto político, em ondas de protestos que atravessaram a 
pandemia tematizando questões tão diversas como racismo, apoio e 
crítica a figuras políticas ou questionamento de medidas sanitárias. 
Parlamentos precisaram se reinventar, ganhando protagonismo em 
muitos países e acelerando tendências que já estavam em curso 
para a digitalização de uma série de processos e interfaces.

Há, assim, um enorme e multifacetado campo de investi-
gações dedicado a compreender os impactos da pandemia de 
covid-19 sobre a política. Este ensaio se insere nessa agenda 
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com uma contribuição bastante pontual, que é a de pensar 
como esse acontecimento tem contribuído para o cenário de 
erosão democrática. Para tanto, começarei com uma brevíssima 
contextualização da crise que vivemos. Na sequência, retomarei 
argumento anterior sobre a multidimensionalidade da democra-
cia para discutir como a pandemia tem agravado o cenário de 
erosão democrática em múltiplas frentes.

2. DEMOCRACIA EM CRISE

A democracia está em crise. Não é possível mais adotar meias 
palavras, eufemismos ou diagnósticos ambivalentes. Há ampla 
e extensa literatura internacional e brasileira atestando a gra-
vidade, extensão e amplitude da crise que vai além de casos 
isolados de desdemocratização ou ações pontuais de lideranças 
autoritárias para abalar a própria ideia de democracia (AVRIT-
ZER, 2019; CHAMBERS, 2021; CROUCH, 2004; CURATO, 
HAMMOND et MIN, 2019; DRIZEK et al., 2019; FORST, 2019; 
FUKUYAMA, 2015; GREER, 2014; KALYVAS, 2019; KURLANT-
ZICK, 2013; LEVITSKY, ZIBLATT, 2018; MOUNK, 2018; NORRIS, 
INGLEHART, 2019; OFFE, 2013; PRZEWORSKI, 2019; TALISE, 
2019; URBINATI, 2019). Runciman (2018) foi preciso, nesse 
sentido, ao apresentar um diagnóstico que não se restringe a 
episódios de países em desdemocratização para apontar que a 
democracia não é mais a única alternativa entendida como viável 
e normativamente defensável, o que explica o tamanho da crise 
da democracia. Não só ela parece em erosão, como há quem 
duvide que valha salvá-la...1

Em trabalho anterior, busquei organizar a literatura sobre crise 
da democracia em quatro grandes eixos que ajudam a entendê-

1 Uma célebre defesa não democrática nessa direção é a obra de Brennan 
(2016).
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-la em sua complexidade (MENDONÇA, 2020). Há, em primeiro 
lugar, um eixo político da crise, expresso na crise da representação, 
na ascensão de populismos autoritários, na disfuncionalidade de 
instituições, na despolitização de fenômenos e na estruturação de 
um antagonismo pouco constrangido por regras de competição 
democrática. Há, em segundo lugar, um eixo econômico da crise, 
evidenciado pela tradução de assimetrias econômicas em desi-
gualdades políticas, pelo esvaziamento da capacidade econômica 
de Estados em implementar decisões políticas e pelas condições 
de vida absolutamente indignas a que estão relegados enormes 
contingentes de cidadãos pobres em diversos países. O terceiro 
eixo da crise é social e se revela na crescente intolerância em 
sociedades cada vez mais tribalizadas e pouco afeitas à ideia cole-
tiva de demos, bem como no contexto de backlash cultural e de 
enfraquecimento de liberdades. Por fim, o quarto eixo encampa a 
dimensão epistêmica da crise, em que a saturação informacional, 
a disseminação desenfreada de conteúdos de desinformação e o 
enfraquecimento do estatuto da própria verdade colocam desa-
fios muito significativos à sobrevivência da democracia.

Quadro 1 – Síntese da crise

Eixo econômico Eixo político Eixo social Eixo epistêmico

Profundas 
desigualdades

Assimetria 
política gerada 

pelo poder 
econômico

Crise fiscal e 
enfraquecimento 

dos Estados

Crise 
de legitimidade

Apatia
Engajamento 

polarizado
Instituições 

disfuncionais
Populismo 
autoritário

Discursos de 
despolitização em 
face a catástrofes

Intolerância
Tribalismo

Backlash cultural
Perda de 

liberdades

Fake news
Pós-verdade

Deslegitimação 
do conhecimento 

especializado

Fonte: Elaboração própria, disponível em Mendonça (2020).
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É assim que Runciman (2018) vê o autoritarismo pragmático, a 

epistocracia e a governança descentralizada por meio de artefatos 

de inteligência artificial como desafiantes concretos ao domínio 

normativo da democracia. O que assusta é não somente a fragi-

lidade da democracia, mesmo onde se pensava que ela houvesse 

se consolidado, ou mesmo o volume dos desafios existentes, mas 

também a dimensão de alguns dos problemas por vir.

Há cada vez mais preocupação com o impacto potencial de 

catástrofes para a sobrevivência da democracia. Afinal, em face do 

risco de erradicação da própria humanidade, se as democracias se 

mostrarem lentas, ineficientes ou mesmo hesitantes, fortalece-se 

a tentação por seguir outros veios de tomada de decisão. Em um 

contexto de discussão de mudanças climáticas, crises migratórias 

e conflitos em grande escala, pululam as tentações não demo-

cráticas para produzir “as” soluções necessárias (FISCHER, 2017). 

A democracia pode ser mais facilmente “suspensa” em tempos 

de crise, diante da emergência de problemas tidos como maiores.

É aqui que a pandemia de covid-19 atravessa o cenário de ero-

são democrática. Concretizando os temores de uma catástrofe de 

impactos mundiais, ela alterou profundamente formas de experiên-

cia da realidade e os futuros percebidos como possíveis. De acordo 

com relatório recente da Freedom House (REPUCCI; SLIPOWITZ, 

2020), durante a pandemia, as condições da democracia pioraram 

em 80 países.2 Servindo como janela de oportunidade para ten-

tações autoritárias, ela criou abalos significativos na democracia, 

que também desenvolveu formas de resiliência e adaptações nesse 

cenário. No que se segue, retomarei uma ideia multidimensional 

de democracia (MENDONÇA, 2018) para pensar como a pandemia 

atravessa estruturalmente a ideia e a prática da democracia, assina-

lando uma série de desafios notáveis nesse cenário.

2 Disponível em: https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/ 
democracy-under-lockdown
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3. IGUALDADE

Democracias requerem a construção de uma comunidade 
de iguais politicamente. Isso significa que aqueles e aquelas que 
partilham da condição política de “iguais” deveriam ter condições 
efetivas de fazerem-se ouvidos nas definições que afetam os rumos 
da comunidade política. Significa, ainda, que é preciso assegurar 
condições de formulação e expressão de preferências a todos e 
todas que compõem essa comunidade de iguais, o que depende, 
no mínimo, de condições básicas de sobrevivência e educação 
(DAHL, 1997). Ademais, significa que a democracia envolve sempre 
algum tipo de teste ou busca da igualdade (RANCIÈRE, 1996).

Apesar do mote inicial de que a pandemia afetava a todos 
de forma igualitária, logo ficou claro que as desigualdades 
existentes viabilizaram experiências absolutamente distintas 
da pandemia, com implicações muito diferentes para grupos 
diversos. Ademais, houve um agravamento das desigualdades 
e da pobreza extrema no mundo. Em relatório do FMI, Ferreira 
(2021), afirma que, em 2020, o mundo observou não apenas o 
aumento de renda de bilionários, mas também o crescimento 
da pobreza. Mais de 120 milhões de pessoas foram empurradas 
para a pobreza extrema no contexto da pandemia. Dados da 
Cepal (2021) revelam que, somente na América Latina, haveria 
um total de 209 milhões de pessoas sobrevivendo abaixo da 
linha da pobreza. Moradores de áreas rurais, indígenas, negros 
e pessoas com níveis mais baixos de escolaridade seriam os mais 
afetados pela pobreza. De acordo com dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), pessoas migrantes (muitas das 
quais em trabalhos informais) também foram particularmente 
afetadas pela pandemia.3

3 Acesso em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_778911/lang--pt/ 
index.htm
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Isso coloca uma série de desafios muito concretos para a 
democracia. A pauperização inviabiliza a existência em condições 
de dignidade por amplos setores sociais, enquanto o aumento das 
desigualdades afeta ainda mais estruturalmente a possibilidade 
de construção de relações de solidariedade e confiança necessá-
rias a uma ideia de demos, como pontua Wendy Brown (2015). 
No “salve-se quem puder” da pandemia, a própria ideia de ende-
reçamento coletivo de um problema comum pela comunidade de 
iguais não ganhou tração.

No entanto, essas diferenças não se resumem (como se 
isso fosse pouco) às brutais condições de sobrevida de amplos 
segmentos sociais. A capacidade de influenciar decisões polí-
ticas viu-se também profundamente afetada pelas assimetrias 
existentes. A desestabilização pandêmica abriu novas janelas 
para ações de lobby e construções de políticas públicas muito 
benéficas a certas empresas, ainda que não necessariamente à 
saúde pública. Basta pensar na continuada prescrição de medi-
camentos sem eficácia comprovada contra a covid-19 em vários 
contextos. Ou nos processos de compra de respiradores, EPIs 
e vacinas ao longo da pandemia. A comunidade de “iguais” 
tem diferenças muito significativas na capacidade de influenciar 
decisões governamentais e políticas estatais. Um relatório do 
Corporate Europe Observatory chama a atenção, por exemplo, 
para a força da indústria farmacêutica em influenciar o escopo 
das decisões políticas, assegurando, assim, seu próprio modelo 
de negócio sem o devido escrutínio.4

Como discutiremos na próxima seção, mesmo o exercício da 
igualdade por meio do voto viu-se afetado pela pandemia, na 
medida em que eleições foram adiadas e alteradas, ou mesmo 
dificultadas e contestadas. Existir em condições de igualdade 
tornou-se inegavelmente mais difícil no contexto pandêmico em 

4 Disponível em: https://corporateeurope.org/en/2020/09/power-and-profit-
-during-pandemic
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diversas regiões do mundo e isso representa um desafio muito 
concreto à democracia.

4. PARTICIPAÇÃO

Uma segunda dimensão central à democracia é a participação. 
Democracias são comunidades de iguais que participam da cons-
trução da comunidade política. Essa participação pode se dar por 
meio do voto, mas também por outras formas de engajamento 
e expressão. A sociedade civil é absolutamente central para a 
vitalidade da democracia, podendo atuar de diversas maneiras na 
estruturação do futuro desta comunidade.

Como mencionado na seção anterior, nota-se, em primeiro 
lugar, que a pandemia afetou eleições. De acordo com relatório 
da Idea (2021), “pelo menos 79 países e territórios em todo o 
mundo decidiram adiar eleições nacionais e subnacionais devido 
à covid-19, dos quais pelo menos 42 países e territórios decidi-
ram adiar as eleições nacionais e referendos”.5 Convém lembrar, 
por exemplo, o adiamento do processo eleitoral para a consti-
tuinte chilena, bem como o das eleições municipais de 2020 no 
Brasil. Ainda de acordo com o referido relatório, em 63% dos 
países onde houve eleições, identificou-se uma redução de com-
parecimento às urnas. Em vários contextos, como bem ilustra o 
estadunidense, houve ampla tematização sobre procedimentos 
eleitorais, com o fortalecimento infundado de suspeitas sobre a 
legitimidade do pleito em virtude de adequações necessárias à 
realização das mesmas em contexto pandêmico.

Mas não só de eleições vive a participação democrática. Mani-
festar-se publicamente não é tarefa fácil em um contexto de pan-
demia e, embora tenha havido ondas de protestos, como ilustra o 

5 Disponível em: https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-
-overview-covid-19-impact-elections
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movimento Black Lives Matter (DAVE et al. 2021), a própria crise 
sanitária impôs limites muito significativos a formas convencionais 
de protestar, como argumentei em recente ensaio.6 Basta lem-
brar que Rodrigo Duterte, nas Filipinas, afirmou ter ordenado a 
militares que atirassem para matar em quem descumprisse regras 
de isolamento, depois que moradores de Manila protestaram por 
auxílio para se alimentarem.7

Abers, Rossi e Bülow (2021) argumentam que, no Brasil, 
movimentos sociais foram excluídos da coalizão de governo e 
alijados de processos decisórios para o enfrentamento da crise. 
O sistema político tornou-se, assim, ainda mais encapsulado, o 
que se observa também no fortalecimento da tendência de redu-
ção em volume e importância das instituições participativas do 
país. Tais instituições desempenharam um papel absolutamente 
central na política brasileira, pelo menos entre os anos 1990 e 
2016, mas já vinham sendo minadas e enfraquecidas desde o 
impeachment de Dilma Rousseff. Em tempos pandêmicos, esse 
enfraquecimento de instituições participativas se acentuou pela 
redução de interlocução efetiva com governos e pela restrita pre-
sença em arenas públicas de debate. Movimentos sociais viram, 
assim, mais uma via de engajamento e influência minguar.

Em diversos países, enquanto negacionistas da pandemia sen-
tiram-se à vontade para se expressar em ruas e locais públicos con-
tra as medidas de isolamento, aqueles que aderiam a tais medidas 
precisaram reconfigurar táticas do repertório de confronto. No 
Brasil, por exemplo, carreatas e panelaços voltaram à cena pública 
reconfigurados, expressando tentativas de manifestação sem as 
tradicionais aglomerações. Diversas organizações criaram manuais 
e protocolos para viabilizar manifestações de rua, mas relatos de 

6 Disponível em: https://deliberativehub.wordpress.com/2021/06/29/the-anti-
-bolsonaro-protests-in-brazil-innovation-and-tradition-in-the-repertoire-of-
-contention-under-covid-19/

7 Disponível em: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-
-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
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insegurança e incerteza foram recorrentes, demonstrando as difi-
culdades dessas formas de engajamento.

Há, obviamente, muitas formas de engajamento digital, as 
quais viram-se intensificadas e reinventadas na pandemia. Para 
além de amplas e constantes mobilizações em redes sociais, 
nota-se que assembleias e reuniões de coletivos se adaptaram a 
plataformas sincrônicas de interação e que ações de solidariedade 
surgiram nos mais diversos contextos. A distribuição de alimentos 
e apoios diversos em situações emergenciais mostrou-se relativa-
mente comum em diversos países. No início da pandemia, eram 
recorrentes as lives para levantar recursos para os mais necessi-
tados. Muitos influenciadores (de celebridades a comunicadores 
científicos) se articularam em torno de causas e fizeram amplo uso 
de mídias digitais para fomentar engajamento e participação em 
campanhas políticas.

Não se deseja, com isso, fazer um elogio ingênuo do 
papel das mídias digitais para a democracia. Como veremos 
em outras seções, muito da crise contemporânea tem raízes 
nas próprias redes. É inegável, contudo, que elas tiveram um 
papel relevante na reinvenção de repertórios de ação coletiva e 
participação política.

5. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Se igualdade e participação configuraram-se como princípios 
basilares de qualquer experiência democrática, a política moderna 
vinculou a democracia umbilicalmente à ideia de representação 
política e à construção de mecanismos formais de autorização 
para o exercício do poder. Representantes políticos, como bem 
argumentou Pierre Rosanvallon (2011), ancoram-se em algum 
processo de construção de uma generalidade social. Rosanvallon 
lembra, assim, que uma das ficções instituídas por eleições é a da 
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transformação da parte em todo, já que aqueles que receberam a 

maior fração dos votos passam a ser os representantes de todos 

após empossados.

A pandemia já encontrou um mundo em profunda crise de 

representação e recolocou questões de legitimidade. O pronto 

enfrentamento da pandemia fez com que algumas lideranças 

tivessem ganhos de popularidade, muito embora os desgastes 

e oscilações ao longo de crise tão ampliada tenham sido recor-

rentes.8 Em alguns casos, como no de Jair Bolsonaro, apesar de 

oscilações, houve consistente erosão de popularidade, o que se 

acentua sobretudo ao longo de 2021.

Crises de popularidade não são, todavia, indício de crise da 

democracia. O que sinaliza erosão são eventuais desdobramentos 

autoritários de tais crises. Tais desdobramentos podem ocorrer 

tanto por meio de golpes, como o de Myanmar, quanto por 

meio de tentativas de golpe ou de deslegitimação das eleições, 

como deixam claras a invasão do capitólio nos Estados Unidos e a 

recente campanha de desinformação no Brasil acerca da credibili-

dade do processo eleitoral.

Não seria correto dizer que a pandemia teve uma consequência 

única sobre a popularidade de lideranças e nem que ela é a causa 

dos eventos supramencionados. É possível afirmar, contudo, que 

ela atravessa cenários de instabilidade política, criando turbulên-

cias que possibilitam tentativas não democráticas de rearranjo das 

relações políticas.

8 Para um detalhamento da popularidade de diversas lideranças políticas mun-
diais ao longo da pandemia, conferir: https://morningconsult.com/form/glo-
bal-leader-approval/#section-70
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6. CHECKS AND BALANCES

Quando se foca na dimensão de checks and balances, é pos-
sível vislumbrar sinais ainda mais claros de erosão democrática. 
Democracias dependem de pesos e contrapesos, com instituições 
que se vigiem, monitorem-se e se controlem. A descentralização 
do poder político é definidora das democracias modernas, por 
combater a concentração de poder em uma única instância, seja 
ela pessoal ou institucional.

Momentos de crise abrem a oportunidade para “lideranças 
fortes” que podem buscar governar sem as amarras e controles 
usuais das democracias. Isso se faz ainda mais tentador se algum 
governo autoritário tem relativo êxito no enfrentamento da crise 
ou catástrofe. Desde o início da pandemia, Byung-Chul Han (2020) 
assinalou como a China pôde mobilizar sua ampla experiência em 
controle e vigilância dos cidadãos para monitorar a epidemia de 
forma eficiente quando comparada a outros países. Ademais, tra-
dições culturais mais autoritárias e deferenciais teriam vantagem 
na implementação de medidas sanitárias, enquanto países com 
maior tradição contestatória tiveram ampla dificuldade de levar 
a população a seguir novas regras comuns. Surgem defensores, 
assim, da ideia de que somente governos fortes, sem amarras, 
conseguem implementar as medidas necessárias nesses momen-
tos de catástrofe, quando a lentidão ou as alegadas falhas epistê-
micas de democracias estariam mais visíveis.

Já mencionamos, aqui, o caso húngaro em que se aprova 
uma lei sem os usuais controles parlamentares, permitindo a 
Viktor Orbán governar por decretos. Na Índia, o primeiro ministro 
Narendra Modi foi acusado de buscar silenciar as vozes críticas 
à gestão da pandemia, o que teria culminado com a prisão de 
jornalistas e a ordem para que plataformas digitais removessem 
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conteúdo crítico ao governo.9 De acordo com Yeomans (2020), 
também no EUA houve um esforço continuado e sistemático 
para a redução de controle sobre o Executivo. Nas palavras dele, 
o procurador-geral

articulou e buscou uma versão extrema da teoria 
executiva unitária da presidência, na qual as ações 
do presidente raramente podem ser questionadas 
ou limitadas pelo Congresso ou pelos tribunais. 
Nessa visão, os controles e contrapesos tradicio-
nais tão essenciais ao nosso sistema constitucional 
tornam-se incômodos a serem varridos para o lado 
na busca pelo poder executivo irrestrito. Trump 
construiu um muro em torno de sua presidência 
para manter o Congresso e os tribunais de fora. 
(YEOMANS, 2020). 

A conclusão do autor é que a pandemia dificultou severamente 
o equilíbrio entre Poderes, necessário à democracia.

Em diversos contextos, incluindo o brasileiro, o silenciamento 
da crítica pode vir da indisponibilidade de dados que permitam um 
acompanhamento crítico da pandemia. Houve muita controvérsia 
sobre a forma de divulgação e a confiabilidade dos dados disponi-
bilizados sobre a pandemia pelo governo federal, a ponto de um 
consórcio de veículos de imprensa ser constituído para levantar 
dados mais precisos junto a secretarias estaduais de saúde. Tem 
se tornado cada vez mais comum, também no Brasil, a decretação 
de sigilo sobre documentos simples e de interesse público.10

A falta de transparência é ponto chave no cerceamento à pos-
sibilidade de controles. Não é possível fazer monitoramento ou 

9 Disponível em: https://apnews.com/article/joe-biden-business-health-religion-
government-and-politics-a127151d7208b79c02767b435355511d

10 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/governo-
-amplia-sigilo-de-documentos-solicitados-via-lei-de-acesso-a-informacao.
ghtml
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punir equívocos sem que haja dados e informação de qualidade 
disponível. Sem isso, nem as instituições políticas podem exercer 
controles adequadamente, nem os atores críticos, pesquisadores 
e jornalistas podem realizar o necessário acompanhamento crítico 
das ações de autoridades (ALMADA et al., no prelo). Cabe assi-
nalar, nesse sentido, que também se nota, em diversos contextos 
do mundo, um grande número de jornalistas presos, atacados 
ou impedidos de cobrir a pandemia. De acordo com dados da 
Voice of America, tais práticas de cerceamento da imprensa foram 
muito comuns ao longo da pandemia.11

7. COMPETIÇÃO POLÍTICA E PLURALISMO

Democracias dependem fundamentalmente de divergência. 
Como bem pontuava Dahl (1997), não basta haver inclusão 
participativa para que exista democracia, porque é essencial 
que essa inclusão participativa ocorra em um cenário em que 
seja possível competir por poder político. Sem pluralismo e sem 
dissenso, não há como se falar em democracia e, justamente por 
isso, regimes autoritários minam as possibilidades concretas de 
expressão de crítica e diferença. É nesse sentido que o mesmo 
Dahl assinalava que democracias só podem prosperar quando os 
custos de tolerar adversários são inferiores aos custos de reprimi-
los, o que dá segurança mútua à convivência entre divergentes.

O contexto de erosão democrática é profundamente marcado 
pela transformação de adversários em inimigos. A demonização 
de críticos tem propósito duplo: ela facilita a repressão enquanto 
constrói simbolicamente um aumento dos custos de tolerância. 
Os arroubos autoritários observados na pandemia são frequente-
mente marcados por processos nessa direção. Como já mencio-

11 Para detalhes de diversos casos no mundo, ver: https://www.voanews.com/
covid-19-hit-press-freedom
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nado na seção anterior, isso aparece, por exemplo no confronto 
com instituições de controle ou mesmo no cerceamento da liber-
dade de imprensa por meios diversos.

O cerceamento ao pluralismo também atravessa a agressivi-
dade (discursiva ou física) com que se lida com opositores. De 
acordo com a Freedom House, os governos de diversos países 
têm cometido abusos de poder e violações de direitos humanos, 
silenciando críticos (REPUCCI; SLIPOWITZ, 2020). Um exemplo 
eloquente é o Sri Lanka, em que a escalada autoritária se intensi-
ficou com tentativas de controle sobre a imprensa independente 
e ameaça de prisão a quem contradissesse o discurso oficial 
sobre o coronavírus (REPUCCI e SLIPOWITZ, 2020, p. 1). Ainda 
segundo  esse relatório, no Cazaquistão, na Índia, no Camboja, no 
Zimbábue, no Azerbaijão e na Polônia, para citar alguns exemplos, 
teria havido escaladas autoritárias, com perseguição de oponentes 
ao governo, restrições ao direito de protestar ou violência policial.

No contexto brasileiro, a radicalização política e sua 
consequente polarização assimétrica levou à mencionada 
tentativa de enquadramento de críticos e opositores ao governo 
como inimigos. Tornaram-se comuns no País não apenas os 
ataques verbais, mas também as ações de intimidação e vexação 
pública daqueles que criticam as ações do governo. Mesmo 
antigos aliados são prontamente transformados em ameaças e 
combatidos em diversas frentes. Para citar apenas uma delas, 
vale lembrar o uso frequente da Lei de Segurança Nacional para 
intimidar críticos ao governo.

8. DISCUSSÃO PÚBLICA EM TORNO DE 
PROBLEMAS COMUNS

Exatamente porque o pluralismo é relevante, democracias 
dependem de esferas públicas livres e ativas. Não há democra-



31

N
EP

EL
1.

 A
 p

an
de

m
ia

 e
 se

u 
im

pa
ct

o 
na

 d
em

oc
ra

ci
a

cia sem a possibilidade de debater ideias. A discussão pública 
espraiada no tempo e no espaço, atravessando públicos diversos 
que constituem o demos, é vital à democracia. Na teoria democrá-
tica, diversas tradições e correntes ressaltam essa questão, enfa-
tizando o papel do debate público para lidar com a diversidade 
de posições. Os deliberacionistas se destacam nesse ponto, ao 
colocarem o debate como fundador da legitimidade democrática, 
abordando seus ganhos epistêmicos e procedimentais para a 
construção de soluções mais legítimas e capazes de evitar erros.

A pandemia evidenciou os limites e desafios de esferas públicas 
contemporâneas. Os temores de que as mídias digitais fossem um 
habitat propício para a difusão de posições superficiais e agressivas 
não apenas se confirmaram, como foram atravessados por outros 
fatores. No contexto pandêmico, os perigos da desinformação e do 
opinionismo se fizeram ainda mais eloquentes. Com a crescente 
deslegitimação de especialistas e do conhecimento técnico, todas 
as questões são reduzidas a uma luta entre opiniões, lançadas 
publicamente em nome de um suposto pluralismo (MENDONÇA; 
BERNARDES, no prelo). A tribalização da esfera pública reduz seu 
potencial de escrutínio público, restringindo a ideia de debate 
público a um conflito entre posições pré-configuradas, indepen-
dentemente da validade argumentativa na sustentação dessas 
posições. Posições articulam-se por tribos que sempre conseguem 
os endossos necessários aos “argumentos” que julgam sustentar 
suas visões (MENDONÇA; AGGIO, 2021).  

No contexto da pandemia, o opinionismo tribalizado se 
expressa nas visões de líderes de opinião e influenciadores que 
desacreditam achados científicos, difundem práticas de charla-
tanismo, propagandeiam tratamentos anódinos ou prejudiciais, 
negam a realidade da doença e contribuem, sistematicamente, 
para a disseminação de desinformação e a hesitação vacinal. 
Desde o início, a pandemia de covid-19 viu-se simultaneamente 
marcada pelo que ficou conhecido como infodemia, tamanho o 
volume, a velocidade e o impacto de informações falsas sobre 
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a enfermidade. De acordo com García-Saisó et al. (2021,p. 1), 
nessa situação, a informação científica e técnica torna-se imbri-
cada a rumores, dados manipulados, expertise falsa, informação 
incorreta e notícias falsas ou enviesadas, atrapalhando a habili-
dade de receptores para processar e julgar o todo. Ademais, o 
acesso a dados incorretos e falsos produz distorções significantes 
em modelos preditivos, afetando o planejamento e a tomada de 
decisão de sistemas de saúde.

Fenômeno mundial, a infodemia também deixou suas marcas 
no Brasil. Galhardi et al. (2020) salientam que houve ampla circula-
ção de conteúdo negacionista, mentiroso e equivocado em diversas 
redes sociais, com destaque para o WhatsApp, o Instagram e o 
Facebook.

Esse cenário revela desafios muito concretos à vitalidade da 
esfera pública e às suas funções democráticas. Por muito tempo, 
imaginou-se que o principal ataque às democracias viria do cerce-
amento da liberdade de dizer em regimes autoritários. Justamente 
por isso, pensava-se que as redes sociais tornariam cada vez mais 
difícil que o autoritarismo prosperasse, dada a quase impossi-
bilidade de controle da visibilidade em tempos de abundância 
comunicativa. No entanto, a situação atual evidencia, como tam-
bém pontua Keane (2020), que a saturação, a fragmentação e a 
tribalização da visibilidade podem corroer o potencial da esfera 
pública de outras maneiras, mostrando-se igualmente perigosos 
à democracia.

9. LIBERDADES

A democracia, por definição, precisa proteger os cidadãos 
tanto de seus concidadãos (em suas manifestações individuais 
e coletivas) como do Estado. Justamente por isso, ela nunca se 
confundiu com uma tirania da maioria e se estruturou em torno 
de uma série de liberdades que configuram as balizas e condições 
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de existência da cidadania. Tais liberdades envolvem direitos civis, 
mas também aqueles voltados à intervenção ativa na constru-
ção da comunidade política. Como já tratamos de participação, 
interessa-nos aqui tocar nas liberdades negativas que protegem 
os cidadãos no esforço continuado de formular preferências, 
expressá-las e tê-las consideradas (DAHL, 1997).

A pandemia acelerou práticas e dispositivos que colocam desa-
fios muito concretos às liberdades, alimentando sociedades mais 
vigiadas e controladas. As tecnologias de monitoramento e rastre-
amento dos cidadãos mostraram-se eficazes na rápida contenção 
de focos potenciais de difusão do vírus, mas também alimentaram 
estruturas de vigilância potencialmente utilizáveis para outros pro-
pósitos por governos não democráticos. Mais que isso, ao justi-
ficar e naturalizar a vigilância permanente, elas podem colocar 
desafios muito significativos ao exercício de liberdades para além 
das tentativas de controle da pandemia.

De acordo com Shahbaz e Funk (2021), três tendências de 
constrangimentos a liberdades marcam o ano de 2020 em virtude 
da pandemia. Em primeiro lugar, e como já mencionado, líderes 
políticos de vários países usaram a pandemia como pretexto para 
dificultar acesso à informação, dificultando liberdades comunica-
cionais e políticas fundamentais. Em segundo lugar, autoridades 
de muitos países expandiram sua capacidade de vigilância por 
meio de tecnologias frequentemente consideradas intrusivas. 
Inteligência artificial, vigilância biométrica e uso de big data 
difundiram-se amplamente, sem a devida transparência. Assim, 
governos e corporações têm acesso a dados privados em escopo 
e escala sem precedentes. Em terceiro lugar, houve um avanço 
da chamada “ciber soberania”, com países buscando regular a 
internet de formas próprias, que frequentemente limitam fluxos 
transnacionalmente. Não se deseja com isso criticar a regulação 
da internet, mas apenas pontuar os riscos do uso de formas não 
democráticas e descoordenadas de regulação, com implicações 
potencialmente danosas à circulação de fluxos discursivos demo-
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cráticos. Isso, obviamente, não se confunde com a regulação de 
discursos de ódio e as tentativas de controle da disseminação de 
desinformação.

Também desejo deixar claro que decisões sobre medidas 
sanitárias na pandemia (como as relativas à vacinação, ao uso de 
máscaras e a restrições à circulação) não se configuram neces-
sariamente como cerceamentos antidemocráticos de liberdade. 
Democracias dependem de decisões coletivas e a vida cidadã 
implica cumprir uma série de deveres, que podem ser construídos 
democraticamente.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto buscou pontuar como a pandemia atravessa proces-
sos em curso de erosão democrática. Iniciamos com uma breve 
apresentação desses processos, que têm eixos políticos, econômi-
cos, sociais e epistêmicos. Na sequência, abordamos sete dimen-
sões fundamentais da democracia, explorando como cada uma 
delas foi afetada pela pandemia, em um sobrevoo geral sobre 
vários países. As dimensões discutidas foram: (1) igualdade; (2) 
participação; (3) representação política; (4) checks and balances; 
(5) competição política e pluralismo; (6) discussão pública em 
torno de problemas comuns; (7) liberdades.

De forma sintética, o texto argumentou que a pandemia 
acelerou processos de deterioração de democracias e fortale-
ceu tendências que contribuem não apenas para a erosão da 
prática democrática, mas também para seu declínio como ideia 
e horizonte normativo. Entre os pontos elencados, notam-se a 
aceleração de desigualdades, os constrangimentos e dificuldades 
em participar, o uso do caos para limitar controles e liberdades, 
o questionamento da capacidade de democracias em lidar com 
grandes crises, o antagonismo político sem balizas, em que adver-
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sários se convertem em inimigos e a perseguição a oponentes 
e críticos se intensifica, e a deterioração da esfera pública em 
um contexto de negacionismo e desinformação, que dificulta o 
debate público.

Isso não significa que estejamos fadados a assistir à morte 
da democracia. A democracia nunca foi um projeto simples ou 
natural. Ela envolve uma construção política complexa, que pre-
cisa ser sustentada cotidianamente por meio de ações práticas. 
A democracia é um fenômeno raro na história da humanidade e 
que requer cultivo. Ela demanda engajamento emocional e ações 
concretas para sobreviver. A pandemia, na crueza fria e dura da 
tragédia gerada, também trouxe lampejos de cidadania, de soli-
dariedade, de resiliência democrática. A pandemia viu manifesta-
ções gigantescas por justiça; viu o declínio de algumas lideranças 
autoritárias e viu o resgate, em alguns contextos, de empatia. Não 
se pode dizer que isso seja a regra, mas tampouco se pode negar 
a existência destes lampejos.

Houve alguma resistência institucional frente aos avanços 
autoritários em certos países e a organização de redes de escru-
tínio e crítica. Houve perseguição a cientistas, mas também uma 
revalorização da ciência, dos profissionais de saúde e das políticas 
de saúde pública em alguns contextos. Houve reconhecimento 
da imprescindibilidade de políticas sociais e a tematização das 
implicações de certas tecnologias de controle. Tudo isso pode ser 
minoritário ou frágil diante do escopo dos problemas e desafios. 
Como lampejos, contudo, trazem alguma possibilidade de luz em 
tempos sombrios.

Como já dizia Dewey (1988), a democracia é uma aposta que 
requer alguma fé na capacidade humana. Em tempos trágicos, é 
muito difícil sustentar essa fé cívica de que nos falava Dewey, mas, 
sem ela, a raridade histórica chamada democracia jamais teria 
existido. A democracia só sobreviverá, como prática e como ideia, 
se, de algum modo, insumos para essa fé cívica e republicana 
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na capacidade humana forem produzidos e fortalecidos. Trata-se 
de uma fé não ingênua, mas de um reconhecimento de nossa 
vulnerabilidade constitutiva, que requer o outro para a própria 
existência. Mais que um luxo, a democracia é, hoje, mais necessá-
ria do que nunca para a sobrevivência da nossa espécie.
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1. INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem em vista abordar a pandemia do 
coronavírus a partir da perspectiva da desigualdade. É inegável 
o profundo impacto causado pela crise sanitária global nos mais 
diversos domínios da atividade humana: economia, educação, 
cultura, saúde, relações interpessoais, relações familiares e de 
trabalho, enfim, nas mais diversas searas. Não é possível sequer 
dimensionar ao certo a extensão desses efeitos, nem os já pro-
duzidos, quanto mais os que ainda estão por vir, mas é ine-
quívoco que a pandemia escancara e agudiza as desigualdades. 
Com efeito, essa temática assume um relevo ainda maior em 
um país como o Brasil, que infelizmente apresenta uma grande 
dívida social e ostenta uma das maiores desigualdades do pla-
neta, problema que vem se agravando ainda mais desde que o 
vírus chegou ao País e passou a se disseminar de maneira expo-
nencial. Fosse o Brasil bem-sucedido na gestão da pandemia – e 
tínhamos tudo para isso – ainda assim os dois aspectos aponta-
dos, vale dizer, o escancaramento das desigualdades bem como 
o seu aprofundamento, seriam inevitáveis, mas obviamente 
numa escala menor. O que dizer então ante a péssima gestão 
que tivemos! Para não falar na infeliz confluência da crise sanitá-
ria global com a crise econômica e a crise política no País, o que 
tornou o cenário brasileiro ainda mais preocupante.

De fato, a pandemia nos alcançou em um momento em 
que enfrentávamos uma grave crise econômica – após um 
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período recessivo iniciado em 2014 –  com uma elevada taxa 
de desemprego e estagnação do crescimento, e em meio a 
um turbulento cenário de polarização política, o que perturba 
de modo significativo o bom funcionamento das instituições, 
tornando ainda mais difícil o enfrentamento da emergência 
sanitária. O governo federal, entre tantos desacertos, perdeu-
-se em um falso dilema entre a economia e a saúde, como se 
fossem problemas excludentes, e não conexos, minimizando a 
gravidade da situação, ante o receio da ocorrência de perdas 
econômicas significativas resultantes das medidas restritivas 
impostas pela covid-19. Não se enxergou o óbvio: opor-se a tais 
medidas levaria, como de fato levou, a uma maior propagação 
do vírus – a ceifar centenas de milhares de vidas – e a um agra-
vamento da crise econômica. Na verdade, há um falso dilema 
entre economia e saúde. Quando a pandemia está no início, é 
preciso impor restrições às atividades econômicas, mantendo 
evidentemente somente as essenciais, o que é medida de alto 
custo, mas de menor horizonte de tempo, a bem não só da 
saúde pública como também da própria economia. Quando 
se negligenciam tais restrições por se conferir uma indevida 
primazia à economia, a pandemia recrudesce e então foge ao 
controle, de modo a agravar não só os problemas afeitos à 
saúde pública como também os econômicos.

A crise política, a seu turno, também foi determinante para 
tornar tudo ainda mais grave. O quadro de animosidade e de 
radicalização ideológica presente em nosso cenário político-
-institucional já há um bom tempo chegou a tal ponto que não 
fomos capazes de nos unir para combater um inimigo comum, 
um vírus potencialmente letal, objetivo que, por óbvio, deve-
ria estar acima de qualquer diferença político-partidária. Um 
contexto que deveria induzir a movimentos de união e de coesão 
foi marcado por comportamentos irracionais, pela ideologiza-
ção inclusive de medidas que seriam consensuais para conter o 
coronavírus, como evitar aglomerações, utilizar máscaras e incen-
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tivar a vacinação em massa. Onde haveria de ter cooperação, 
houve tensionamento; quando eram de se esperar campanhas 
de esclarecimento para a população, as informações desencon-
tradas grassavam; onde deveriam imperar as recomendações da 
ciência, teve lugar o negacionismo e a disseminação de teorias 
conspiratórias.

Portanto, a má gestão da pandemia não só levou a um número 
absurdo de mortes, boa parte delas perfeitamente evitáveis, como 
também gerou um agravamento da situação econômica. E a 
marca da desigualdade se fez presente tanto num aspecto quanto 
no outro, vale dizer, as pessoas em pior situação socioeconômica 
passaram a formar o maior contingente dos mortos, e a dete-
rioração da economia se fez sentir de modo muito mais intenso 
entre os mais necessitados. Em suma, a má gestão da pandemia 
aprofunda a crise sanitária, amplia a já enorme desigualdade exis-
tente e aumenta o tempo de superação da crise e de retomada 
da economia.

Veremos ao longo deste artigo os diversos fatores que con-
correram para a desastrosa gestão da pandemia no Brasil, as 
suas consequências deletérias para a economia, os reflexos 
disso no agravamento das desigualdades, em suas múltiplas 
dimensões, bem como algumas lições que já podemos extrair 
de tudo isso e que devem nortear nossas escolhas no mundo 
pós-pandemia. A depender dessas escolhas, pode-se descorti-
nar um horizonte ainda mais sombrio ou, reversamente, numa 
perspectiva mais positiva, a instauração de um “novo normal”, 
assentado em renovadas premissas valorativas. Certamente, na 
base dessa perspectiva otimista, está a ideia de uma educação 
de base humanista, pois resta cada vez mais claro que os inú-
meros avanços no campo da ciência e da tecnologia não foram 
suficientes para a construção de um mundo menos injusto e 
menos desigual, o que restou ainda mais evidente no contexto 
da crise sanitária global.
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2. SUCESSO CIENTÍFICO E FRACASSO 
POLÍTICO NA PANDEMIA

Como nos mostra Harari (2020), quando a peste negra assolou 
a Europa no século XIV, vitimando milhões de pessoas, ninguém 
tinha a menor ideia do que estava causando todo aquele morticí-
nio. Não só era desconhecida a causa das mortes e das doenças, 
como também, por óbvio, não se sabia como ocorria o contágio 
e muito menos como tratar os doentes. A enorme tragédia de 
perda massiva de vidas humanas era vista como resultado da ira 
dos deuses ante os pecados dos humanos. Segundo Harari (2021), 
apesar de a peste negra dizimar cerca de um terço da população 
da Inglaterra, ninguém cogitou da destituição do Rei Eduardo III 
pela calamitosa situação.

Hoje, passados vários anos de incessante evolução da ciência e 
do conhecimento, os inúmeros avanços tecnológicos no campo da 
microbiologia, da medicina molecular e da infectologia municiam 
a humanidade com os recursos necessários para o enfrentamento 
de uma pandemia e para a mitigação e superação de seus efeitos. 
De fato, desde que o primeiro caso de covid-19 foi registrado em 
Wuhan, na China, em pouco tempo os cientistas foram capazes 
de isolar o vírus responsável pela enfermidade, proceder ao seu 
sequenciamento genético e, em cerca de um ano, desenvolver 
não só uma, como várias vacinas eficazes contra o patógeno. 
Muito se pesquisou, e ainda se pesquisa, sobre as formas de con-
tágio, sobre os modos de se romper a cadeia de contaminação 
e sobre a melhor maneira de enfrentamento da pandemia. O 
conhecimento de que dispomos hoje é infinitamente superior ao 
de outras épocas, conquanto haja ainda um vastíssimo campo a 
ser explorado sobre o coronavírus, envolvendo, por exemplo, a 
extensão de seus efeitos sobre a saúde humana – que vão muito 
além de problemas respiratórios, como se pensou inicialmente – a 
duração da imunidade das vacinas, a possibilidade de doses adi-
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cionais para imunodeprimidos, a busca de tratamentos eficazes, 
entre outros aspectos.

Dispomos também de toda uma tecnologia de comunicação e 
de informação capaz de permitir que muitas atividades sejam rea-
lizadas remotamente, reduzindo a circulação de pessoas e dimi-
nuindo as possibilidades de transmissão do vírus. Nesse contexto, 
sim, já cabe falar em atribuição de responsabilidades na gestão de 
um quadro pandêmico por parte dos governos, diferentemente 
de outras quadras históricas. O que os governantes fazem ou dei-
xam de fazer passa a ser decisivo no enfrentamento da covid-19.

Assim, Harari (2021) chama a atenção para o fato de que os 
reveses no combate ao patógeno se devem, pois, a um fracasso 
político, e não científico, e cita expressamente, como exemplos, as 
gestões populistas e demagogas do presidente Bolsonaro e a do 
ex-presidente Trump, embora o tenha feito de maneira genérica, 
sem pormenorizar as respectivas administrações da crise sanitária 
da covid-19.

De fato, o exemplo brasileiro é emblemático, conforme 
veremos nos desenvolvimentos seguintes.

3. A GESTÃO DESASTROSA DA PANDEMIA 
NO BRASIL

O Brasil tinha todas as condições para bem lidar com a pan-
demia, de modo a mitigar quanto possível os seus efeitos. Tínha-
mos a vantagem do tempo, pois o vírus apareceu primeiro em 
Wuhan, na China, espalhou-se pela Ásia, pelo Oriente Médio, 
pela Europa, atingindo de maneira devastadora a Espanha e em 
especial a Itália, entre outros países do velho continente. Ao 
Brasil, caberia ver o que funcionava e o que não funcionava, e 
partir para a implementação das medidas exitosas e rechaçar as 
inúteis ou prejudiciais. Temos o SUS – que, a despeito de suas 
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falhas e imperfeições, mostrou-se fundamental no combate à 
covid-19 –, um sistema altamente capilarizado em todo o terri-
tório brasileiro, dispomos de renomados institutos de pesquisa, 
como o Butantan e a Fiocruz, além de uma larga experiência 
em vacinação em massa. Segundo o ex-ministro da saúde José 
Gomes Temporão, fomos capazes de vacinar 10 milhões de 
crianças contra a poliomielite em um único dia e 80 milhões de 
pessoas contra o H1N11. Não por acaso, a Pfizer2, por diversas 
vezes, buscou contato com o governo brasileiro, oferecendo seu 
imunizante – no que foi reiteradamente ignorada –,  pois o Brasil 
tinha tudo para se tornar uma vitrine para a promoção de sua 
vacina, dado o enorme potencial de imunização do País, que 
dispõe de cerca de 40 mil postos de vacinação espalhados pelo 
território nacional.

Vale lembrar que as estimativas feitas pelo Imperial College3, 
por ocasião do início da pandemia, em referência ao que pode-
ria ocorrer no Brasil em termos de vítimas fatais do coronavírus, 
tendo em vista as dimensões do país e sua população, entre 
outros fatores, davam conta de perdas humanas na casa de 44,2 
mil, caso o país adotasse de maneira precoce as melhores práticas 
e as recomendações da ciência, preconizadas pela Organização 
Mundial de Saúde. Mas aquela prestigiosa instituição de pesquisa 
ampliava para cerca de um milhão de mortos suas projeções, caso 
tais recomendações fossem desprezadas e se deixasse a pandemia 
correr solta.

Pois bem, à época da conclusão deste artigo, a mórbida conta-
gem de óbitos pela covid-19 passava de 600 mil, e tínhamos ape-

1 Entrevista concedida à CNN pelo ex-ministro da saúde José Gomes Temporão. 
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sus-e-capaz-de-atender-
-demanda-por-vacina-diz-ex-ministro-da-saude/ . Acesso em: 10 set. 2021.

2 Confira-se reportagem da BBC News acerca do depoimento de representante 
da Pfizer na CPI da covid-19. Disponível em: https://www.bbc.com/portugue-
se/brasil-57079497. Acesso em: 12 set. 2021.

3 Reportagem do Jornal do Brasil. Disponível em: https://www.jb.com.br/
bem_viver/saude/2020/03/1023023-sem-isolamento—brasil-pode-ter-ate-1-
-milhao-de-mortes-por-covid-19--diz-estudo.html. Acesso em: 27 ago. 2021.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57079497
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57079497
https://www.jb.com.br/bem_viver/saude/2020/03/1023023-sem-isolamento
https://www.jb.com.br/bem_viver/saude/2020/03/1023023-sem-isolamento
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nas 48% da população já vacinada com as duas doses (ou com 
dose única), o que dá bem a medida de como se saiu o governo 
brasileiro no trato da pandemia. Pouco depois de o Brasil atingir a 
impressionante marca de meio milhão de mortos pela covid-19, o 
epidemiologista e pesquisador da Universidade de Pelotas, Pedro 
Hallal, em depoimento prestado à CPI da pandemia, afirmou que 
se o Brasil tivesse ficado na média de mortos verificada no mundo 
até então, poderíamos ter poupado aproximadamente 4 de cada 
5 mortes4. Note-se que esse cálculo parte de uma gestão mediana 
da pandemia, e não de uma gestão acima da média, como pode-
ria ter sido o nosso caso, dadas as condições de que dispúnha-
mos. Ainda segundo o pesquisador, embora o Brasil tenha 2,7% 
da população mundial, à época o País respondia por praticamente 
13% das mortes por covid no mundo.

Impressiona o fato de que medidas amplamente consensuais, 
como uso de máscaras, distanciamento social e vacinação em 
massa, foram, todas elas, desprezadas por quem, na condi-
ção de mandatário maior do País, deveria ter sido o primeiro 
a defendê-las. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por 
inúmeras vezes, promoveu aglomerações, recusou-se a utilizar 
máscaras, chegou até mesmo a colocá-las em xeque5, além de 
desacreditar as vacinas. Pior: o governo federal não diligenciou 
a aquisição dos imunizantes em tempo hábil, mas, ao contrário, 
por disputas políticas, chegou a criar dificuldades para a compra, 

4 Matéria publicada no site do Senado Federal, em 24 de junho de 2021. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/
pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-
-questionam. Acesso em: 25 ago. 2021.

5 Confira-se a live semanal do presidente Bolsonaro realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2021,  conforme reportagem disponível em: https://congresso-
emfoco.uol.com.br/governo/em-dia-de-recorde-de-mortes-bolsonaro-ques-
tiona-o-uso-de-mascaras/, bem como a live realizada no dia 17 de junho de 
2021, conforme matéria disponível em: https://g1.globo.com/politica/noti-
cia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-
-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml. Acesso em: 10 ago. 
2021.

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/em-dia-de-recorde-de-mortes-bolsonaro-questiona-o-uso-de-mascaras/
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/em-dia-de-recorde-de-mortes-bolsonaro-questiona-o-uso-de-mascaras/
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/em-dia-de-recorde-de-mortes-bolsonaro-questiona-o-uso-de-mascaras/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml
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como notoriamente se deu com a Coronavac6, além de reitera-

das vezes desprezar os contatos da Pfizer7. Quando o governo 

se mexeu para a compra dos imunizantes, fomos para o fim da 

fila, já que a demanda pelo produto explodiu no mundo inteiro. 

Com isso, a despeito da grande capacidade instalada para a vaci-

nação, esta passou a avançar a passos de tartaruga no País, à 

falta dos imunizantes em número suficiente. Para piorar, as hosti-

lidades do governo federal dirigidas à China, em uma desastrada 

política externa marcada pela ideologização e disseminação de 

teorias conspiratórias, acabaram por trazer dificuldades adicionais 

à aquisição de vacinas e dos insumos necessários à sua fabrica-

ção no Brasil, retardando ainda mais o processo de imunização8. 

Houve ainda graves falhas na testagem e no rastreamento epi-

demiológico, essenciais no combate ao coronavírus, mas de tal 

modo negligenciados pelo governo federal que diversos kits de 

testagem simplesmente perderam o prazo de validade9.  A pés-

sima gestão da pandemia ensejou a instauração de uma CPI para 

investigar e apurar responsabilidades, inclusive atos de corrupção 

envolvendo as tratativas para a aquisição de vacinas, bem como o 

colapso do sistema de atendimento de saúde em Manaus, com a 

falta de oxigênio para atender aos enfermos.

O resultado de tantos erros, associados a outros fatores difi-

cultadores, como a grande extensão territorial do País, a grande 

desigualdade, entre outros, foi extremamente trágico. O Brasil 

chegou a se tornar o epicentro da pandemia, e no fatídico mês de 

abril de 2021, o mais mortal desde o advento da crise sanitária, 

6 Confira-se depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas covas. Dispo-
nível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/27/cpi-
-da-covid-ouve-depoimento-de-dimas-covas-do-butantan-sobre-coronavac.
htm. Acesso em: 12 set. 2021.

7 Vide nota de rodapé nº 2

8 Vide nota de rodapé nº 6.

9 Fonte: reportagem da Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.
uol.com.br/equilibrioesaude/2021/05/com-lotes-venci dos-saude-reduz-ritmo-
de-entregas-de-testes-contra-covid-no-sus.shtml. Acesso em: 5 set 2021.

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/27/cpi-da-covid-ouve-depoimento-de-dimas-covas-do-butantan-sobre-coronavac.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/27/cpi-da-covid-ouve-depoimento-de-dimas-covas-do-butantan-sobre-coronavac.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/27/cpi-da-covid-ouve-depoimento-de-dimas-covas-do-butantan-sobre-coronavac.htm
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/05/com-lotes-vencidos-saude-reduz-ritmo-de-entregas-de-testes-contra-covid-no-sus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/05/com-lotes-vencidos-saude-reduz-ritmo-de-entregas-de-testes-contra-covid-no-sus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/05/com-lotes-vencidos-saude-reduz-ritmo-de-entregas-de-testes-contra-covid-no-sus.shtml
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contabilizou mais de 4.000 mortos em 24 horas10 por mais de 
uma vez na mesma semana, segundo o consórcio de veículos de 
imprensa. Para efeito de comparação, esse foi o número aproxi-
mado de vítimas fatais da covid-19 na China em toda a pandemia, 
o que dá bem a dimensão da tragédia em solo brasileiro.

É importante frisar que, se dependesse somente do governo 
federal, essa tragédia poderia ter atingido proporções ainda 
maiores. Tome-se o exemplo da Medida Provisória nº 926, edi-
tada pelo Presidente Bolsonaro, que tinha em um de seus dispo-
sitivos a determinação de que medidas de combate à pandemia, 
tomadas por Estados e municípios, só poderiam ser adotadas 
se em conformidade com recomendação técnica da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ainda consoante tal 
ato normativo, essas medidas restritivas haveriam de resguar-
dar as atividades e serviços essenciais, a serem definidos por 
decreto presidencial. Portanto, a MP 926, na prática, esvaziava 
os poderes de atuação dos governos estaduais e municipais no 
combate ao coronavírus, concentrando-os no governo federal. 
O mesmo governo federal que editou normas considerando 
como atividades essenciais cabeleireiro e academia de ginástica! 
Tal medida provisória foi objeto de uma ação direta de inconsti-
tucionalidade11, e o STF, ao ensejo de sua apreciação, reafirmou 
a competência concorrente da União, dos Estados e dos municí-
pios para impor medidas de contenção à covid-19. O STF deixou 
claro que concentrar tais medidas na União equivaleria a ferir 
de morte o princípio autonômico, base da federação. Para além 
do óbice jurídico-constitucional, resulta evidente o despropósito 
da pretensão governamental de concentrar na União o controle 
das medidas de combate à covid-19, pois essas medidas depen-
dem amplamente de vários fatores, como taxa de transmissão 

10 Fonte: Consórcio de veículos de imprensa, com base em dados das secreta-
rias estaduais de saúde, conforme reportagem. Disponível em: https://saude.
estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-segundo-dia-com-mais-de-4-mil-
-mortes-por-covid-19-em-24-horas,70003675363. Acesso em: 5 set. 2021.

11 Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, relator Ministro Marco Aurélio.

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-segundo-dia-com-mais-de-4-mil-mortes-por-covid-19-em-24-horas,70003675363
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-segundo-dia-com-mais-de-4-mil-mortes-por-covid-19-em-24-horas,70003675363
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-segundo-dia-com-mais-de-4-mil-mortes-por-covid-19-em-24-horas,70003675363
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do vírus, índice de ocupação de leitos hospitalares, entre tantos 
outros. Vale lembrar que temos 5.568 municípios no País, o que 
torna óbvio o acerto da decisão judicial, ante a enorme diversi-
dade de situações a serem avaliadas.

É oportuno citar outro exemplo: a Advocacia-Geral da União, 
atuando como parte interessada na Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 81112, manifestou-se contrariamente 
à interdição imposta por prefeitos e governadores ao funciona-
mento de templos religiosos em plena onda roxa, sob o frágil 
argumento de que estaria sendo violada a liberdade de culto, 
quando, na verdade, tratava-se de uma medida de natureza 
estritamente sanitária. Felizmente, também nesse caso o STF se 
posicionou favoravelmente às entidades subnacionais, fazendo 
valer a proibição.

Outra questão que ganhou as barras dos tribunais foi a despro-
positada campanha “o Brasil não pode parar”, que acabou sendo 
proibida pelo STF13, dada sua flagrante inconstitucionalidade, pois 
a Carta Maior determina, em seu art. 196, que o Estado promova 
a defesa da saúde, e não a sua desproteção14. Ou seja, o governo 
não só negligenciou uma campanha nacional de conscientização 
acerca dos perigos da pandemia, como ainda, reversamente, 
fez circular em seus canais oficiais um vídeo que sinalizava no 
sentido oposto, estimulando a continuidade das atividades no 
País. O precedente italiano, caracterizado pelo slogan “Milão não 
pode parar”, que agravou a crise sanitária na Itália, aumentando 
o número de mortes e ensejando um “mea culpa” do prefeito 
Giuseppe Sala, parece não ter servido de lição ao nosso governo.

12 Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nª 811, relator Ministro 
Gilmar Mendes.

13 Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 669, relator Ministro 
Roberto Barroso.

14 Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.
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Façamos um pequeno exercício reflexivo e busquemos imagi-

nar a que patamar chegaria o morticínio no País caso todas essas 

aberrações prevalecessem, conforme era o desejo governamen-

tal. Certamente a tragédia entre nós alcançaria proporções ainda 

mais catastróficas.

4. OS IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
DA PANDEMIA: O APROFUNDAMENTO DAS 
DESIGUALDADES

Evidentemente, os reflexos da crise pandêmica na economia 

foram bastante significativos, com perdas substanciais em várias 

áreas, como serviços, comércio, turismo, entre tantas outras. 

Vários estabelecimentos fecharam as portas e houve demissões 

em massa. É bom lembrar que mesmo antes do advento da pan-

demia já vínhamos enfrentando uma grave crise econômica, visto 

que o País entrara em recessão no terceiro trimestre de 2014 

e, após lenta recuperação, experimentávamos um período de 

estagnação econômica, com uma alta taxa de desempregados, 

quando fomos alcançados pela crise sanitária global.

Por óbvio, o impacto da pandemia na economia sacrifica 

de modo mais intenso os mais pobres. Sublinhe-se que o Brasil 

é um dos países mais desiguais do mundo, com uma perversa 

concentração de renda, em que o 1% da população recebe em 

média mais de 25% da renda nacional e 5% da população se 

apropria do equivalente ao dos demais 95%15. Como dissemos na 

introdução deste artigo, a pandemia não só escancarou toda essa 

desigualdade do modo mais impactante possível, como ainda 

aprofundou ainda mais tais disparidades.

15 Fonte: Relatório da Oxfam Brasil intitulado “A distância que nos une”. 
Disponível em: https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-
-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/. Acesso em: 10 set. 2021.

https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/
https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/
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Ressalte-se que a desigualdade extrema se manifesta de várias 
formas e sob diversas perspectivas. No que toca às medidas de 
combate à pandemia, basta dizer que o slogan que inspirou o 
combate ao coronavírus, o “fique em casa”, não faz sentido 
algum para boa parte da população brasileira, que sequer tem 
onde morar. Para outra parcela expressiva do povo brasileiro, o 
“fique em casa” é absolutamente inviável, pois significa confinar 
várias pessoas em dois ou três pequenos cômodos, desprovidos 
de mantimentos suficientes para o confinamento. Outro proto-
colo básico preconizado pelas autoridades sanitárias, como lavar 
as mãos com água e sabão, é impraticável para quase 35 milhões 
de brasileiros que sequer têm acesso a água tratada, quanto mais 
a sabão. Por mais chocante que pareça, quase 100 milhões de 
brasileiros não têm acesso a serviço de coleta de esgoto em pleno 
século XXI16.

Ainda em relação à prevenção da covid-19, é preciso dizer 
que um bom sistema imunológico está intimamente associado a 
uma boa nutrição, a índices adequados de vitamina D – o que 
pressupõe períodos regulares de exposição ao sol ou suple-
mentação vitamínica –, a higienização adequada e a uma boa 
condição geral de saúde; tudo isso, como bem sabemos, está 
muito distante de parcela considerável da sociedade, que padece 
de terríveis carências materiais.

Se a desigualdade é extrema em relação à prevenção da 
covid-19, a situação não é diferente no que concerne ao 
tratamento da doença. Cerca de 70% da população brasileira 
não têm como custear tratamentos médicos e dependem do 
serviço público de saúde17. E aqui salta aos olhos outra grande 
assimetria: 44% dos leitos de UTI pertencem à rede pública 

16 Fonte: Instituto Trata Brasil. Disponível em: https://www.tratabrasil.org.br/sa-
neamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua. Acesso em: 9 set. 2021.

17 Fonte: Levantamento divulgado pelo IBGE. Disponível em: https://agenciabra-
sil.ebc.com.br /radioagencia-nacional/saude/audio/2020-09/sete-em-cada-10-
-brasileiros-dependeram-do-sus-em-2019-diz-ibge. Acesso em: 9 set. 2021.

https://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua
https://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-09/sete-em-cada-10-brasileiros-dependeram-do-sus-em-2019-diz-ibge
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-09/sete-em-cada-10-brasileiros-dependeram-do-sus-em-2019-diz-ibge
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-09/sete-em-cada-10-brasileiros-dependeram-do-sus-em-2019-diz-ibge
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-09/sete-em-cada-10-brasileiros-dependeram-do-sus-em-2019-diz-ibge
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-09/sete-em-cada-10-brasileiros-dependeram-do-sus-em-2019-diz-ibge
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de saúde18, devendo atender a praticamente ¾ da população, 
enquanto o  ¼ restante tem à sua disposição os outros 
54% dos leitos. Quando a doença evolui para a forma grave, 
exige-se um tempo maior de internação, o que evidentemente 
impacta decisivamente indivíduos que não têm reservas 
econômicas para fazer face a esse período de inatividade 
forçada. Sem falar nos milhares de casos em que a vítima grave 
ou fatal da covid-19 é arrimo de família e único provedor do lar.

Outro aspecto relevante diz respeito à distribuição de médi-
cos e leitos hospitalares no País, que está longe de ser homo-
gênea; antes, apresenta grandes assimetrias, como nos mostra 
a demógrafa Márcia Castro, diretora do departamento de saúde 
global e população da Universidade de Harvard e integrante do 
Comitê Covid-19 BR. Segundo a  pesquisadora, os dados 
do comitê apontam que o número de médicos por habitante bem 
como o número de leitos hospitalares são bem menores na Região 
Norte. O estudo revela também que a diferença não se limita a 
aspectos quantitativos, mas também qualitativos, vale dizer, os 
serviços médicos prestados no Norte são não só inferiores em 
quantidade como também em qualidade (CASTRO, 2020).

Não sem razão, e como expressão objetiva dessa terrível desi-
gualdade, o índice de letalidade da covid-19 varia vertiginosa-
mente, conforme as condições socioeconômicas da região.

A possibilidade de recorrer ao home office nos revela outra 
dimensão da desigualdade, pois somente 17,8% dos traba-
lhadores brasileiros têm as condições necessárias para realizar 
o trabalho remoto, tais como acesso a computador, internet e 
eletricidade, bem como a própria natureza de seu ofício, como 

18 Fonte: Levantamento feito no Portal Datasus. Disponível em: https://exame.
com/brasil/mais-procurado-sus-tem-apenas-44-dos-leitos-de-uti-do-pais/. 
Acesso em: 9 set. 2021.

https://exame.com/brasil/mais-procurado-sus-tem-apenas-44-dos-leitos-de-uti-do-pais/
https://exame.com/brasil/mais-procurado-sus-tem-apenas-44-dos-leitos-de-uti-do-pais/
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revela estudo19 realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas. Por óbvio, trata-se de uma moda-
lidade de trabalho acessível somente àqueles que têm melhor 
escolaridade e maior renda. Ainda segundo o instituto, na prá-
tica, o maior índice de pessoas no Brasil que trabalharam de 
modo remoto em junho de 2020 atingiu 10,4%. Já nos países 
desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido e Dinamarca, 
esse potencial é da ordem de 40%.

Essa infraestrutura de comunicação e informação é também 
fundamental no campo da educação, outra seara em que a 
desigualdade, que já era enorme, se aprofunda ainda mais com 
o advento da pandemia. No Brasil, as famílias de melhor renda 
matriculam seus filhos em escolas particulares, nos ensinos fun-
damental e médio, ao passo que os filhos de famílias mais humil-
des estudam nas escolas públicas, em geral de qualidade bem 
inferior. Com as restrições sanitárias e a impossibilidade de aulas 
presenciais, as escolas particulares conseguem seguir com suas 
atividades de forma virtual, pois seus alunos têm acesso à infra-
estrutura necessária para as aulas remotas, diversamente do que 
ocorre com relação às escolas públicas e ao seu alunado.

A crise sanitária trouxe profundas transformações também no 
que concerne à saúde mental das pessoas, ante uma atmosfera 
de apreensão geral, de incerteza e de preocupação com a própria 
saúde e a de amigos e parentes. Claro que todas essas preocu-
pações são maximizadas para a população economicamente mais 
vulnerável.

Até mesmo o modo de lidar emocionalmente com o longo 
período de restrições sanitárias e com o isolamento social é dife-
rente. O que para uns é tédio, para outros é o mais absoluto 
desespero. Uma coisa é isolar-se em uma casa confortável, com a 

19 Reportagem do Valor Econômico. Disponível em: https://valorinveste.globo.
com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/06/04/home-office-so-e-possi-
vel-para-178percent-dos-trabalhadores.ghtml. Acesso em: 8 set. 2021.

https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/06/04/home-office-so-e-possivel-para-178percent-dos-trabalhadores.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/06/04/home-office-so-e-possivel-para-178percent-dos-trabalhadores.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/06/04/home-office-so-e-possivel-para-178percent-dos-trabalhadores.ghtml
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despensa cheia, a possibilidade de seguir trabalhando em regime 
de home office, com uma boa reserva financeira, entre tantas 
outras comodidades. Condição bem diferente é ter de enfrentar 
uma pandemia em situação de grande vulnerabilidade social, com 
severas carências de ordem material.

Era de se esperar que, em meio a tantas desigualdades, e com 
milhões de brasileiros em dramática situação econômica, agra-
vada pela pandemia, o governo fosse expedito no oferecimento 
do auxílio emergencial aos mais necessitados, até mesmo para 
viabilizar o necessário isolamento social. Contudo, houve grande 
demora na concessão do auxílio, que, se dependesse da vontade 
inicial do governo, seria em parcelas de 200 reais, valor que aca-
bou elevado para 600 reais graças à ação do Congresso Nacional. 
Posteriormente, esse auxílio sofreu redução e passou a ser pago 
em valores variáveis de 150 a 375 reais, a depender dos bene-
ficiários. Para além da demora na concessão do auxílio, houve 
sérios problemas na sua operacionalização. As pessoas foram 
submetidas à humilhação e ao sofrimento de horas de espera em 
filas quilométricas para obtenção da ajuda. Ou seja, uma medida 
concebida para idealmente combater a pandemia paradoxal-
mente contribuiu em larga medida para aumentar o risco de con-
tágio, pois os cidadãos tiveram que se aglomerar durante horas 
em longas filas aguardando o repasse dos recursos. Faltou um 
mínimo de bom-senso para conceber medidas práticas voltadas 
à operacionalização do pagamento sem tamanha exposição dos 
indivíduos ao contágio pelo patógeno.

Já em relação aos bancos, o que se viu foi uma quase que 
imediata derrama de vultosos recursos públicos – sob a forma de 
compra de ativos podres – injetados nas instituições financeiras, 
a pretexto de evitar uma crise sistêmica, e viabilizar a liberação de 
linhas de crédito para os microempreendedores, sufocados pelo 
torniquete da pandemia. Mas foram tantos os empecilhos criados 
pelas instituições bancárias para a liberação de tais créditos, com 
exigências as mais descabidas, que, na prática, a grande maioria 
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dos pequenos empresários não conseguiram o almejado finan-
ciamento. Portanto, houve repasse de recursos aos bancos sem 
a devida contrapartida20. Não por acaso os três maiores bancos 
do País tiveram lucros da ordem de 17,9 bilhões no segundo tri-
mestre de 2021, mesmo ante a gravíssima crise econômica que 
foi ampliada pela pandemia21. Também no primeiro trimestre de 
2021, o lucro havia sido da ordem de 17 bilhões. E tudo isso 
em um contexto de crise econômica generalizada, com inúme-
ros estabelecimentos fechando as portas, demissões em massa e 
aperto financeiro para a grande maioria da população.

5. A CENTRALIDADE DO ESTADO NA 
PANDEMIA

A pandemia não se limitou a escancarar e agudizar as desi-
gualdades no País, mas trouxe à baila várias outras relevantes 
questões, como, por exemplo, o nosso alto grau de desindustria-
lização. No combate ao coronavírus, a incapacidade do Brasil de 
produzir máscaras, insumos médicos e respiradores tornou ainda 
mais evidente a necessidade indeclinável de expansão e diversifi-
cação de nosso parque industrial, pois uma economia com forte 
lastro em commodities agrícolas e minerais, sem uma participação 
importante em produtos de alto valor agregado, cria uma grande 
dependência em relação à volatilidade e aos humores do mercado, 
além de deixar o País em grande desvantagem comparativa no 
plano internacional. Enquanto os países de alta renda produzem 
computadores, tablets, smartphones, automóveis, entre outros 
produtos de alta tecnologia, o Brasil se destaca na produção de 
grãos, café, soja, minério de ferro e outros produtos primários. 

20 Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor  (Idec). Disponível em: 
https://idec.org.br/idec-na-imprensa/bancos-travam-bilhoes-liberados-pelo-
-governo-para-salvar-microempresarios. Acesso em: 6 set. 2021.

21 Fonte: Agência O Globo. Disponível em: https://economia.ig.com.br/2021-08-
04/bancos-lucro-pre-pandemia.html. Acesso em: 6 set. 2021.

https://idec.org.br/idec-na-imprensa/bancos-travam-bilhoes-liberados-pelo-governo-para-salvar-microempresarios
https://idec.org.br/idec-na-imprensa/bancos-travam-bilhoes-liberados-pelo-governo-para-salvar-microempresarios
https://economia.ig.com.br/2021-08-04/bancos-lucro-pre-pandemia.html
https://economia.ig.com.br/2021-08-04/bancos-lucro-pre-pandemia.html
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Enfim, uma economia baseada essencialmente no agronegócio e 
no extrativismo mineral.

Ciro Gomes nos mostra que esse processo de desindustriali-
zação do País se prende basicamente a três fatores: alto custo do 
capital, atraso tecnológico e escala de produção (GOMES, 2020, 
p. 89).

O alto custo do capital decorre de uma política creditícia 
absurda, que cobra juros extorsivos, inviabilizando os investi-
mentos produtivos e favorecendo as atividades especulativas e 
o rentismo. De fato, quando a taxa de juros é superior à taxa 
de retorno do empreendimento, este se torna inviável (GOMES, 
2020). Ademais, o crédito caro é um fator altamente concen-
trador de renda, pois os altos juros que remuneram aplicações 
financeiras dos ricos se nutrem fartamente de recursos oriundos 
da tributação, que, bem sabemos, incide proporcionalmente de 
modo muito mais impactante sobre os mais pobres.

O atraso tecnológico resulta do baixo investimento em educa-
ção e tecnologia, de modo que não somos capazes de produzir 
mercadorias de alto valor agregado e ficamos na dependência 
do agronegócio e do extrativismo mineral; portanto, conforme já 
visto, à mercê dos humores e das oscilações do mercado interna-
cional. Nas palavras de Ciro Gomes, “Não existem condições de 
competição entre retardo tecnológico e ponta” (GOMES, 2020, 
p. 89). A superação do retardo tecnológico evidentemente pres-
supõe investimentos em educação, em ciência e tecnologia, seto-
res que não vêm recebendo o devido apoio governamental, muito 
pelo contrário, foram fortemente prejudicados em face dos cortes 
orçamentários e em razão da famigerada Emenda Constitucional 
95, que estabeleceu um teto para os gastos primários.

A escala se relaciona com o quantitativo da produção, de 
modo que uma produção e venda em larga escala reduz signifi-
cativamente o chamado custo marginal de produção e maximiza 
os lucros (GOMES, 2020, p. 90). Eis aí um dos fatores que mais 
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favorecem a China no comércio internacional. Bem sabemos que 
boa parte de nossa capacidade instalada fica ociosa, pois não 
temos mercado interno capaz de absorver a produção, e isso 
se vincula à baixa renda de boa parte da população e ao ele-
vado índice de desempregados. Conforme afirma Ciro Gomes, 
problemas em um desses três fatores já seriam suficientes para 
deixar o País em grande desvantagem no cenário internacional. 
O Brasil é deficitário nos três (GOMES, 2020). Naturalmente, são 
os arranjos institucionais e as escolhas políticas que determinam 
como um país se sai em relação a esses três fatores econômicos. 
Segundo Gomes, impõe-se uma articulação e uma ação conjunta 
entre Estado, classe empresarial e sociedade para a superação 
desses problemas (GOMES, 2020).

Frise-se ainda o efeito altamente desindustrializante da Ope-
ração Lava Jato, a qual, embora tenha desnudado um quadro 
de corrupção sistêmica no País, levou a excessos punitivos que 
acabaram conduzindo ao desmantelamento de nossa indústria de 
base, da indústria naval e do setor de engenharia civil, eliminando 
um grande número de empregos diretos e indiretos, tornando 
ainda mais dramática a situação econômica do País. Claro que 
todos esses problemas se agravam em um contexto de pandemia.

Ficou patente também, em meio à emergência sanitária, a 
imprescindibilidade do Estado para fazer face à crise. Nesse parti-
cular, destaque especial para o SUS, que, a despeito de suas falhas 
e imperfeições, se mostrou fundamental para o enfrentamento da 
covid-19, sobretudo para a expressiva parcela da população mais 
vulnerável. Não se pode olvidar, como salienta Dowbor (2020), 
que o SUS estava sob risco de desmantelamento, sofria cerradas 
críticas quanto a sua eficiência, teve um corte da ordem de 20 
bilhões no orçamento, e havia uma forte propaganda em favor 
de planos de saúde privados. Trata-se de fatores reais de poder 
que, bem sabemos, influenciam o processo político-decisório. A 
pandemia evidenciou o quão distorcido é esse olhar e mostrou a 
grande importância de um sistema público de saúde para servir à 
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população. Não fosse o SUS, certamente a dimensão da tragédia 
seria ainda maior entre nós.

De fato, a experiência histórica nos mostra sobejamente que, 
em momentos de graves crises mundiais, o protagonismo esta-
tal se faz imprescindível, como ocorreu por ocasião da crise de 
1929, quando o governo dos EUA lançou o New Deal, como se 
deu também ao ensejo do Welfare State na Europa, que surgiu 
para fazer face à grave crise do liberalismo no século XX. Para 
citar um exemplo no contexto da pandemia, veja-se o pacote do 
presidente Biden, que previa o investimento pesado do governo 
americano para minimizar os efeitos da crise, com recursos de 
1,9 trilhão de dólares a serem injetados para dinamizar a econo-
mia e retomar o crescimento, além da propositura de audacioso 
plano de reconstrução e modernização de infraestruturas no país.

Assim, assumem especial relevo, sobretudo em resposta a 
um quadro pandêmico, investimentos públicos para estimular a 
demanda, reaquecer a economia, fomentar o desenvolvimento 
das pequenas e médias empresas e promover a expansão do 
emprego. Mas o governo brasileiro insistiu em uma política de 
austeridade fiscal, mesmo em um momento de tantas necessi-
dades sociais.

Sublinhe-se ainda que, em um contexto de crise, é ainda 
maior a relevância de políticas públicas de saúde, educação, 
segurança, transporte público, pois funcionam como uma 
espécie de salário indireto para os cidadãos. Obviamente essas 
políticas públicas restam comprometidas ante um governo que 
prioriza a austeridade fiscal.

Essa insensibilidade governamental para a extrema desi-
gualdade no País se faz presente também no que concerne à 
política agrícola. Deveria haver mais atenção e apoio a políticas 
públicas voltadas para a agricultura familiar, para os pequenos e 
médios produtores agrícolas. O agronegócio, conquanto seja fun-
damental, sobretudo em termos de balança comercial, volta-se, 
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preferencialmente para o mercado externo. Nesse particular, 

cabe ressaltar que o Brasil, a despeito de ser o segundo maior 

exportador mundial de alimentos – conforme levantamento da 

Organização Mundial do Comércio –  possui 125,6 milhões de 

pessoas que sofrem com algum grau de insegurança alimentar 

durante a pandemia, o que equivale a quase 60% da população 

do País22, e cerca de 15% da população padece de insegurança 

alimentar severa, o que configura um verdadeiro absurdo. Além 

disso, o agronegócio paga pouco imposto, graças a uma legisla-

ção tributária que lhe é bastante benéfica em virtude de sua voca-

ção exportadora, e ainda emprega um número pouco expressivo 

de pessoas em razão do alto índice de automação da produção. 

Portanto, é preciso empreender uma política agrícola que dê mais 

apoio à agricultura familiar e aos pequenos e médios produto-

res, tanto mais em um quadro pandêmico, quando se sabe que é 

esse o setor agrícola responsável por levar a maior quantidade de 

comida à mesa dos brasileiros.

Não se pode olvidar ainda o impacto negativo das últimas 

reformas empreendidas no País, como a reforma trabalhista, 

que acarretou uma maior precarização das relações de trabalho, 

removendo proteções e direitos dos trabalhadores, além de favo-

recer a terceirização, lançando um enorme contingente de pes-

soas na informalidade. Ainda nessa linha de extinção de direitos, 

sobreveio a reforma previdenciária, que, longe de eliminar privilé-

gios – como se apregoava por ocasião da tramitação da proposta 

governamental no Congresso – dificultou ainda mais a aposen-

tação dos trabalhadores mais humildes e manteve intocados os 

privilégios previdenciários da nata dos agentes públicos do País.

22   Fonte: Estudo feito por pesquisadores da Universidade de Berlim, em parce-
ria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília. 
Disponível em: https://www.contextoexato.com.br/post/fenomeno-da-inse-
guranca-alimentar-no-brasil-reflete-desigualdade-social-e-regionala-afirma-
-analista20210811. Acesso em: 25 ago. 2021.

https://www.contextoexato.com.br/post/fenomeno-da-inseguranca-alimentar-no-brasil-reflete-desigualdade-social-e-regionala-afirma-analista20210811
https://www.contextoexato.com.br/post/fenomeno-da-inseguranca-alimentar-no-brasil-reflete-desigualdade-social-e-regionala-afirma-analista20210811
https://www.contextoexato.com.br/post/fenomeno-da-inseguranca-alimentar-no-brasil-reflete-desigualdade-social-e-regionala-afirma-analista20210811
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Ressalte-se que, com a pandemia, houve um impulso ainda 
maior na automação do trabalho. Na pós-pandemia, certamente 
muitos desses empregos que foram supridos pela automação 
não mais existirão. Isso se agrava no contexto brasileiro, com as 
mencionadas reformas previdenciária e trabalhista, que tornaram 
ainda mais dramática a situação dos brasileiros em geral.

Enfim, em um contexto de grave crise, quando era de se espe-
rar uma atuação governamental mais premente e urgente, com 
franca proeminência do setor público para a superação desse 
quadro, vimos um governo que passou a sinalizar no sentido 
diametralmente oposto. Trata-se de uma agenda ultraliberal, que 
desconsidera a terrível desigualdade existente no País.

6. A CONTAMINAÇÃO IDEOLÓGICA

Como dito anteriormente, a pandemia se fez coincidente não 
só com uma grave crise econômica, como ainda com uma não 
menos preocupante crise institucional, agravada pela exacerbação 
de um discurso marcado pela hostilidade e radicalização ideoló-
gica. Eis aí um dos fatores que mais prejudicaram o combate à 
covid-19. Em um momento que exigia união, cooperação e arti-
culação para o enfrentamento de um inimigo comum e apolítico, 
o que se viu foi justamente o contrário: informações desencon-
tradas, orientações díspares, segundo cada administração local 
e seus alinhamentos político-ideológicos. Não só faltou a devida 
coordenação das ações, como também não houve, na medida 
necessária, a adoção de práticas colaborativas. O tensionamento 
foi de tal ordem que conduziu até mesmo à judicialização exces-
siva, como se viu nos exemplos já mencionados.

A ideia de liberdade sofreu tamanha distorção na pandemia 
que chegou a ser indevidamente invocada para justificar o não 
uso de máscara. Ou seja, uma questão estritamente sanitária foi 



64

N
EP

EL

totalmente ideologizada e passou a subverter mesmo a ideia de 
liberdade, cuja noção é correlata à ideia de limites e de respon-
sabilidade. Daí dizer-se que não há liberdade absoluta, pois liber-
dade não se confunde com licenciosidade. O não uso de máscaras 
em plena pandemia, longe de expressar liberdade, extrapola em 
muito os limites do razoável, pois põe em risco também a vida 
das outras pessoas ao favorecer a disseminação do patógeno. 
Do mesmo modo, a liberdade de ir e vir não vai ao ponto de 
permitir ao indivíduo romper barreiras sanitárias. Isso para não 
falar na intensa ideologização em torno do chamado tratamento 
precoce com hidroxicloroquina, a despeito de a ciência apontar 
para a ineficácia do medicamento, no mesmo passo em que se 
negligenciava a aquisição de vacinas, essas sim o grande trunfo 
da humanidade para debelar o coronavírus. De fato, nem mesmo 
a vacina – um dos grandes avanços da ciência, que, no caso espe-
cífico da covid-19, logrou um êxito inusitado no desenvolvimento 
de imunizantes eficazes em um curto período de tempo – esca-
pou ao nonsense das disputas ideológicas.

Portanto, quando se tem um cenário político-institucional 
marcado por um forte embate ideológico, este acaba por restrin-
gir o campo de possibilidades de atuação e promove a subversão 
de conceitos fundamentais para a construção de um genuíno 
Estado Democrático de Direito, como por exemplo se passa com 
a subversão da ideia de liberdade, segundo uma visão ultraliberal. 
Perde-se de vista que a liberdade comporta uma dupla dimensão, 
abrangendo não só a ausência de constrangimento externo, mas 
também a existência de condições de ação, o que pressupõe o 
acesso a um mínimo de condições materiais sem as quais a liber-
dade se esvai na prática. Aliás, o exercício mesmo dos direitos 
fundamentais pressupõe o atendimento das necessidades básicas 
do indivíduo.

Figure-se o direito fundamental à liberdade de expressão, 
cujo sentido mais óbvio é o de que ninguém pode ser tolhido de 
expressar suas ideias, mas não se esgota nisso. O efetivo exercício 
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desse direito pressupõe o acesso a condições materiais mínimas 
que permitam ao indivíduo formar suas convicções políticas, filo-
sóficas, religiosas, para que ele efetivamente tenha o que dizer.

Com relação aos direitos políticos, a lógica é a mesma. 
O direito de participar da vida política pressupõe o atendimento de 
necessidades materiais básicas, que permitam ao indivíduo fazer 
escolhas conscientes. Uma pessoa que mora debaixo da ponte 
e padece de severas privações materiais tem como preocupação 
primeira o que terá para comer até o fim do dia. Como espe-
rar de alguém nessas condições engajamento político e escolhas 
conscientes?

Outro exemplo: a liberdade de ir e vir. Figure-se a situação 
de um grande empresário envolvido em graves irregularidades, 
contra quem corre um processo judicial e que tenha tido o seu 
passaporte recolhido por determinação do juiz. Trata-se de uma 
restrição justificada e fundamentada ao seu direito de ir e vir. 
Compare-se tal situação com a de uma pessoa contra a qual 
não pesa acusação alguma, mas que vive debaixo de um viaduto 
em situação de extrema miséria. Do ponto de vista estritamente 
jurídico, esse indivíduo tem o seu direito de ir e vir totalmente 
desembaraçado. Mas há como alguém nessas condições exercer 
tal direito na sua plenitude? Aqui fica claro que a liberdade signi-
fica não só ausência de constrangimento externo como também 
o acesso a condições materiais mínimas para o seu pleno desfrute.

Portanto, a ideia de liberdade é perpassada pela ideia de igual-
dade material, valendo ressaltar que o Estado cumpre um papel 
central para assegurar essas condições materiais, seja diretamente, 
mediante políticas públicas que propiciem saúde, educação, trans-
porte, entre outros, seja como um agente indutor e promotor do 
desenvolvimento, de modo a propiciar uma ambiência favorável 
a que as pessoas possam acessar tais bens materiais. Como visto, 
a presença do Estado se faz ainda mais necessária em momentos 
de crise, como é o caso de uma pandemia, para impor medidas 
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sanitárias; fornecer ajuda financeira aos mais necessitados (até 
para viabilizar o necessário isolamento social); redirecionar a apli-
cação dos fundos públicos; estimular determinadas atividades, 
como a chamada reconversão industrial, que se dá, por exem-
plo, quando a indústria automotiva redireciona o seu maquinário 
tecnológico para a produção de respiradores, ou quando a indús-
tria de bebida alcoólica se volta para a produção de álcool em gel, 
ou ainda quando a indústria de tecido se volta para a produção 
de máscaras; conceder linhas de crédito facilitado, por meio de 
bancos públicos, entre tantas outras possibilidades.

Mas aqui nos defrontamos com outro aspecto da contami-
nação ideológica que leva ao que Merquior (1987) – que era 
um liberal de direita, frise-se – chamava de estadofobia, vale 
dizer, a visão distorcida de que o Estado está na raiz de todos os 
males, de que é um ente ineficiente, corrupto. Ora, não se pode 
aprioristicamente afirmar que o Estado é ineficiente, pois há 
Estados e Estados. Compare-se, por exemplo, os Estados escan-
dinavos com os da África subsaariana. Ressalte-se que as grandes 
inovações tecnológicas que revolucionaram o mundo surgiram de 
investimentos públicos, como a internet e o GPS, tecnologias que 
dependem de vultosos investimentos e que resultaram do com-
plexo industrial-militar americano (MAZUCATO, 2014). Quanto à 
corrupção, essa não é apanágio do ente estatal, senão que se 
manifesta também na iniciativa privada. Aliás, quando a Lava Jato 
desnudou o quadro de corrupção sistêmica do País, restou claro 
que onde havia o corrupto político ou o agente público venal 
havia também o elo corruptor, proveniente do setor privado, 
numa relação promíscua com o poder público.

A disputa ideológica entre as perspectivas privatista e esta-
tizante perde de vista que a questão não é ter mais ou menos 
Estado, mas sim ter o Estado onde ele se faz necessário e na 
medida dessa necessidade, como também não tê-lo onde ele se 
faz dispensável e até mesmo nefasto. No Brasil, em face da grande 
dívida social do País, o Estado se faz prevalentemente ausente, 
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mas sempre cioso de estender seu longo braço arrecadador ou 
punitivo para alcançar os pobres. Já em relação à elite dominante, 
que se circunscreve a uma pequena minoria, para além de uma 
maior blindagem institucional quanto a práticas ilícitas, tem-se a 
mão estatal que afaga, por meio de desonerações fiscais seletivas, 
subsídios generosos, refis para dívidas milionárias, entre outras 
benesses.

Retomando o binômio liberdade/igualdade, se por um lado 
ficou evidente que não se pode absolutizar a liberdade, pois esta 
nos remete às noções correlatas de limite e de responsabilidade, 
além de pressupor o acesso a um mínimo de condições materiais 
para o seu efetivo exercício, por outro lado não se pode propen-
der para o extremo oposto. Vale dizer, não se pode absolutizar 
a igualdade, como se fosse possível – e mesmo desejável – a 
absoluta equiparação entre os indivíduos, o que seria suposta-
mente viabilizado pela intensa atuação do Estado. Isso só conduz 
ao aniquilamento da liberdade, como a experiência histórica bem 
demonstrou. Afinal, as pessoas são diferentes, têm capacidades 
e habilidades distintas, aptidões e inclinações diferenciadas. Uns 
são mais ambiciosos, outros mais despojados. Portanto, não há 
como querer igualar as pessoas. O que se deve buscar assegurar 
é a igualdade de oportunidades, ou seja, condições concretas 
para que cada qual possa potencialmente realizar seus projetos 
de vida. E, para tanto, a figura do Estado, enquanto ente orga-
nizador e unificador da sociedade, é essencial. Quanto àqueles 
que, por desventura ou infortúnio, não tenham como prover à 
própria subsistência, é preciso assegurar-lhes o acesso ao mínimo 
existencial para uma vida digna, daí a importância de uma rede de 
proteção social que cabe ao Estado proporcionar.

Também a ideia de meritocracia, tão cara à visão ultraliberal, 
é distorcida por essa perspectiva redutora da ideia de liberdade e 
de livre mercado, visão que despreza a grande complexidade e as 
diversas nuances em torno da questão, que envolve considerações 
acerca de aspectos como origem social, acesso a um mínimo de 
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recursos materiais, sociabilidade, estrutura familiar, entre tantos 
outros fatores, como tão bem demonstra SOUZA (2019).

Portanto, liberdade e igualdade devem ser vistas a partir de 
uma ótica integradora, e não antagônica, pois trata-se de valores 
que mantêm uma relação de complementaridade, e não de opo-
sição, como faz parecer uma visão obscurecida pela exacerbação 
ideológica.

Assim, afigura-se mais que acertada a afirmativa do professor 
Ladislau Dowbor (2017) de que pouco importa a coloração par-
tidária ou a preferência ideológica, o fundamental é identificar e 
adotar o que funciona e descartar o que não funciona, além de 
eliminar as evidentes injustiças. Independentemente da ideologia, 
é inconcebível pagar juros obscenos do serviço da dívida e deixar 
de prover serviços essenciais aos cidadãos; estabelecer teto para 
gastos primários, enquanto o céu é o limite no que concerne ao 
pagamento do serviço da dívida, o que se torna ainda mais escan-
daloso quando o pagamento desses juros extorsivos se dá com 
recursos oriundos de uma tributação que onera muito mais os 
pobres do que os ricos, numa perversa política de transferência de 
renda dos primeiros para os segundos; não faz sentido estimular 
atividades especulativas, em detrimento de atividades produtivas; 
não se pode aceitar a inclusão do nome do pobre no SPC em 
razão de dívida oriunda de juros extorsivos do crediário, enquanto 
se propicia o refis da ordem de centenas de milhões para a rene-
gociação da dívida ativa de grandes empresários; é inadmissível 
um sistema tributário regressivo, que incide muito mais sobre o 
consumo, de modo a atingir em cheio o pobre, e isenta lucros e 
dividendos, além de incidir muito pouco sobre renda e patrimô-
nio. Tudo isso é de uma evidência solar, como também o são a 
importância e a eficácia do distanciamento social, do uso de más-
caras e da vacinação em um cenário de pandemia, entre tantas 
outras obviedades que, não obstante, parecem se tornar opacas 
ao influxo de um discurso ideologizante, que abre os flancos para 
a consolidação de interesses escusos e poderosos.
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7. A PANDEMIA E A NATUREZA 
AMBIVALENTE DO SER HUMANO

Outro ponto a merecer destaque, e que também se tornou 
ainda mais evidente com o advento da crise sanitária global, é 
a natureza ambivalente do ser humano, tão bem descrita pelo 
pastor anglicano John Stott (2004). Segundo o ilustre autor, o ser 
humano ostenta a um só tempo uma dimensão de elevação, de 
dignidade, de nobreza, mas também uma dimensão de depra-
vação e de perversidade. De fato, enquanto vemos indivíduos 
edificando igrejas, outros constroem centros de tortura; uns se 
engajam em causas humanitárias para salvar vidas, outros tantos 
cerram fileiras em grupos terroristas ou de extermínio para ceifá-
-las; se há aqueles que defendem de forma veemente a liberdade 
de expressão, não faltam os que não poupam esforços para impor 
uma censura implacável. A história da trajetória ascendente dos 
direitos fundamentais ao longo dos anos e a sua progressiva inclu-
são nos textos constitucionais dos diversos países, bem como nos 
tratados internacionais, só faz confirmar essa ambivalência, como 
demonstra Garcia-Pelayo (1991). O direito à liberdade de expres-
são só existe porque antes havia uma rígida censura; o direito à 
integridade física e mental surge porque houve campos de con-
centração e de extermínio; o direito a uma jornada de trabalho 
justa e a proibição de trabalho infantil surgem como uma reação 
civilizada contra os abusos da revolução industrial, quando eram 
comuns um salário vil, jornadas de trabalho desumanas e a explo-
ração de mão de obra infantil (GARCIA-PELAYO, 1991).

Pois bem, a pandemia, a seu modo, nos mostrou esse contraste 
de maneira cristalina. O lado sombrio do ser humano encontrou 
inúmeras formas de se manifestar, paralelamente a louváveis 
iniciativas reveladoras de seu lado valoroso: jovens insensíveis ao 
morticínio se aglomerando de modo frequente em bailes funk 
e festas clandestinas, cientes de sua maior resistência ao vírus, 
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mas absolutamente indiferentes ao fato de se tornarem agen-
tes de transmissão do patógeno; enquanto isso, outros jovens 
se oferecendo para ir às compras em lugar dos vizinhos idosos, 
para poupá-los do risco de contágio; comerciantes oportunistas 
valendo-se da crise sanitária para elevar de maneira inescrupulosa 
o preço de máscaras, álcool em gel e outros insumos necessários 
ao combate à pandemia; em contraste, pessoas se organizando 
para recolher doações e mantimentos para as comunidades caren-
tes; bandidos fazendo-se passar por funcionários do Ministério da 
Saúde para, sob a falsa alegação de realizar diligências sobre a 
covid-19, invadir e roubar residências; de outro lado, indivíduos se 
engajando em serviços voluntários para a montagem de hospitais 
de campanha; houve até falsa enfermeira aplicando vacina falsa 
– soro fisiológico – em “espertos” abastados que pagaram para 
“furar” a fila da vacinação; mas de se louvar o ingente trabalho 
de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, que atu-
aram na linha de frente de combate à pandemia, arriscando suas 
próprias vidas e trabalhando sob forte e contínuo estresse.

Isso só reforça a necessidade de uma maior atenção a uma 
educação de vertente mais humanista – conforme preconizamos 
nos desenvolvimentos seguintes – que possa estimular a expansão 
da dimensão elevada do ser humano, ao mesmo passo em que 
busca refrear o quanto possível os impulsos nefastos derivados de 
sua dimensão de depravação e de perversidade.

8. O DESCOMPASSO ENTRE O PROGRESSO 
TECNOLÓGICO E O PROGRESSO MORAL: 
A IMPORTÂNCIA DE UMA EDUCAÇÃO DE 
BASE HUMANISTA

O problema da desigualdade não é um problema técnico ou 
tecnológico, mas essencialmente político. De fato, conquanto os 
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grandes avanços tecnológicos no setor agrícola permitam uma 

produção de alimentos suficiente para atender a toda a popula-

ção mundial, a fome se faz presente em várias partes do planeta. 

Como visto, o Brasil é o segundo maior exportador de gêneros 

alimentícios no mundo, no entanto, temos 125,6 milhões de pes-

soas padecendo de insegurança alimentar, e cerca de 15% da 

população sofrem de desnutrição severa23.

O recente relatório da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO)24 aponta um crescimento expres-

sivo de pessoas que passam fome no mundo. Estima-se algo entre 

720 milhões e 811 milhões de pessoas em 2020, cerca de 118 

milhões a mais do que em 2019. Segundo o relatório, o planeta 

não atingirá a meta de acabar com a fome até 2030, conforme 

havia sido estabelecido pela ONU. Estima-se ainda que ao final da 

década haverá em torno de 660 milhões de pessoas padecendo 

desse mal. Eis aí mais um dos efeitos duradouros da pandemia, 

que também pode ter sido responsável pelo atraso de 15 anos no 

programa mundial de combate à fome, já que o total de pessoas 

subnutridas em 2020 é próximo dos 810 milhões registrados no 

ano de 2015.

Segundo Dowbor (2017), o PIB mundial, que perfaz, arredon-

dando, algo em torno de 80 trilhões de dólares, se distribuído 

equitativamente entre a população do globo, seria suficiente para 

proporcionar um produto per capita médio de US$ 11.000,00, o 

que equivaleria a uma renda mensal de US$ 3.600,00 por família 

de quatro pessoas. Contudo, na realidade, Dowbor nos mostra 

que uma parcela ínfima da população mundial se apropria da 

maior parte da riqueza existente. E boa parte desses privilegiados 

não se ocupam de atividades produtivas, mas sim de atividades de 

23 Vide nota de rodapé nº 22.

24 Disponível em: http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html. Aces-
so em: 10 set. 2021.

http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html
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natureza especulativa, operando como intermediários e atravessa-
dores, graças à financeirização da economia.

Na pandemia, esse fosso entre incluídos e excluídos se alargou 
ainda mais, cabendo destacar que, mesmo com uma redução do 
PIB mundial após a emergência sanitária, os ricos se tornaram 
ainda mais ricos, vale dizer, se apropriaram de uma fatia ainda 
maior de uma riqueza global ainda menor, segundo levanta-
mento do Credit Suisse25. A pesquisa aponta que o Brasil foi, 
neste período de pandemia, o país em que aqueles que se situam 
no topo da pirâmide mais se apropriaram da riqueza nacional, 
mas também o que teve a maior queda da renda e do patrimônio 
da população como um todo. Ainda segundo a pesquisa, o 1% 
mais rico do Brasil abocanhou 49,6% da riqueza nacional, prati-
camente a metade.

A extrema desigualdade evidencia a necessidade de se reverem 
determinados índices da economia que só fazem camuflar tais 
disparidades, como se passa por exemplo com o PIB. Esse índice 
mede o fluxo da riqueza, mas não os resultados, se benéficos 
ou nocivos. Também não nos dá ideia da distribuição dos recur-
sos produzidos, como bem demonstra Dowbor (2021). O autor 
alude ao exemplo, citado por Viveret (2006), do desastre do navio 
petroleiro Exxon Valdez, na costa do Alasca. As atividades de 
recuperação ambiental e de limpeza do óleo derramado envolve-
ram grandes investimentos e o emprego de várias pessoas, o que 
aumentou o fluxo das atividades econômicas e, por conseguinte, 
o PIB. O mesmo ocorreu com o desastre da British Petroleum, 
no Golfo do México, conforme consta de relatório subscrito por 
Amartya Sen, Joseph Stiglitz e Jean Paul Fitousse, o qual é citado 
por Dowbor (2021). São exemplos contundentes da inadequação 
do PIB como indicador econômico. Além de nada dizer acerca 
da distribuição dos bens materiais e de não fornecer parâmetros 

25 Reportagem da Agência “O Globo”. Disponível em: https://www.ovale.com.
br/brasil/topo-da-piramide-avanca-na-pandemia-e-1-mais-rico-do-brasil-ja-
-detem-metade-da-riqueza-nacional-1.141946. Acesso em: 11 set. 2021.

https://www.ovale.com.br/brasil/topo-da-piramide-avanca-na-pandemia-e-1-mais-rico-do-brasil-ja-detem-metade-da-riqueza-nacional-1.141946
https://www.ovale.com.br/brasil/topo-da-piramide-avanca-na-pandemia-e-1-mais-rico-do-brasil-ja-detem-metade-da-riqueza-nacional-1.141946
https://www.ovale.com.br/brasil/topo-da-piramide-avanca-na-pandemia-e-1-mais-rico-do-brasil-ja-detem-metade-da-riqueza-nacional-1.141946
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quanto aos resultados, se nocivos ou benéficos, o aumento do PIB 
muitas vezes promove a redução do capital natural, consubstan-
ciado nos estoques naturais dos recursos não renováveis.

Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi preconizam, 
no mencionado relatório, novos indicadores em substituição ao 
PIB, de modo a substituir o sistema de medição da produção 
por um sistema que priorize o bem-estar social, sem descurar da 
questão ambiental, em obséquio ao princípio da sustentabilidade. 
A renda domiciliar, por exemplo, é muito mais indicativa da pés-
sima distribuição de riquezas que há no mundo e, em especial, no 
Brasil. O IDH é outro indicador mais apropriado, pois busca men-
surar aspectos como expectativa de vida, índice de escolaridade, 
renda per capita. Em referência ao mero crescimento do PIB, sem 
qualquer consideração quanto aos seus efeitos, nocivos ou bené-
ficos, os renomados economistas autores do relatório usam uma 
imagem bastante expressiva, a de que estamos pilotando uma 
sociedade complexa com apenas o indicador de velocidade no 
painel, sem nenhuma informação segura sobre para qual direção 
rumamos de modo acelerado.

Nesse passo, há que se discernir entre crescimento econômico 
e desenvolvimento econômico. O primeiro é um conceito reducio-
nista, porque centrado apenas na expansão das atividades econô-
micas, no volume dessas atividades e no seu fluxo, mas sem con-
siderar os resultados, em especial a grande degradação ambiental 
que acarretam, bem como a grande desigualdade na distribuição 
dos bens materiais. Já o desenvolvimento econômico encerra ideia 
mais ampla, pois alia a expansão das atividades econômicas à 
preocupação com os resultados alcançados em termos de bem-
-estar social e em relação ao meio ambiente. Trata-se, pois, de 
buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o seu bem-
-estar, mas sem descurar da ideia de sustentabilidade ambiental.

É evidente, como afirma Dowbor (2021), que há razões polí-
ticas e poderosos interesses por trás dessa contabilidade defor-
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mada, pois serve ao propósito de políticos demagogos e de gran-
des conglomerados econômicos a invocação do crescimento do 
PIB, ainda que  esse crescimento haja ocorrido com enorme con-
centração de riqueza e distribuição perversa dos bens materiais.

Retomando a questão dos avanços tecnológicos, sobretudo no 
campo da informação e comunicação, é preciso dizer que, em 
tese, eles encerram grande potencial de expansão das fronteiras 
da democracia, já que suplantam barreiras de tempo e de espaço, 
permitindo consultas populares, reuniões interativas de comissões 
on-line, entre tantas outras possibilidades. Entretanto trazem 
consigo muitos riscos, caso não sejam acompanhados de políti-
cas públicas de inclusão digital, como, por exemplo, banda larga 
nas escolas, cursos de capacitação digital, entre outras. Sem tais 
medidas, próprias de uma verdadeira democracia digital, essas 
tecnologias podem aprofundar ainda mais nossa grande desigual-
dade social e elitizar o processo político-decisório, tanto mais em 
um contexto pandêmico, quando se generalizam as deliberações 
remotas nas casas legislativas. Outro problema que sobrevém na 
esteira dos avanços tecnológicos é a propagação de fake news, 
que deterioram a qualidade do debate público, promovendo não 
a formação de massa crítica, que demanda circulação de infor-
mação de qualidade, mas, sim, de massa de manobra, que pres-
supõe essa grande rede de desinformação. Quanto à utilização 
indevida dos dados pessoais veiculados nas mídias sociais, Yuval 
Harari chama atenção para o enorme risco que tais tecnologias 
podem acarretar para a privacidade e a intimidade das pessoas, 
pois os chamados big data podem favorecer governos autoritários 
e tendentes a monitorar todos os aspectos da vida dos cidadãos 
(HARARI, 2018).

Nesse sentido, Harari (2018) alerta ainda para o potencial dis-
ruptivo das tecnologias de informação e comunicação conjugadas 
com a biotecnologia, capazes de aniquilar a liberdade e o livre 
arbítrio, ao ensejarem processos de manipulação voltados não só 
para fins políticos como também comerciais. O historiador israe-
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lense aponta também para os riscos que essas tecnologias encer-
ram para a empregabilidade e cogita de um cenário distópico, 
com uma minoria de super-humanos tendo acesso privilegiado às 
maravilhas da biotecnologia, quando então a desigualdade dei-
xaria de ser meramente política e econômica, mas seria também 
biológica. Nesse cenário de plena automação da maior parte das 
atividades e de supremacia da inteligência artificial e dos algo-
ritmos, teríamos uma expressiva parcela da população que seria 
meramente descartável (HARARI, 2018).

Em tempos de pandemia, informações de qualidade e proce-
dentes de fontes confiáveis apresentam-se como um fator fun-
damental para a conscientização da população. Nesse contexto, 
a questão das fake news se agrava significativamente, sobretudo 
pela disseminação de inverdades nas redes de desinformação, 
que, a serviço dos mais variados propósitos e interesses, trazem 
consigo um grande potencial de letalidade, ao induzirem compor-
tamentos tendentes à propagação do patógeno.

Em se tratando de big data, é preciso dizer que o monitoramento 
dos dados dos indivíduos deve dar-se por uma instituição de saúde 
independente, e não por uma instituição política ou comercial, 
como afirma Harari (2018). Segundo ele, tal monitoramento é 
admissível para efeito de proteção da nossa saúde, não para fins 
políticos ou comerciais, vale dizer, não para que saibam o que 
nos interessa no campo da política, ou o que nos atrai do ponto 
de vista comercial. Essa questão ganha um relevo especial ante o 
recrudescimento de governos autoritários, que, de posse desses 
dados, tendem a se fortalecer ainda mais a partir de técnicas de 
manipulação da opinião pública, do populismo barato e da retórica 
vazia, promovendo a disseminação de fake news e valendo-se 
de instrumentos formais da democracia para aniquilar a própria 
democracia, por meio da progressiva dessubstancialização de 
seus valores cardeais.
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Essas ponderações evidenciam que os avanços científicos 
e tecnológicos, por si sós, não são garantia de melhorias para o 
gênero humano, pois há de se conjugar a ciência com a consciência. 
De fato, e retomando a questão da pandemia, a ciência, que resulta 
de um enorme esforço coletivo, conseguiu, em menos de um ano, 
desenvolver várias vacinas eficazes contra a covid-19. Contudo, 
enquanto os países desenvolvidos tiveram acesso à maior parte 
dos imunizantes, com parcelas expressivas de sua população com 
o ciclo vacinal completo, e vacinas disponíveis para todos os seus 
nacionais, tendo ainda grandes excedentes, os países mais pobres 
não haviam sequer vacinado os profissionais da saúde da linha 
de frente do combate ao coronavírus, e nem a sua população 
de idosos. Uma vacinação lenta em qualquer país do planeta 
aumenta a possibilidade do surgimento de novas cepas do 
coronavírus, o que de fato ocorreu, com o surgimento de variantes 
como a lambda, a delta, a gama, entre outras. A variante delta, 
por exemplo, mostrou-se muito mais transmissível do que a cepa 
original, apresentando uma carga viral muito maior. É preciso 
ter a clareza de que, enquanto algum país não estiver seguro, 
ninguém estará seguro.

Foi nessa linha a abordagem de Tedros Adhanon, diretor-
geral da Organização Mundial da Saúde, ao afirmar, em 
entrevista coletiva26, que as variantes do coronavírus estavam 
vencendo a corrida contra as vacinas em razão de uma produção 
e distribuição desigual dos imunizantes no mundo. Segundo 
ele, esse “nacionalismo das vacinas” poderá atrasar ainda 
mais a recuperação econômica mundial, além de possibilitar o 
surgimento de novas cepas com maior transmissibilidade, o que 
é não só moralmente indefensável, como também ineficaz sob a 
perspectiva da saúde pública.

26 Matéria do G1, disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noti-
cia/2021/07/07/variantes-estao-vencendo-corrida-contra-vacinas-por-causa-
-da-desigualdade-na-aplicacao-diz-oms.ghtml. Acesso em 6 de setembro de 
2021.

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/07/variantes-estao-vencendo-corrida-contra-vacinas-por-causa-da-desigualdade-na-aplicacao-diz-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/07/variantes-estao-vencendo-corrida-contra-vacinas-por-causa-da-desigualdade-na-aplicacao-diz-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/07/variantes-estao-vencendo-corrida-contra-vacinas-por-causa-da-desigualdade-na-aplicacao-diz-oms.ghtml
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Portanto, uma distribuição igualitária dos imunizantes deveria 
dar-se por um imperativo ético e moral. Contudo, mesmo para 
aqueles que se guiam exclusivamente pelo pragmatismo e pelos 
resultados objetivos, uma distribuição equânime das vacinas seria 
melhor para a segurança de todos e para uma recuperação mais 
rápida das atividades econômicas.

Precisamente por tratar-se de um problema que transcende 
fronteiras, a pandemia suscita também reflexões acerca 
da governança internacional. De fato, o enfrentamento de 
problemas globais, que desconhecem fronteiras e bandeiras, 
demanda ação cooperativa, lideranças internacionais, atuação 
dos órgãos multilaterais e concertação internacional. Impõe-se a 
tematização de questões como quebra de patentes, distribuição 
desigual de vacinas, ajuda humanitária. Mesmo antes do advento 
da pandemia, já era imperiosa uma maior cooperação dos 
diversos países no enfrentamento de problemas globais, como a 
miséria, o aquecimento global, a financeirização da economia e o 
terrorismo. A emergência sanitária tornou ainda mais claro que a 
cooperação – e não o nacionalismo exacerbado e o descaso para 
com os Estados mais desfavorecidos – é o caminho mais seguro 
para construção de um mundo melhor, em face dos inúmeros 
desafios e problemas que dizem respeito à humanidade como um 
todo, em especial as questões ambientais.

Antes mesmo do advento da pandemia, já havia uma enorme 
discussão em torno da criação de uma renda básica universal de 
emergência para fazer face ao grave problema da pobreza, que 
ganhou proporções estarrecedoras. A emergência sanitária global 
evidenciou a importância desse tipo de iniciativa para assegurar às 
famílias o mínimo existencial para uma vida digna.

Joseph Stiglitz (2007), já há algum tempo, vem defendendo o 
que chama de progresso compartilhado, que pressupõe medidas 
como o perdão da dívida externa dos países miseráveis; imposto 
mundial sobre emissão de carbono e uso de combustíveis fós-
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seis, de modo a combater o aquecimento global; a limitação 
do sigilo bancário, para dificultar o depósito de recursos ilícitos 
em paraísos fiscais, enfim, medidas tendentes a proporcionar 
um progresso compartilhado, e não seletivo . O renomado eco-
nomista defende também a relativização dos direitos de pro-
priedade intelectual, para fazer frente aos poderosos interesses 
dos grandes laboratórios farmacológicos, ao mesmo passo em 
que propõe o licenciamento compulsório de remédios vitais, 
de modo a combater a biopirataria das grandes multinacionais, 
que buscam patentear remédios, plantas medicinais e conheci-
mentos tradicionais dos países pobres acerca de propriedades 
medicinais de seus produtos.

Em linha com esse pensamento, com o advento da pandemia, 
Michael Spence, Joseph Stiglitz e Jayati Ghosh (2021) afirmam ser 
essencial suspender os direitos de propriedade intelectual sobre 
os produtos e insumos vinculados ao combate ao coronavírus, de 
modo a possibilitar que os países pobres possam acessá-los.  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo quanto se disse, pode-se afirmar que a pandemia no 
Brasil foi uma tragédia anunciada, considerando-se a proporção 
que tomou e a sucessão de erros que eram perfeitamente evitá-
veis, caso tivesse havido uma gestão mais responsável e compe-
tente da crise sanitária.

Contabilizamos, ao tempo em que essas linhas foram escri-
tas, mais de 600 mil  mortos no País! Diante de cada vida que 
se perde, deve-se abrir ainda mais o compasso que demarca o 
círculo de dor e sofrimento. É um filho, uma filha, uma esposa, 
um esposo, um neto, entre tantos outros parentes e amigos que 
choram a perda do ente querido. Uma experiência tão dramática 
e impactante nos deixa várias lições.
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Para além das perdas humanas, a emergência sanitária global 
impactou profundamente nossas vidas em vários aspectos e, sobre-
tudo, explicitou e aprofundou a extrema desigualdade existente não 
só no Brasil, como também no mundo. Ficou evidente que, muito 
mais importante do que a retomada do crescimento econômico, é 
assegurar uma distribuição mais equânime da riqueza produzida, 
na perspectiva de um progresso compartilhado. E isso está asso-
ciado a escolhas e arranjos políticos, inclusive no que concerne ao 
papel do Estado na sociedade. Eis outro aspecto que a emergência 
sanitária cuidou de recolocar nos seus devidos termos: a centrali-
dade do Estado, sobretudo para fazer face a momentos de graves 
crises. Um sistema público de saúde mostra-se fundamental em um 
cenário pandêmico. Infelizmente, a contaminação ideológica faz 
cegar quanto à imprescindibilidade do ente estatal, sobretudo em 
situações de crise global. O mercado, deixado à sua própria sorte, é 
incapaz de fazer frente a tais situações e, invariavelmente, conduz 
a injustiças de todo tipo.

É preciso ter presente que o vírus é apolítico, mas o modo de 
lidar com ele é político, o que faz toda a diferença. E nesse passo, 
sobrelevam escolhas decisivas: entre o isolacionismo nacionalista 
e a cooperação internacional, esta última há de prevalecer. Nas 
palavras de Harari (2020, p. 16), “com sorte, a presente epi-
demia ajudará a humanidade a perceber o grave risco imposto 
pela desunião global”; não se pode permitir a erosão dos valores 
democráticos a pretexto de fazer face a situações de crise, ante 
o risco de que flexibilizações da ordem normativa se degenerem 
em autoritarismo; o negacionismo explícito não pode preponde-
rar sobre a ciência, mas também o progresso científico há de se 
fazer acompanhar pelo progresso moral. Nesse sentido, é preciso 
saber como lidar com o saber acumulado, de modo que a racio-
nalidade seja pautada por valores éticos. De fato, somos tentados 
a pensar que os grandes avanços tecnológicos, propiciados pelo 
conhecimento científico, trarão na sua esteira melhorias de toda 
ordem. “As pessoas vão trabalhar menos”; “vamos produzir mais 
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alimentos”; “vamos aprimorar a democracia”; “ante o surgi-
mento de um vírus potencialmente letal, a ciência desenvolverá 
a correspondente vacina”. Mas uma coisa é a expectativa, outra, 
muito diferente, é a realidade. Com a revolução tecnológica, em 
um contexto de competição intensa, trabalhamos muito mais, 
pois estamos conectados o tempo todo; embora sejamos capazes 
de produzir alimentos para todos, parte considerável da popula-
ção mundial passa fome; a democracia não depende de questões 
técnicas, mas sim de valores substanciais, sem os quais ela se 
esvai. Como visto, à falta desses valores, os recursos tecnológicos 
podem, antes, contribuir para alimentar as desigualdades, mani-
pular pessoas, propagar fake news e, portanto, servir à instru-
mentalização dos mecanismos formais da democracia contra ela 
própria, solapando-a por dentro; a ciência desenvolve em tempo 
recorde vacinas para debelar uma pandemia, mas as escolhas 
políticas equivocadas esvaziam, em boa medida, o potencial dos 
imunizantes, seja em razão do negacionismo, seja em razão de 
uma distribuição não equitativa das vacinas entre países ricos e 
pobres, a aumentar o risco do surgimento e proliferação de cepas 
mais transmissíveis e resistentes. Tudo isso está a demonstrar o 
descompasso entre o progresso tecnológico e o progresso moral.

Estamos, sim, na era do conhecimento, em que o capital 
humano se transforma no principal fator de produção. Nesse sen-
tido, é preciso investir em educação, mas tendo-se presente que o 
termo vai muito além do preparo técnico e da aquisição de habili-
dades cognitivas, a envolver, pois, a formação em sentido amplo, 
numa perspectiva humanista. É preciso cultivar uma racionalidade 
orientada por valores éticos, promover a educação cidadã, aquilo 
que Cosson (2010) chama de letramento político e que consiste 
na aquisição e prática dos valores essenciais à convivência demo-
crática, como a liberdade, a igualdade, a tolerância, o respeito à 
diferença, o pluralismo, a solidariedade e a consciência ecológica.

Há uma grande expectativa em torno da volta à normalidade. 
Ora, mas não havia normalidade. Não pode ser normal o modo 



81

N
EP

EL
2.

 Im
pa

ct
os

 s
oc

io
ec

on
ôm

ic
os

 d
a 

pa
nd

em
ia

 d
o 

co
ro

na
ví

ru
s 

e 
de

sig
ua

ld
ad

e

de vida que levávamos. Daí falar-se, no pós-pandemia, em novo 
normal. A crise sanitária global nos mostrou o quanto estávamos 
a maltratar a Terra Mater. De fato, com as restrições às mais 
diversas atividades humanas, os canais de Veneza puderam exibir 
a admirável transparência de suas águas, como há muitos anos 
não se via; imagens de satélite permitiram constatar a significativa 
diminuição da poluição atmosférica, e o imponente pico Everest 
passou a ser visto a uma distância muito maior do que a habitual. 
Provas incontestes de que havíamos passado – e muito! – dos 
limites do razoável na interação com a natureza.

Precisamos valorizar o que realmente importa. Nesse passo, é 
preciso repensar e alterar a nossa maneira de interagir com o pla-
neta, assentada numa relação predatória e utilitarista, como se a 
Mãe Terra fosse um repositório infindável de recursos e matérias-
-primas sempre disponíveis para se transformarem nos produtos 
e bens materiais que tanto nos seduzem. Impõe-se refrear esse 
impulso materialista, descartar a cultura do descartável, afastar 
o hiperconsumismo. Nas certeiras palavras de Giannetti: “temos 
objetos demais, alegria de menos” (GIANNETTI, 2018, p. 38 ). 
O avanço tecnológico desacompanhado de orientação ética con-
duz a resultados nefastos. A satisfação e felicidade humanas não 
podem ficar na dependência do acúmulo de bens materiais, pois 
isso é uma ilusão, já que a espiral do consumo tende ao infinito. 
Essa busca insana leva não só à deterioração dos recursos naturais 
e a desequilíbrios no ecossistema ambiental como também ao 
que Giannetti chama de crise da ecologia psíquica, quando então 
sobrevêm ansiedade, depressão, esgotamento físico e mental, sui-
cídio, violência imotivada, entre tantos outros males (GIANNETTI, 
2018, p. 101). Nesse sentido, o autor invoca a fala inspirada do 
Papa Francisco, na encíclica Laudato si, para retratar, de forma 
lapidar, esse paralelismo entre a crise do ecossistema ambiental 
e a do ecossistema psíquico: “os desertos externos estão aumen-
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tando no mundo porque os desertos internos se tornaram tão 
vastos”27.

Se continuarmos a devastação da Amazônia, com o homem 
avançando para dentro de biomas até então inexplorados, para 
além da degradação ambiental, teremos o risco de fazer aflorar 
entre nós novas formas virais que se acham nesses ecossistemas. E 
certamente há vírus mortais, sobre os quais nada, absolutamente 
nada sabemos.

É preciso ter claro que mesmo uma grave crise sanitária como 
a do Sars-CoV-2, com todo o seu potencial lesivo e de perturba-
ção social, é muito pouco se comparada a um colapso ambiental 
de proporções globais. A propósito, vivenciar uma experiência é 
muito mais impactante do que qualquer estudo científico. Não 
esperemos vivenciar depois o que os estudos científicos nos mos-
tram agora em relação aos desequilíbrios climáticos. Sentimos na 
pele os efeitos nocivos do negacionismo em relação à pandemia. 
Repetir o erro quanto ao meio ambiente pode ser fatal para o 
gênero humano. Eis outra grande lição da pandemia: não mini-
mizar ou desprezar os sinais da natureza. Vale aqui a advertência 
de Monbiot (2020) de que “nunca mais devemos permitir que 
uma falsidade reconfortável oculte uma verdade dolorosa”.
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1. INTRODUÇÃO

A pandemia de covid-19 que assola o mundo há quase dois 

anos tem produzido inúmeros impactos na sociedade, nos indiví-

duos, nas instituições privadas e nos poderes públicos. Se é certo 

que a pandemia atinge predominantemente a coletividade, a 

economia, a política e o Direito, seus reflexos são incalculáveis, 

imprevisíveis e indetermináveis, de tal modo que, além do enfren-

tamento da pandemia, a sociedade, as instituições e o poder 

público terão que lidar com suas vicissitudes.

O constitucionalismo contemporâneo, cujas bases se solidifica-

ram no período pós-Segunda Guerra Mundial com a promulgação 

de constituições que romperam com o período antidemocrático 

antecedente (entre as quais a Constituição da República Federa-

tiva do Brasil de 1988), é novamente questionado em tempos de 

pandemia, especialmente em razão de inúmeras medidas estatais, 

de naturezas administrativa, legislativa e judiciária, que afrontam o 

texto constitucional.

Inserido nesse contexto, o propósito deste estudo é realizar 

uma análise crítica do constitucionalismo vivenciado em tempos 

de pandemia no âmbito brasileiro, com base nas teorias política e 

constitucional, para, ao final, apresentar projeções sobre o modo 

de configuração do constitucionalismo vindouro e as inquietações 

sobre possíveis interpretações que possam contribuir para sua 

disrupção.
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2. TEORIA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA, 
DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

O constitucionalismo moderno (ou movimento constitucio-
nal moderno) é um movimento político, social e cultural que 
questiona, nas esferas política, filosófica e jurídica, os esquemas 
tradicionais de domínio político, instituindo novas formas de 
ordenação e fundamentação do poder político (CANOTILHO, 
2002, p. 52)1. Esse movimento, cujas raízes remontam ao perí-
odo pós-revoluções liberais burguesas (com a promulgação das 
constituições escritas), teve como objetivo principal limitar o 
poder político e assegurar o exercício dos atributos intrínsecos 
ao indivíduo, os quais foram incorporados aos textos constitu-
cionais sob a dimensão de direitos individuais.

O constitucionalismo liberal também foi responsável por 
preconizar os pilares do Estado de Direito, de tal modo que o 
Direito, sobretudo o de natureza constitucional, foi alçado à 
categoria de instrumento destinado a condicionar o exercício 
do poder político e estatal, conduzindo e regrando as ações 
tanto dos governados quanto dos governantes. Posterior-
mente, o constitucionalismo social se manifestou como instru-
mento de afirmação de direitos de segunda e terceira dimen-
sões, passando-se a exigir dos poderes públicos a realização de 

1 Considerando que a Constituição, no sentido moderno, tem raízes localizadas 
em horizontes temporais diacrônicos e em espaços históricos, geográficos e 
culturais diferenciados, não há um constitucionalismo, mas vários constitucio-
nalismos (o inglês, o americano e o francês). Todavia, é preferível dizer que 
existem diversos movimentos constitucionais nacionais, os quais, em alguns 
momentos, aproximam-se mutuamente, formando uma complexa tessitu-
ra histórico-cultural, a admitir a existência de vários constitucionalismos. 
Assim, com base nessa distinção, permite-se recortar uma noção básica de 
constitucionalismo, concebido como a “teoria (ou ideologia) que ergue o 
princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em di-
mensão estruturante da organização político-social de uma comunidade” 
(CANOTILHO, 2002, p. 51).
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prestações positivas destinadas à promoção da justiça social e 
distributiva, bem como à tutela de direitos coletivos e difusos.

Com as transformações ocorridas após a Segunda Guerra 
Mundial, a sociedade e os sistemas político-jurídicos ociden-
tais se acomodaram sobre as bases do constitucionalismo 
moderno. Em suas concepções liberal, social e socialista, o 
constitucionalismo também passou por inúmeras vicissitudes 
e remodelações em razão de diversos fatores, alterando, em 
maior ou menor grau, o entendimento contemporâneo de 
constitucionalismo.

As intercorrências do pós-guerra também produziram nova 
concepção de democracia, erguida, a partir daquele momento, 
sobre pilares do sistema jurídico-político recém-estabelecido e 
interpretada com base em postulados ressignificados no con-
texto do constitucionalismo moderno. Constitucionalismo e 
democracia passaram a ser concebidos, em seus primórdios, 
como institutos inconciliáveis, diante da natureza e do propó-
sito distintos e conflitantes, apesar dos esforços doutrinários 
para promover compreensões que concebessem ambos os 
institutos de forma conciliadora e harmônica, inclusive com 
pontos de interseção e de interlocução entre eles.

Mesmo com a consolidação do constitucionalismo moderno, 
ainda é recorrente o discurso de que, embora o constitucio-
nalismo propugne a limitação e o condicionamento do poder 
estatal, inclusive com a distribuição de funções a Poderes dis-
tintos, o seu exercício desmensurado pode impor obstáculos ao 
princípio democrático.

Não obstante, a difundida narrativa que consigna o desa-
linhamento entre constitucionalismo e democracia passou a 
ser revisitada, com o propósito de aferir se o discurso é um 
sofisma, assim como a retórica que atrela a supremacia consti-
tucional à supremacia judicial, contribuindo sobremaneira para 
a evolução da teoria constitucional, do constitucionalismo e 
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do regime democrático. Os esforços da teoria constitucional 
se direcionaram no sentido de promover uma concepção que, 
ao mesmo tempo, reconsidere o predomínio dos órgãos judi-
ciários na interpretação da Constituição, valorizando a política 
democrática.

 O constitucionalismo passou a ser repensado, levando-se 
em consideração as bases teóricas da democracia deliberativa, 
de modo a difundir a assertiva de que não há constituciona-
lismo sem democracia e nem democracia sem constituciona-
lismo, sendo um constitutivo do outro. Democracia somente 
existe e se perfaz se houver a assunção de compromisso 
robusto com os direitos, especialmente os de liberdade e de 
igualdade, além da possibilidade de participação e intervenção 
dos cidadãos na resolução de assuntos de relevância comunitá-
ria. Sem embargo, não há constitucionalismo se não houver a 
possibilidade de todos os cidadãos realizarem um acordo sobre 
a escolha dos direitos – inclusive de seu conteúdo, alcance e 
limites – que orientarão e regrarão sua comunidade (GODOY, 
2017, p. 42).

 Apesar da consolidação da narrativa de que constituciona-
lismo e democracia são interdependentes, as teorias constitu-
cional e política ainda se esforçam na tentativa de resolução das 
vicissitudes pelas quais passa o constitucionalismo contempo-
râneo, inclusive no que diz respeito ao infindável e controverso 
debate sobre o órgão responsável pela guarda da Constituição 
e pela garantia da supremacia de seus enunciados. A temática 
ainda permeia relevantes discussões nas esferas jurídica e polí-
tica e contribui para a reassunção de novos entendimentos em 
detrimento de concepções outrora consolidadas.

Em razão disso, teorias de interpretação constitucional se 
desenvolveram para justificar e legitimar a atuação dos órgãos 
estatais, sobretudo os integrantes da jurisdição constitucional. 
Apesar do surgimento e da defesa do neoconstitucionalismo, 
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caracterizado, entre outros aspectos, pela expansão da jurisdi-
ção constitucional2, foram construídas teorias e narrativas que 
buscam contrapor a ideia e os contundentes argumentos no 
sentido de legitimar a defesa jurisdicional da Constituição, em 
razão do avanço e da consolidação da jurisdição constitucional 
em diversos sistemas jurídicos.

Os discursos delineados em contraposição à narrativa da 
supremacia judicial buscaram promover o resgate da ideia de 
que o Parlamento é o verdadeiro representante da vontade 
popular, carecendo a jurisdição de legitimidade, sobretudo 
diante de seu caráter contramajoritário.

Nesse cenário, difundiram-se teorias em países de demo-
cracia consolidada há mais tempo, como os Estados Unidos, 
defendendo que a interpretação e a aplicação da Constituição 
sejam transferidas ao povo, como última instância interpreta-

2 O fenômeno do novo constitucionalismo ou neoconstitucionalismo 
manifesta-se por meio de transformações no Direito Constitucional 
contemporâneo, as quais podem ser compreendidas a partir de três marcos 
fundamentais: o histórico, o filosófico e o teórico. O marco histórico é o 
movimento constitucional do pós-guerra ocorrido sobretudo na Europa 
continental, o qual redefiniu o lugar da Constituição no ordenamento 
jurídico, passando o Direito Constitucional a influenciar o ordenamento 
jurídico subjacente. O marco filosófico é o pós-positivismo, que se 
apresenta como uma terceira via entre o jusnaturalismo e o positivismo, 
não com a intenção de dissociar ambas as concepções, mas sim com 
o objetivo de buscar uma aproximação entre o Direito e a moral. Nessa 
perspectiva, diversos valores foram incorporados ao ordenamento jurídico, 
potencializando diversos princípios jurídicos, entre os quais o da dignidade 
da pessoa humana, que passou a ser o epicentro do ordenamento jurídico. 
O marco teórico se caracteriza a partir da ocorrência de três grandes 
transformações: o reconhecimento da força normativa da Constituição, a 
expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova 
dogmática da interpretação constitucional (BARROSO, 2009, p. 243-266).
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tiva (constitucionalismo popular)3, ou que a jurisdição constitu-
cional deve se ater ao controle dos pressupostos de funciona-
mento do regime democrático (procedimentalismo)4.

Assim, se o debate, nas teorias constitucional e política 
contemporâneas, ainda gravita em torno da questão sobre o 
órgão responsável por garantir a supremacia constitucional, no 
contexto da dicotomia entre constitucionalismo e democracia, 
não se nega que o constitucionalismo, nos últimos tempos, 
tem passado por inúmeras interpretações e ressignificações, 
diante da pluralidade de vicissitudes pelas quais têm passado a 
sociedade e o Estado constitucional contemporâneos.

3 Waldron é um dos autores do constitucionalismo popular estadunidense 
que reverbera o discurso de oposição ao judicial review. Em artigo por ele 
apresentado – The core of the case against judicial review –, o autor busca 
um argumento essencial contra o judicial review. O ataque ao judicial review 
é promovido em duas frentes. Primeiro, diferentemente do que se alega, o 
instituto não fornece uma forma pela qual uma sociedade possa, de forma 
clara, enfocar as questões reais em jogo, quando há discordância entre os 
cidadãos sobre direitos, distraindo-os, ao contrário, com questões secundárias 
sobre precedentes, textos e interpretações. Em segundo, o judicial review é 
politicamente ilegítimo, considerados os valores democráticos, de modo que, 
ao privilegiar as votações majoritárias de pequeno quantitativo de juízes não 
eleitos e não responsáveis, priva os cidadãos comuns de seus direitos e rejeita, 
como consequência, estimados princípios de representação e igualdade política 
na resolução final de questões sobre direitos (WALDRON, 2010, p. 98).

4 O procedimentalismo compreende que o disseminado antagonismo entre 
constitucionalismo e democracia é mal interpretado, devendo, portanto, 
ser concebido de forma relativa. Nesse contexto, exsurgem, das premissas 
da teoria procedimentalista, proposições que tendem a conciliar os me-
canismos de limitação do poder estatal com os fundamentos do regime 
democrático. Destaca-se, entre elas, a teoria proposta por Ely (2016, p. 
115), responsável por defender um controle judicial de constitucionalidade 
orientado pela noção de participação e que favoreça a representatividade. 
Nesse cenário, Ely (2016, p. 7-8) é enfático ao afirmar que, se a maioria 
das decisões importantes é tomada pelos representantes eleitos pelo povo, 
e se os juízes não são eleitos nem reeleitos, apesar de não desconsidera-
rem integralmente a opinião popular, não há como negar a importância 
da função consignada, na teoria e na prática, ao processo eleitoral, nem 
o poder que as instituições representativas dele originadas têm na formu-
lação dos cursos da ação política como característica distintiva do sistema 
estadunidense. Assim, o problema fulcral do controle judicial de constitu-
cionalidade reside exatamente na afirmação de que órgãos não eleitos, ou 
que não sejam dotados de nenhum grau significativo de responsabilidade 
política, dizem aos representantes eleitos pelo povo que eles não podem 
governar como desejam.
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 Se o debate recente busca reconciliar constitucionalismo e 
democracia a fim de amoldar um ao outro, com a consequente 
rediscussão do papel que os Poderes estatais devem exercer 
nesse novo contexto, a nova acepção de constitucionalismo 
é potencializada, nos dias atuais, em razão da pandemia de 
covid-19.

A referida pandemia foi assim reconhecida, no dia 11 de 
março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, que, em 
30 de janeiro do mesmo ano, já havia proclamado a Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
devido à infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19). 
No sistema jurídico brasileiro, o marco legal é a Portaria nº 188/
GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em razão 
da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) (BRASIL, 
2020a).

Os reflexos da pandemia na sociedade e nos Estados con-
temporâneos são incalculáveis e imprevisíveis, podendo for-
temente se tornar um fenômeno atemporal e com alcance 
espacial absolutamente indefinido. As possíveis certezas decor-
rentes desse fenômeno relacionam-se às inúmeras transforma-
ções pelas quais passarão a sociedade e cada esfera estatal e de 
poder, especialmente nos campos social, político, ideológico, 
cultural, jurídico, econômico e tecnológico.

Essas mudanças inevitavelmente produzirão desdobra-
mentos no constitucionalismo contemporâneo, permeando 
sua esfera e seu modo de configuração. Se, em seus primór-
dios, o constitucionalismo era um fenômeno multifacetário 
que reconfigurava a sociedade, a política e o poder estatal e 
suas inter-relações, com o propósito de promover a limitação 
e o condicionamento do poder político, além da garantia de 
direitos fundamentais, não se nega que o modo de interpre-
tação e aplicação dos diversificados textos constitucionais 
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modernos será drasticamente alterado em razão das vicissi-
tudes pandêmicas que impactarão a nova forma de agir – o 
novo normal5.

O maior desafio do constitucionalismo contemporâneo 
e dos sistemas político-jurídicos democratizados, nesse novo 
contexto, será o de promover uma interpretação constitucio-
nal que não se afaste da essência e dos propósitos do Estado 
constitucional moderno e que, ao mesmo tempo, promova a 
realização dos preceitos constitucionais fundamentais, espe-
cialmente aqueles que se relacionam com a vida, a dignidade 
da pessoa humana e a saúde pública.

A interpretação constitucional em tempos de pandemia terá 
que enfrentar novamente, mas possivelmente sob nova pers-
pectiva, a questão atinente à colisão entre direitos fundamen-
tais, cuja solução amplamente disseminada se fundamenta na 
técnica da ponderação de interesses, decorrente da aplicação 
do princípio da proporcionalidade. Se é inafastável a narrativa 
de que o novo cenário potencializará os conflitos – muitos dos 
quais inovadores – entre direitos fundamentais basilares, não é 
menos certo dizer que a ponderação de interesses será essen-
cial nesse processo, mas talvez insuficiente para a resolução de 
todas as imensuráveis instabilidades sociais, políticas, jurídicas 
e econômicas decorrentes da pandemia.

5 O “novo normal” é expressão que tem sido utilizada atualmente, no cená-
rio pós-pandemia, para adjetivar o modo comportamental da sociedade, 
do Estado e das organizações diante das transformações pós-pandemia 
que produzirão profundos reflexos na forma de agir, de pensar, de pro-
duzir, de se relacionar. Embora a expressão tenha sido reverberada, de 
forma mais contundente, nos últimos meses, percebe-se que, na verdade, 
sua utilização já ocorre há dez anos para se referir aos períodos pós-crise 
econômica. Para Armando Castelar Pinheiro, em artigo escrito para o Ins-
tituto Millenium: “‘Novo normal’ é uma expressão cunhada por Mohamed 
El-Erian para caracterizar o fato de que esta crise não é como as que vi-
vemos nas últimas décadas, com repercussões basicamente cíclicas, mas 
uma crise que provocará uma ruptura estrutural: quando ela passar e as 
coisas voltarem ao normal, esse não vai ser o mesmo normal de antes.” 
(PINHEIRO, 2010).
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Acrescente-se a isso o fato de que, apesar de o constitucio-
nalismo ter encontrado soluções, ainda que não perfeitas, para 
a sua compatibilidade com o regime democrático, a discussão 
sobre o avanço do Poder Judiciário e do Direito Judiciário sobre 
espaços onde deveria predominar a vontade popular, exer-
cida diretamente ou por intermédio de representantes eleitos, 
torna-se ainda mais importante no contexto pós-pandemia.

Se o constitucionalismo e o regime democrático convivem, 
nas últimas décadas, com generalizada juridificação da vida6, 
passarão, em tempos de pandemia, a rediscutir os reflexos da 
excessiva judicialização de outrora e a revisitar a temática do 
ativismo judicial7,8, em razão do aumento exponencial da edi-
ção de medidas administrativas e legislativas relacionadas ao 
combate à covid-19 e da consequente provocação dos órgãos 
judiciários na interpretação e aplicação do Direito, em muitas 
das situações de forma provisória e com limitação temporal.9

6 Trata-se de fenômeno decorrente de difusa expansão do Direito sobre setores 
da vida até então imunes a ele, com a transferência aos juízes da resolução 
de macroconflitos políticos, econômicos e sociais, os quais, costumeiramente, 
eram resolvidos pelo próprio povo, por intermédio de seus representantes 
eleitos (PINTO, 2018, p. 53).

7 É sabido que a fronteira entre a jurisdição e a política é tênue, quiçá a 
existente entre a judicialização e o ativismo judicial. É forçoso reconhecer 
que é nebulosa a linha divisória entre judicialização e ativismo, reforça-
da pela consideração de que a interpretação jurídica, sobretudo quando 
realizada por órgãos judiciários, é intrinsecamente criativa, em razão de 
sua própria natureza, de tal sorte que a aplicação do Direito não pode, 
de forma alguma, se desvelar de forma mecanicista e rigidamente emol-
durada.

8 O ativismo judicial reside na ultrapassagem das linhas demarcatórias da 
função jurisdicional, especialmente em detrimento à função legislativa, 
mas também às funções administrativa e de governo. Trata-se, assim, do 
exercício desabrido da jurisdição, que descaracteriza a função tipicamente 
atribuída ao Poder Judiciário, a partir da incursão insidiosa sobre o núcleo 
essencial das funções que constitucionalmente foram atribuídas aos outros 
Poderes (RAMOS, 2015, p. 119).

9 Com o propósito de informar a sociedade e viabilizar o acompanhamen-
to das ações relacionadas à pandemia de covid-19, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) disponibiliza, desde o dia 27 de abril de 2020, o Painel de 
Ações Covid-19, em que é possível acompanhar dados atualizados sobre 
todos os processos em curso no STF em que existam pedidos relaciona-
dos à pandemia, além das decisões tomadas pelo Tribunal sobre o tema 
(PAINEL..., 2020).

https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=615fc495-804d-409f-9b08-fb436a455451&sheet=260e1cae-f9aa-44bb-bbc4-9d8b9f2244d5&theme=simplicity&opt=currsel%2Cctxmenu&select=clearall
https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=615fc495-804d-409f-9b08-fb436a455451&sheet=260e1cae-f9aa-44bb-bbc4-9d8b9f2244d5&theme=simplicity&opt=currsel%2Cctxmenu&select=clearall
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Em que pese a temeridade da potencialização do ativismo 
judicial em tempos de pandemia, não se pode olvidar que o 
constitucionalismo, nesse cenário, tem vivenciado, não apenas 
no sistema jurídico pátrio, situações de avanços emergenciais e 
desproporcionais dos Poderes Executivo e Legislativo para além 
dos limites constitucionais de suas funções, o que, até então, 
seria impensável no contexto dos regimes democráticos e do 
consolidado Estado de Direito.

Se é certo que os reflexos do período de pandemia atingem 
direta e fortemente a saúde e a vida dos indivíduos, física e 
psiquicamente, com severo comprometimento do equilíbrio 
social, é possível perceber que esse desequilíbrio foi também 
responsável pela produção de atos jurídicos, administrativos 
e legislativos destoantes do arcabouço jurídico-constitucional 
pátrio e, especificamente, de preceitos constitucionais funda-
mentais. O contraponto a essa narrativa é a afirmação de que 
tais medidas se justificam com base no comando constitucional 
que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, 
exigindo deste a adoção de políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 
196 da Constituição de 1988).

A análise globalizada de diversas medidas administrativas 
adotadas em todas as esferas federativas revela, de forma 
peremptória, que o princípio da legalidade, alicerce do Estado 
de Direito, foi desconsiderado, em diversas oportunidades, na 
edição de decretos não regulamentadores, sem autorização 
legal específica, regrando matérias de reserva legal e limitando 
direitos fundamentais que nem poderiam ser limitados ou res-
tringidos por emenda constitucional, já que integram o núcleo 
intangível da Constituição de 1988.

Há entendimentos que defendem a regularidade jurídico-
-formal desses decretos com espeque na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrenta-
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mento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019 (BRASIL, 2020b). Segundo essa concepção, o disposto no 
caput e nos incisos do art. 3º10 seria juridicamente suficiente 

10 “Art. 3º – Para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão 
adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medi-
das:

 I – isolamento;

 II – quarentena;

 III – determinação de realização compulsória de:

 a) exames médicos;

 b) testes laboratoriais;

 c) coleta de amostras clínicas;

 d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

 e) tratamentos médicos específicos;

 IV – estudo ou investigação epidemiológica;

 V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

 VI – restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, 
portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 
2020.)

 a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 
2020.)

 b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisó-
ria nº 926, de 2020.)

 VII – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese 
em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

 VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição 
de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área 
de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considera-
dos essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde 
que: (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020.)

 a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias 
estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos paí-
ses: (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020.)

 1. Food and Drug Administration (FDA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 
2020.)

 2. European Medicines Agency (EMA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 
2020.)

 3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); (Incluído pela Lei 
nº 14.006, de 2020.)

 4. National Medical Products Administration (NMPA); (Incluído pela Lei nº 
14.006, de 2020.)

 b) (Revogada.) (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020.).”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
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para legitimar os decretos executivos, nas esferas federal, esta-
dual, distrital e municipal, como instrumentos jurídicos aptos a 
justificar a restrição de direitos para evitar a disseminação da 
covid-19.

Contudo, algumas relevantes considerações devem ser 
apresentadas como contra-argumento ao epigrafado entendi-
mento: a) primeiro, o disposto no caput do art. 3º da Lei nº 
13.979/2020 não faz referência expressa a decretos ou a outro 
ato infralegal como juridicamente válidos para adoção das 
medidas previstas nos incisos do dispositivo pelas autoridades 
competentes, não sendo constitucionalmente adequado pres-
supor que o enunciado legal alberga e legitima implicitamente 
esses atos executivos; b) segundo, ainda que se entenda que o 
caput do art. 3º tenha se referido tacitamente a atos infralegais 
de natureza executiva, afere-se que diversos decretos expedi-
dos adotaram medidas que não estão previstas no referido dis-
positivo, já que a autorização legal direcionada às autoridades 
competentes limita-se àquelas enunciadas textualmente nos 
incisos do art. 3º11; c) terceiro, a natureza de diversas medidas 
previstas nos incisos do art. 3º indica a presença de matéria 
reservada à lei, formal e materialmente considerada; d) quarto, 
adicionalmente, há matérias de natureza constitucional, por 
se referirem a direitos fundamentais, as quais, portanto, não 

11 Registre-se que, nos termos do disposto no art. 2º da lei em referência, 
define-se quarentena e isolamento a separação de pessoas doentes, con-
taminadas ou com suspeita de contaminação (e de bens) de outras não 
doentes ou não contaminadas, para evitar a propagação do coronavírus. 
Assim, a restrição à liberdade de circulação, sob as formas de isolamento 
ou quarentena, não se justificaria, na forma da lei, entre pessoas (e bens) 
não doentes, não contaminadas ou sem suspeita de contaminação. Eis o 
dispositivo: “Art. 2º – Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: I – iso-
lamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, 
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de ou-
tros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; 
e II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas 
de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de con-
taminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 
coronavírus.”.
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poderiam ser tratadas no plano infraconstitucional, quiçá na 
esfera infralegal.

A esse respeito, foram limitados, temporariamente, por 
decreto executivo, diversos direitos fundamentais, entre os 
quais o sigilo de dados, os direitos de privacidade e as liber-
dades de locomoção e circulação, de reunião, de profissão, de 
exercício de cultos religiosos, de propriedade, de exploração 
de atividade econômica e de comércio. Esses decretos, expedi-
dos não apenas pelo presidente da República mas também por 
governadores e prefeitos, produziram posicionamentos jurídi-
cos e decisões judiciais diametralmente opostas, lastreados, 
fundamentalmente, na discussão sobre a possível inadequação 
constitucional do instrumento jurídico utilizado no regramento 
de condutas e na imposição de obrigações, em razão do prin-
cípio da reserva legal, como também, sob o ponto de vista 
material, no debate sobre a invasão de matéria de reserva 
constitucional, com avanço, inclusive, sobre o núcleo dos direi-
tos fundamentais.

Nesse contexto, não se vislumbra apropriada a narrativa que 
busca fundamentar a edição de decretos executivos em tem-
pos de pandemia na institucionalizada delegação legislativa 
ao Executivo12, fenômeno decorrente da crise do Legislativo e 
do sistema democrático que o sustenta, com origem no início 
do século XX, e que ainda se manifesta em grande parte dos 

12 Argumentava-se que o Legislativo não era capaz de transformar as deman-
das sociais em regramentos normativos no tempo exigido pela sociedade e 
necessário ao exercício da atividade estatal, aliado à consideração de que a 
delegação se mostrava necessária em virtude da maior expertise e capaci-
dade do Executivo para tratar de temáticas que deveriam permanecer nas 
esferas tecnicista e burocrata deste Poder.
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sistemas jurídicos nos dias atuais13. Com efeito, embora os 
sistemas constitucionais tenham incorporado, em seus textos, 
funções normativas exercidas pelo Executivo, como o fez a 
Constituição de 1988, grande parcela dessa legislação excep-
cional por decreto ultrapassa, de modo significativo, os limites 
constitucionais da atividade normativa atribuída ao Executivo, 
invadindo o campo reservado à lei.

Mesmo nas situações em que os agentes públicos fizeram a 
opção pela lei, formal e materialmente considerada, e pelo pro-
cesso legislativo democratizado como instrumentos juspolíticos 
adequados constitucionalmente para regrar ações de enfrenta-
mento da pandemia e de combate ao coronavírus, houve a apre-
sentação de diversas proposições legislativas – muitas das quais 
aprovadas nas casas legislativas e sancionadas pelas chefias do 
Executivo –, nas diversas esferas federativas, revelando diversas 
inconstitucionalidades, sob os aspectos formal e material, desta-
cando-se as seguintes: a) inobservância das regras de iniciativa 
privativa para a deflagração do processo legislativo; b) invasão 
de competência legislativa atribuída privativamente a ente fede-
rativo diverso; c) criação de políticas públicas com a imposição 
de comandos à administração pública do Poder Executivo;  
d) instituição de despesa pública sem lastro orçamentário; e) regu-
lamentação, por lei infraconstitucional, de matéria de natureza 
constitucional; f) violação e restrição a direitos fundamentais; 
g) aprovação de propostas de emenda constitucional com dis-
posições extraordinárias e transitórias e vigência condicionada 

13 Segundo Gargarella (2014, p. 293), com a transferência de prerrogativas le-
gislativas ao Executivo, afere-se a perda de sentido da noção madisoniana do 
sistema de freios e contrapesos, já que o centro dos poderes governamentais 
parece residir nas mãos do presidente da República. Essa delegação tornou-se 
necessária em razão das urgências e necessidades que caracterizam os novos 
tempos, de tal modo que somente o Poder Executivo é capaz de proporcionar 
pronta atuação às demandas atuais da política. Além disso, afirma o autor que 
os Poderes tradicionais de controle perderam força, com o passar do tempo, 
não apenas em razão das contínuas delegações de autoridade legislativa confe-
ridas pelo Congresso ao presidente da República, como também em virtude dos 
poderes de emergência que têm sido transferidos ao Executivo após sucessivas 
crises – desde crises econômicas e financeiras até crises de segurança. 
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ao fim da pandemia de covid-1914; h) tramitação, deliberação 
e aprovação de proposições legislativas sob rito especialmente 
definido por atos normativos internos, distinto das regras cons-
titucionais e regimentais; i) tramitação, deliberação e aprovação 
remota de proposições legislativas, sob rito simplificado e sumá-
rio, com a supressão de fases e atos integrantes do processo 
legislativo (e.g.: aprovação de proposições desprovidas da análise 
pelas comissões parlamentares temáticas, limitação ao direito de 
realização de requerimentos, redução e limitação do debate dos 
parlamentares durante a tramitação das proposições); j) tramita-
ção, deliberação e aprovação de proposições legislativas sobre 
matérias não relacionadas tematicamente com as medidas de 
enfrentamento da pandemia e de combate ao coronavírus.

Registre-se, nesse contexto, importante debate que emergiu, 
recentemente, nas esferas jurídica e política, sobre o comparti-
lhamento de competências entre os entes políticos em matérias 

14 A esse respeito, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
promulgaram a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, que 
institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfren-
tamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia – deno-
minada PEC do Orçamento de Guerra (BRASIL, 2020c). A transitoriedade da 
emenda e seu caráter extraordinário estão estabelecidos em diversos disposi-
tivos, como se vê no art. 1º (“Durante a vigência de estado de calamidade pú-
blica nacional reconhecido pelo Congresso Nacional em razão de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia”...), 
no caput do art. 2º (“Com o propósito exclusivo de enfrentamento do con-
texto da calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período 
de duração”...), no caput do art. 3º (“Desde que não impliquem despesa 
permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com 
propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e 
econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração”...), no caput do 
art. 4º (“Será dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em 
que vigore a calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emen-
da Constitucional”...), no art. 6º (“Durante a vigência da calamidade pública 
nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional”...), no caput do 
art. 7º (“O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade 
pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, e com 
vigência e efeitos restritos ao período de sua duração”...) e no caput do art. 8º 
(“Durante a vigência desta Emenda Constitucional”...). A cláusula de vigência 
estabelecida no art. 11 (“Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
de sua publicação e ficará automaticamente revogada na data do encerra-
mento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacio-
nal.”) é explícita ao condicionar a validade de todo o texto ao encerramento 
do estado de calamidade pública, demonstrando, assim, que a emenda, em 
virtude de sua provisoriedade, deveria ser posicionada, com base na técnica 
legislativa, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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legislativa e administrativa, em razão de medidas determina-
das nas esferas estadual, distrital e municipal divergentes das 
adotadas no plano federal em relação à proteção, à defesa e à 
promoção da saúde. 

É notório que a Constituição de 1988 já define que, em 
matéria administrativa, a competência é comum entre todos 
os entes federativos (inciso II do art. 23), de tal modo que as 
políticas públicas voltadas para a tutela da saúde são comparti-
lhadas entre todos os entes federativos, cabendo à União, aos 
estados e aos municípios estabelecer, respectivamente, ações 
e políticas públicas de interesse nacional, regional e local. Em 
matéria legislativa, a competência é concorrente (inciso XII do 
art. 24), cabendo à União estabelecer as normas gerais (§ 1º 
do art. 24) – diretrizes e parâmetros sobre proteção e defesa 
da saúde –, aos estados a suplementação das normas federais 
(§ 2º do art. 24) e aos municípios a complementação das legis-
lações estadual e federal no que couber (inciso II do art. 30) 
(BRASIL, 1988).

A esse respeito, em 15 de abril de 2020, o plenário do 
Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar con-
cedida pelo ministro Marco Aurélio Mello na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6.341 proposta pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista, no sentido de que as medidas adotadas pela 
Presidência da República no bojo da Medida Provisória nº 926, 
de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para o enfrentamento do novo coronavírus 
não afastam a competência concorrente e comum na tomada 
de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo 
Distrito Federal e pelos municípios. Por oportuno, transcreve-se 
trecho do voto da relatoria:

2. [...] Presentes urgência e necessidade de ter-
-se disciplina geral de abrangência nacional, há 
de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o 
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Presidente da República – Jair Bolsonaro – ao 
editar a Medida Provisória. O que nela se 
contém – repita-se à exaustão – não afasta a 
competência concorrente, em termos de saúde, 
dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que 
pretendido, sob o ângulo acautelador, no item 
a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, 
há de ser reconhecido, simplesmente formal, 
que a disciplina decorrente da Medida Provisó-
ria nº 926/2020, no que imprimiu nova redação 
ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não 
afasta a tomada de providências normativas e 
administrativas pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, 
para tornar explícita, no campo pedagógico e na 
dicção do Supremo, a competência concorrente 
(BRASIL, 2020d).

O ponto nevrálgico do debate sobre a inadequação constitu-
cional de diversos atos normativos, especialmente os de natureza 
executiva, aprovados em tempos de pandemia e ex pandemia 
reside na análise de seus reflexos no constitucionalismo contem-
porâneo brasileiro, de modo a aferir se o constitucionalismo em 
tempos de pandemia tende a se reconfigurar com a manutenção 
dos alicerces, fundamentos e propósitos do Estado Constitucional 
e Democrático de Direito, ou se, pelo contrário, o constituciona-
lismo ex pandemia terá o caráter disruptivo, rompendo abrupta-
mente com as bases constitucionais já consolidadas nos sistemas 
jurídicos ocidentais.

Nessa linha de entendimento, indaga-se se o constitucio-
nalismo que se conforma no sistema juspolítico brasileiro em 
tempos de pandemia poderia ser caracterizado como um cons-
titucionalismo de exceção, com a configuração de um estado 
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de exceção constitucional ou de um Estado constitucional de 
exceção.15

É certo que o constitucionalismo brasileiro vigente em 
tempos de pandemia não se configura como um dos estados 
de exceção constitucionalmente previstos – estado de sítio e 
estado de defesa – e integrantes do sistema constitucional das 
crises16, institucionalizados por meio de ato presidencial, que 
se submete ao controle político prévio (estado de sítio) ou a 
posteriori (estado de defesa) do Congresso Nacional, ouvidos 
os Conselhos da República e de Defesa Nacional, com o pro-
pósito de preservar o estado de normalidade, especialmente a 
ordem pública e a paz social.

A razão pela não configuração, no constitucionalismo pátrio 
em tempos de pandemia, do estado de sítio ou do estado de 
defesa decorre da análise de seus pressupostos de fundo (SILVA, 

15 Em sua clássica obra, Agamben (2004, p. 15 e 61) propõe o estudo do 
“estado de exceção”, diante de sua incerteza conceitual e também termi-
nológica. O termo é comum na doutrina alemã, mas estranho às doutrinas 
italiana e francesa, que preferem falar em “decretos de urgência” e em 
“estado de sítio” (político ou fictício), prevalecendo, no Direito anglo-
-saxônico, os termos martial law e emergency powers. Segundo o autor, a 
escolha da expressão “estado de exceção” reflete uma tomada de posição 
quanto à natureza desse fenômeno e a lógica mais adequada para sua 
compreensão. Se o termo exprime uma relação histórica e ainda presente 
com o “estado de guerra”, sua relação com as noções de “estado de sítio” 
e de “lei marcial” revelam-se inadequadas para a definição da estrutura 
própria do fenômeno. A conclusão do autor é no sentido de que “o esta-
do de exceção não é um direito especial (como o direito da guerra), mas, 
enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu patamar ou 
seu conceito-limite”. Em outra passagem, calcado na narrativa de que, de 
um lado, o “estado da lei” significa que a norma está em vigor, mas não 
se aplica (não tem “força”), e, de outro, na existência de atos que não 
possuem valor de lei, mas que têm “força”, Agamben afirma que o estado 
de exceção consiste em um espaço anômico em que o que está em jogo 
é uma “força de lei” sem lei, de tal modo que essa expressão deveria ser 
escrita sem a palavra “lei”: “força de x”.

16 Define-se este instituto como o conjunto de normas constitucionalmente 
estabelecidas com o propósito de manter ou restabelecer a normalidade 
constitucional, direcionadas especificamente para a estabilização e a defesa 
da Constituição contra processos violentos de mudança ou perturbação da 
ordem constitucional, bem como a defesa do Estado quando a situação críti-
ca derive de guerra externa, de modo que a legalidade normal é substituída 
por uma legalidade extraordinária, regente do estado de exceção (SANTOS 
apud SILVA, 2005, p. 761).
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2005, p. 764). Essa análise conduz à afirmação de que não se 
vislumbra a necessidade de preservar ou prontamente restabele-
cer, em locais 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 natu-
reza (estado de defesa, art. 136 da Constituição de 1988), nem 
a configuração das hipóteses de comoção grave de repercussão 
nacional17, da ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia 
de medida tomada durante o estado de defesa, da declaração 
de estado de guerra ou da resposta a agressão armada estran-
geira (estado de sítio, incisos I e II do art. 137 da Constituição de 
1988) (BRASIL, 1988).

A tentativa de aproximação do constitucionalismo vigente 
no sistema jurídico pátrio, em tempos de pandemia, com o 
estado de sítio ou o de defesa não se demonstra constitucio-
nalmente adequada, em razão da ausência de correspondência 
entre a realidade pandêmica e as hipóteses constitucionalmente 
estabelecidas. Todavia, afere-se que a narrativa que defende a 
configuração de um dos estados de exceção na realidade cons-
titucional pandêmica talvez esteja fundada na consideração de 
que somente se admite a restrição a direitos fundamentais, por 
decreto presidencial – ainda assim com limitações de ordem for-

17 Segundo Silva (2005, p. 767), a comoção grave de repercussão nacional 
configura-se como “um estado de crise que seja de efetiva rebelião ou de 
revolução que ponha em perigo as instituições democráticas e a existência 
do governo fundado no consentimento popular”.
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mal, material, temporal e espacial –, na vigência de estado de 

defesa18 e de estado de sítio19. 

De qualquer modo, embora o constitucionalismo pátrio 

vigente em tempos de pandemia não se assemelhe a um estado 

de exceção constitucional, não se pode olvidar que diversas 

medidas estatais, especialmente as de natureza executiva – mas 

também as legislativas e judiciárias –, que têm sido adotadas nas 

diversas esferas federativas são inconstitucionais, embora não 

apontem propriamente para a configuração de um possível cons-

titucionalismo de exceção. Afere-se, na verdade, que a concreção 

de diversos atos administrativos inconstitucionais, ainda que por 

determinação legal ou judicial, revela o surgimento de um Estado 

administrativo incompatível com os fundamentos do Estado cons-

titucional contemporâneo.

18 “Art. 136 [...]

 § 1º – O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 
duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e 
limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

 I – restrições aos direitos de:

 a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

 b) sigilo de correspondência;

 c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

 II – ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de 
calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.” 
(BRASIL, 1988).

19 “Art. 139 – Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 
137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

 I – obrigação de permanência em localidade determinada;

 II – detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes 
comuns;

 III – restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das co-
municações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodi-
fusão e televisão, na forma da lei;

 IV – suspensão da liberdade de reunião;

 V – busca e apreensão em domicílio;

 VI – intervenção nas empresas de serviços públicos;

 VII – requisição de bens.

 Parágrafo único – Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronun-
ciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que 
liberada pela respectiva Mesa.” (BRASIL, 1988).
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Nessa linha de entendimento, Sarlet e Pedra (2020, p. 3) são 

contundentes ao afirmar que as restrições que têm sido adota-

das no Brasil com o propósito de reduzir o risco de contágio da 

covid-19 produzem uma situação de anormalidade social e polí-

tica de natureza sui generis, verdadeiramente excepcional. Con-

tudo, alertam os autores que essas medidas não configuram um 

estado constitucional de exceção no sentido próprio do termo, 

embora ensejem medidas similares e até mesmo mais rigoro-

sas, por vezes, como as que se aplicam ao estado de defesa, ao 

estado de sítio e à intervenção federal.

3. O FUTURO DO CONSTITUCIONALISMO 
PÓS-PANDEMIA

A narrativa anteriormente desenvolvida foi capaz de demons-

trar que o constitucionalismo tem enfrentado, em decorrência da 

pandemia de covid-19, vicissitudes até então impensáveis desde 

a consolidação dos Estados constitucionais modernos no período 

pós-Segunda Guerra Mundial. O constitucionalismo brasileiro 

insere-se nesse contexto em que o arquétipo constitucional já 

consolidado passa a ser repensado em razão da necessidade de 

os poderes públicos adotarem diversas medidas de caráter admi-

nistrativo, legislativo e judicial que afrontam cabalmente os fun-

damentos e a principiologia do Estado constitucional moderno.

Se um dos desafios do constitucionalismo contemporâneo, 

a partir de uma perspectiva de vanguarda, é a construção de 

argumentos contundentes capazes de resistir ao autoritarismo 

judicial e de promover o compartilhamento da interpretação 

constitucional com outros intérpretes legitimados constitucional-

mente, evidencia-se que o maior entrave ao constitucionalismo 

pós-pandemia é a promoção de uma interpretação constitucional 

social, política, jurídica e econômica adequada ao novo normal, 
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sem desconfigurar a essência e os propósitos dos textos constitu-
cionais dos Estados democráticos.

A realização de projeções sobre o futuro do constitucionalismo 
pós-pandemia perpassa, fundamentalmente, pela análise de algu-
mas questões, destacando-se as seguintes: a) a aferição da provi-
soriedade do constitucionalismo em tempos de pandemia e pós-
-pandemia; b) a discussão sobre a legitimidade de diversos atos 
estatais promovidos no contexto do constitucionalismo vigente 
em tempos de pandemia e do constitucionalismo vindouro; 
c) a realização de um modo de interpretação constitucionalmente 
adequado de diversos atos estatais que têm sido realizados no 
contexto da pandemia com o propósito de combatê-la; d) a aná-
lise de possível disrupção do constitucionalismo pós-pandemia.

A primeira abordagem, que envolve a questão atinente à tran-
sitoriedade do constitucionalismo vigente em tempos de pande-
mia, é de importância ímpar para a realização de prognósticos 
sobre o constitucionalismo vindouro. A compreensão de que 
os poderes públicos tiveram que adotar determinadas medidas, 
especialmente de naturezas executiva e legislativa, como meca-
nismos destinados exclusivamente ao combate à covid-19, muitas 
das quais incompatíveis com o arquétipo estabelecido na Cons-
tituição de 1988, revela que os atos estatais promovidos sofrem 
limitações sob os aspectos material e temporal.

Reforça-se que essa percepção sobre a transitoriedade do 
constitucionalismo vigente em tempos de pandemia não significa 
afirmar que se encontra em vigor um possível constitucionalismo 
de exceção, tampouco um dos estados de exceção constitucio-
nalmente estabelecidos. Em tempos de pandemia, configura-se, 
na verdade, um Estado administrativo transitório, justificável em 
razão da necessidade de adoção de medidas sanitárias indispen-
sáveis ao combate à covid-19, mas censurável quando as medidas 
estatais avançam de forma desmedida e desarrazoada sobre direi-
tos fundamentais solidificados no constitucionalismo pátrio.
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Essa narrativa deve ser considerada na projeção do constitu-
cionalismo vindouro, tão logo a pandemia seja aniquilada ou pelo 
menos controlada, ainda que seus efeitos continuem presentes 
durante meses e até mesmo durante alguns anos. O constitucio-
nalismo pós-pandemia terá que conviver com diversas manifesta-
ções inconstitucionais do Estado administrativo, as quais deverão 
ser rechaçadas caso não estejam fundadas em evidências científi-
cas e sanitárias.

De qualquer modo, o constitucionalismo vigente em tempos 
de pandemia e pós-pandemia não pode ser concebido, de modo 
algum, como um constitucionalismo provisório, já que o Estado 
constitucional erigido na República Federativa do Brasil com a 
promulgação da Constituição de 1988 não tem como pressu-
posição a temporalidade, pelo menos enquanto as forças sociais 
responsáveis pela propulsão da Assembleia Nacional Constituinte 
estiverem legitimando os preceitos constitucionais estabelecidos 
há mais de 30 anos. Defender a caracterização da provisoriedade 
do constitucionalismo vigente na realidade pandêmica significaria 
assolar sua natureza, seus fundamentos e sua principiologia.

O futuro do constitucionalismo também perpassa pela discus-
são atinente à legitimidade do constitucionalismo vigente no con-
texto pandêmico, diante das inúmeras medidas estatais que têm 
sido adotadas, inconstitucionalmente, em todas as esferas fede-
rativas e de governo. A teoria da Constituição se debruça sobre 
a temática há bastante tempo, mas o constitucionalismo vigente 
em tempos de pandemia poderá promover uma reconfiguração 
da concepção da legitimidade do poder político e do Direito.

O conceito contemporâneo de legitimidade é desenvolvido 
predominantemente no sentido substantivo (legitimidade mate-
rial), vinculado, portanto, à ideia de exercício democrático do 
poder. Em razão das novas exigências da democracia substantiva, 
as cartas políticas passaram a ser exigidas pela necessidade de 
incorporação, em seus textos, não apenas de uma declaração de 
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intenções, mas também da institucionalização de processos de 
garantia de efetividade de suas normas (MOREIRA NETO, 2002, 
p. 348).

Nesse contexto, apesar de as constituições modernas se confi-
gurarem como textos não provisórios, sua mutabilidade é inerente 
ao processo de evolução da sociedade, de seus valores e de suas 
demandas. Se a Constituição formal condiciona o exercício do 
poder político e da sociedade, a realidade constitucional também 
é capaz de promover mudanças nos enunciados normativos. Há, 
portanto, verdadeira relação cambiante entre Constituição formal 
e Constituição material.  

Incorporada ao contexto atual, as teorias da legitimidade 
constitucional e da mutação constitucional exigem algumas refle-
xões para o delineamento de projeções sobre o futuro do cons-
titucionalismo. Há, nesse cenário, duas questões que devem ser 
enfrentadas: a discussão sobre a legitimidade de diversas medidas 
estatais inconstitucionais, diante do contexto pandêmico, e o 
debate sobre a configuração de um possível processo de mutação 
constitucional.

É incontroverso que o constitucionalismo vigente e o vindouro 
não podem conceber, de forma comum, corrente e corriqueira, 
as diversas medidas inconstitucionais que têm sido tomadas pelas 
diversas esferas de governo, tampouco admitir que tais atos 
tenham sido incorporados pelo constitucionalismo contemporâ-
neo e integrados às suas bases fundantes. As teorias política e 
constitucional pós-pandemia não podem tolerar que as situações 
de extrema excepcionalidade e anormalidade decorrentes da rea-
lidade pandêmica transformem o constitucionalismo vindouro a 
ponto de legitimar ações estatais que contrariam cabalmente seus 
propósitos historicamente sedimentados.

Aliado ao que se disse, não parece constitucionalmente ade-
quado promover a defesa de que os significados que têm sido 
empreendidos relativamente a diversos atos estatais de naturezas 
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administrativa, legislativa e judicial destinados ao enfrentamento 
da pandemia de covid-19 simbolizem o processo de mutação 
constitucional sob a perspectiva de alteração informal do sentido 
dos enunciados do Texto Constitucional. Essa acepção pode cor-
rer o risco de ser compreendida como uma forma de legitimar a 
atribuição de sentidos inconstitucionais a preceitos constitucio-
nais, sobretudo àqueles que prescrevem direitos e garantias fun-
damentais. Acrescente-se a isso que a admissão dessas interpre-
tações como corolário do processo informal de mutação constitu-
cional poderá ser concebida como um “caminho sem volta”, com 
prejuízos imensuráveis ao constitucionalismo contemporâneo e às 
suas conquistas.

De qualquer modo, não se pode olvidar que a mutação consti-
tucional, sob a perspectiva interpretativa, como forma autônoma 
de revisão indireta da Constituição (MIRANDA, 2000, p. 139), 
poderá contribuir para uma interpretação constitucionalmente 
adequada que justifique diversos atos estatais realizados no con-
texto da pandemia com o propósito de combatê-la.

O caminho para justificar e legitimar diversas dessas medidas 
estatais perpassa pela adequada interpretação da Constituição de 
1988, que compreenda a necessidade de sobrevalorização dos 
direitos fundamentais mais essenciais em tempos de pandemia 
– vida, dignidade da pessoa humana e saúde – de modo menos 
gravoso em relação a outros direitos fundamentais de primeira e 
segunda dimensões, sem desconsiderar a essência, as bases e a 
principiologia do constitucionalismo moderno. Nesse contexto, a 
técnica da ponderação de princípios torna-se instrumento essen-
cial para justificar algumas – nem todas – medidas restritivas a 
liberdades civis, com fundamento no princípio da proporcionali-
dade, impedindo, assim, que excessos derivados de atos estatais 
comissivos e omissivos sejam legitimados.

Nessa perspectiva, a justificação de alguns atos estatais rea-
lizados em tempos de pandemia, com base nas técnicas e nos 
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princípios de interpretação constitucional, devem levar em consi-
deração, como matrizes, os enunciados constitucionais que asse-
guram o direito à vida (caput do art. 5º), a dignidade da pessoa 
humana (inciso III do art. 1º), o direito à saúde (art. 196), o dever 
estatal de promover políticas sociais e econômicas com o objetivo 
de reduzir o risco de doenças (art. 196), bem como a obrigação de 
regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e os serviços de saúde 
constitucionalmente considerados como de relevância pública 
(art. 197), por meio de uma rede regionalizada e hierarquizada 
que se constitui sob a forma de sistema único (arts. 198 e 200) 
(BRASIL, 1988).

Na interpretação constitucional em tempos de pandemia, 
deve-se sobrevalorizar o papel da ciência e do sanitarismo na rea-
lização de políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da 
pandemia de covid-19. O Direito, a política e seus intérpretes con-
dicionam-se, nesse embate, aos ensinamentos promovidos pelas 
ciências da saúde. Qualquer medida administrativa, legislativa ou 
judicial que não considere essa premissa, além de comprometer 
o combate à pandemia sanitária, estará eivada com a pecha da 
inconstitucionalidade.

Esse debate sobre a importância da sobrevalorização das evi-
dências científicas como suporte dos atos estatais voltados para 
defrontar a pandemia tem permeado diversos atos administra-
tivos, legislativos e judiciais, muitos dos quais têm se fundado 
nesses indicadores das ciências da saúde. Ainda assim, é notó-
rio, nas esferas federal, estadual e municipal, que vários desses 
atos estatais desconsideram tais evidências baseadas na ciência, 
produzindo efeitos drásticos na realização de políticas públicas 
eficazes no contexto da pandemia sanitária.

Registre-se que a já citada Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019 (BRASIL, 2020b), 
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incorporou em seu texto a ideia de que a adoção das medidas 

previstas no caput do art. 3º – tais como quarentena, isolamento, 

realização compulsória de exames médicos e testes laboratoriais, 

entre outras – deve se basear em evidências científicas e em aná-

lises sobre as informações estratégicas em saúde20.

Essas considerações sobre o desenho do constitucionalismo 

em tempos de pandemia são fundamentais para o delineamento 

das perspectivas do constitucionalismo vindouro tão logo a pan-

demia seja erradicada, a ponto de ser justificável a análise sobre 

a configuração de possível disrupção do constitucionalismo pós-

-pandemia.

Disrupção, vocábulo que simboliza a interrupção do segui-

mento normal de determinado processo, tem adquirido signifi-

cados em campos até então impensáveis, sobretudo em razão da 

acelerada evolução tecnológica que permeia a sociedade atual. A 

pandemia sanitária atualmente vivenciada intensificará o processo 

de disrupção tecnológica, com reflexos possivelmente permanen-

tes em alguns setores em que a tecnologia se apresenta como 

ferramenta indispensável.

O ritmo acelerado da disrupção tecnológica potencializa a 

sensação de desorientação e catástrofe iminente. Se é certo que 

o sistema político liberal se estruturou durante a Revolução Indus-

trial com o propósito de gerir um mundo de máquinas a vapor, 

refinarias de petróleo e aparelhos de televisão, deparamo-nos, 

atualmente, com a dificuldade de lidar com as revoluções em 

curso na tecnologia da informação e na biotecnologia (HARARI, 

2018, p. 24).

20 “Art. 3º [...]

 §1º – As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas 
com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estra-
tégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.”.
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Se a disrupção é fenômeno que acomete vários campos e 
setores na atualidade, a possibilidade de sua configuração sob os 
contornos do constitucionalismo vindouro, com a experiência do 
constitucionalismo vivenciado em tempos de pandemia, exige o 
resgate do debate sobre como o Estado constitucional brasileiro 
se adaptará às mudanças decorrentes das medidas estatais toma-
das com o objetivo de conter o avanço da pandemia.

Nessa perspectiva, projeta-se que a disrupção do constitucio-
nalismo vindouro estará verdadeiramente configurada se os intér-
pretes e aplicadores do Direito Constitucional em tempos de pan-
demia desconsiderarem suas bases e propósitos historicamente 
sedimentados, com a realização de interpretações inadequadas 
da Constituição de 1988. A configuração de eventual constitucio-
nalismo disruptivo somente será vislumbrada se não for possível 
realizar a amoldagem dos atos estatais promovidos ex pandemia 
aos preceitos basilares e direitos fundamentais enunciados na 
Constituição de 1988, por meio de um processo interpretativo 
constitucionalmente adequado. Ainda assim, há dúvidas se, sob 
essa ótica, haveria verdadeira disrupção no constitucionalismo ou 
se esse processo disruptivo seria uma mera aparência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria constitucional contemporânea baseou-se, nas últimas 
décadas, na construção de discursos voltados à conciliação entre 
constitucionalismo e democracia, buscando justificar a legitima-
ção da jurisdição constitucional, sem, contudo, concebê-la como 
única instância na interpretação jurídico-constitucional. O enten-
dimento difundido a partir dessa narrativa é o de que o novo 
desenho institucional integra todos os Poderes e os compreende 
como participantes do processo de interpretação constitucional e 
de afirmação de direitos, a partir de um diálogo reciprocamente 
estabelecido.
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Se é certo que uma das inquietações do constitucionalismo 
moderno reside na tentativa de resolução da dicotomia entre 
constitucionalismo e democracia, além da questão atinente à cor-
responsabilidade pela guarda e interpretação da Constituição, o 
constitucionalismo erigido em tempos de covid-19 produz novo 
debate nas teorias política e constitucional sobre o modo de atua-
ção dos poderes estatais e de seus agentes no enfrentamento da 
pandemia.

O constitucionalismo vivenciado em tempos de pandemia é 
informado marcadamente por um dualismo, cujo resultado neces-
sariamente perpassa por um pretenso antagonismo: de um lado, 
a exigência de realização de uma interpretação constitucional que 
não se afaste dos princípios de interpretação constitucional já 
consolidados no plano teorético e na práxis constitucional, bem 
como da essência do constitucionalismo moderno, e, de outro, a 
necessidade de que essa nova interpretação constitucional seja 
realizada sem desconsiderar os redesenhos social, político, jurí-
dico e econômico promovidos pelas novas estruturas erigidas no 
pós-pandemia.

A tentativa de justificação de medidas estatais adotadas em 
tempos de pandemia nos períodos de efervescência de “ditaduras 
digitais” (HARARI, 2018, p. 95), a partir de uma interpretação 
sistemática e harmônica dos preceitos constitucionais pertinen-
tes e de seu ajustamento ao cenário de combate à covid-19, não 
deve desconsiderar e desestimular o debate sobre os excessos dos 
poderes estatais na realização de medidas de contenção e enfren-
tamento da pandemia e as possíveis disrupções que já atingem a 
realidade constitucional pandêmica, com imensuráveis e desco-
nhecidos reflexos no constitucionalismo vindouro.

Apesar de se revelar tortuoso o caminho que o constitucio-
nalismo pós-pandemia percorrerá, a realização de interpretações 
constitucionalmente adequadas de medidas estatais adotadas no 
combate à pandemia de covid-19 e no enfrentamento do corona-
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vírus, com a harmonização de direitos fundamentais e a conten-
ção de excessos praticados pelos poderes públicos, possibilitará 
preservar os fundamentos e a principiologia do constituciona-
lismo contemporâneo e evitará que medidas estatais temporárias 
e excepcionais injustificáveis se perpetuem no constitucionalismo 
vindouro.

Se é incerta a capacidade de adaptação da sociedade con-
temporânea plural – antagonicamente individualista e altruísta 
– às transformações de naturezas diversas decorrentes do novo 
cenário promovido pela pandemia, mais hesitante é a análise da 
possível disrupção do constitucionalismo vindouro, diante das 
incertezas sobre o modo como as constituições modernas e, 
especificamente, a Constituição de 1988, serão interpretadas e 
aplicadas pelos poderes públicos e sobre a forma de assentimento 
da sociedade a essas mudanças.
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1. INTRODUÇÃO

A produção científica sempre se insere em determinado tempo 
e espaço, na medida em que os autores participam, de forma explí-
cita ou não, de um debate acadêmico, contribuindo com críticas 
a outros estudos e novas análises do objeto em questão. Assim 
caminha a ciência. A depender desse objeto, essa temporalidade 
varia. Por exemplo, os estudos sobre autores clássicos, como os 
filósofos gregos, ou fatos históricos de séculos passados, como a 
revolução francesa, avançam a partir de questões colocadas pelo 
contexto atual, que sugerem novas análises a respeito de velhas 
ideias ou experiências distantes no tempo. Esses avanços, todavia, 
ocorrem mais lentamente que o debate acadêmico de fenômenos 
atuais, como o surgimento e o desenvolvimento da internet. Nesses 
casos, o ritmo do debate e da produção científica é mais rápido e 
dinâmico, os próprios objetos de estudos sofrem os efeitos das pes-
quisas e, com frequência, a evolução dos fenômenos sociais revela 
equívocos e limites do trabalho dos pesquisadores. O estudo que 
os leitores têm em mãos padece dessa característica ao extremo, 
pois, elaborado entre junho e setembro de 2021, está situado em 
um curto espaço de tempo, no qual o objeto de estudo sequer 
revelou todos os seus desdobramentos. Ao ter como objetivo des-
crever a reação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
às contingências impostas pela pandemia de covid-19, este artigo 
dialoga com uma bibliografia recente (MITOZO, 2020; SANTOS, 
2020) sobre um fenômeno em curso, que certamente impactará o 
modus operandi das instituições legislativas.
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Evidentemente, a adoção pela ALMG do meio remoto de deli-
beração em resposta à exigência do isolamento social compõe a 
cadeia de um processo de digitalização de suas atividades, que 
teve seu marco inicial na Constituinte Estadual de 1989, passando 
por um conjunto de medidas como a criação da TV Assembleia, 
a implantação do painel eletrônico, o lançamento do site do Par-
lamento de Minas, a utilização de mecanismos de participação 
digital e de audiências públicas interativas, até o amplo esforço 
de digitalização de seu processo legislativo. Atualmente, a ALMG 
reviu seu planejamento estratégico para os próximos dez anos, 
reconhecendo como desafio geral “a transformação digital do 
Parlamento mineiro”. Essa mudança, aliás, com maior ou menor 
intensidade, perpassa a maioria das casas legislativas, levando a 
literatura científica a cunhar a expressão “Parlamento digital”, 
campo de investigação que, em boa medida, insere-se no amplo 
debate sobre a democracia digital. Com efeito, a propagação dos 
recursos digitais, por via de regra conectados à internet, é um 
fenômeno que atinge não apenas as instituições públicas e priva-
das mas também o próprio estilo de vida das pessoas.

Somam-se à referida limitação decorrente da temporalidade 
deste texto os limites impostos pela posição funcional dos autores, 
servidores da instituição analisada. É verdade que a situação traz 
vantagens, porque, no exercício da atividade profissional, tem-se 
conhecimento de fatos e de documentos que os pesquisadores 
externos desconhecem. Todavia, essa posição importa limitações 
no que se refere à capacidade de crítica e de questionamento 
sobre o funcionamento institucional, além de impor cuidado redo-
brado para não se tecerem loas desnecessárias às boas práticas 
identificadas. Apesar dessa limitação e desse cuidado, acredita-se 
que o texto contribua para o avanço da reflexão sobre o tema.

Reconhecidos os limites decorrentes da posição funcional, 
cabe uma nota sobre o debate acerca dos aspectos positivos e 
negativos dos efeitos da tecnologia digital na democracia. Há 
décadas esse debate divide céticos e otimistas, havendo grada-
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ções de cada parte. Por um lado, aqueles chamam a atenção, por 
exemplo, para os seguintes pontos: a) o fato de que o acúmulo de 
poder das empresas proprietárias das grandes plataformas corrói 
a capacidade de regulação dos Estados, fazendo com que elas 
sejam capazes de interferir nos resultados de processos eleitorais e 
de escolhas políticas (MOROZOV, 2018); b) o efeito da tecnologia 
no mundo do trabalho, levando à extinção e à precarização de 
empregos; c) o comprometimento da privacidade, uma vez que 
os dados pessoais viraram mercadoria. Os otimistas, por sua vez, 
reconhecem na internet, entre outros fatores, a democratização 
do acesso à informação, ampliando a capacidade de controle social 
do Estado, bem como a constituição de uma arena deliberativa. 
Uma nova ágora, para os mais entusiasmados. Se os argumentos 
de ambas as partes têm consistência e encontram fundamento na 
realidade, é preciso abrir uma trilha intermediária, reconhecendo 
avanços e riscos. As tecnologias trazem boas soluções, facilitam 
nossas vidas e nosso trabalho, mas também desencadeiam pro-
blemas cada vez mais complexos. Este é o ponto: a revolução 
tecnológica torna a construção e a manutenção da democracia 
um desafio profundamente complexo (INNERARITY, 2019). Por 
isso, nessa trilha intermediária, cada experiência digital deve ser 
permanentemente avaliada, mantendo-se um diálogo constante 
(e aberto às críticas) com a reflexão teórica e acadêmica e dei-
xando-se de lado o voluntarismo tecnológico. Recusa-se, todavia, 
qualquer divisão de trabalho, pressupondo-se que tal reflexão 
deve ficar a cargo exclusivamente dos pesquisadores universitá-
rios. Este texto, aliás, expressão dessa recusa, tem precisamente 
a pretensão de ser mais um elo entre o processo de digitalização 
do Parlamento, em especial da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, e o esforço coletivo de reflexão para compreender criti-
camente os avanços, as contradições e os limites desse processo.

Este trabalho, que se baseia em levantamento bibliográfico, 
análise documental e entrevistas com servidores, assume uma 
perspectiva predominantemente descritiva, ainda que temperado 
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com análises críticas pontuais. Além desta introdução, o texto está 
dividido em cinco partes. Na sequência, apresentamos um con-
texto sobre a democracia e o Parlamento digitais, destacando as 
transformações que as casas legislativas vêm promovendo nessa 
seara na última década. A parte seguinte dedica-se à descrição 
do processo de digitalização da Assembleia desde a Constituinte 
de 1989, quando se implementaram inovações que podem ser 
classificadas como disruptivas para o processo legislativo estadual. 
Dedicaremos uma parte aos parlamentos na pandemia, com espe-
cial destaque para as experiências do Congresso Nacional, para, 
depois, descrever a reação da ALMG às exigências do isolamento 
social a partir de março de 2020. Concluiremos o trabalho cientes 
dos limites do texto, uma vez que examinamos um processo que 
está em pleno curso.

2. A DEMOCRACIA E O PARLAMENTO DIGITAIS

O mundo tem passado por um processo cada vez mais acelerado 
de transformação tecnológica desde os anos 1970, com a invenção, 
entre tantos outros dispositivos, dos computadores pessoais. Esse 
processo foi intensificado a partir da década de 1990, quando esses 
computadores foram conectados à internet. Tais transformações 
estabeleceram uma cultura digital, sobretudo quando os celulares 
passaram a desempenhar múltiplas funções, também conectados 
à internet. Dessa forma, dispositivos eletrônicos atualmente fazem 
parte do dia a dia de grande parte das pessoas, permeando as diver-
sas dimensões de suas vidas, como os laços familiares, as atividades 
profissionais e de lazer e a participação política. Ao interferir nos 
diferentes aspectos da vida em sociedade, a revolução tecnológica 
altera também o funcionamento da democracia.

É bem verdade que cada salto tecnológico, notadamente 
nas áreas de comunicação e informação, ao oferecer às pessoas 
melhores condições de participar da vida política de suas comuni-
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dades, sempre gera forte expectativa de melhoria na qualidade de 
vida dos indivíduos, na medida em que eles estariam pelo menos 
mais bem informados e instruídos sobre as questões em jogo. 
Porém, a realidade nem sempre corresponde ao entusiasmo com 
as novas tecnologias. Por exemplo, em 1905, chegou-se a supor 
que, “com um telefone em casa, um carrinho no celeiro e uma 
caixa de correio rural na portaria, o problema de como manter os 
rapazes e moças nas fazendas está resolvido” (POOL, apud DIAS, 
2007, p. 12). Se foi assim com a invenção da prensa no século XV, 
do telégrafo no século XIX, do rádio e da televisão no século XX, 
não seria diferente com o desenvolvimento dos computadores e 
da internet no século XXI. Os sonhos utópicos de uma internet 
como uma rede intrinsecamente democrática, sem qualquer regu-
lação para a livre circulação do conhecimento, ficaram para trás, 
em parte devido ao domínio do espaço virtual por grandes grupos 
econômicos, como Google, Facebook e Amazon, em que experi-
ências democratizantes entram em conflito com milícias digitais e 
tempestades de fake news.

A possibilidade de incorporar a interação entre as pessoas e o 
sistema político, permitindo que aquelas registrassem suas pre-
ferências por intermédio de aparelhos de televisão conectados a 
cabo, ocupou o imaginário de políticos e acadêmicos interessados 
em que a tecnologia incrementasse a democracia nas décadas de 
1970 e 1980. Segundo Wilson Gomes,

Um exemplo de sondagem eletrônica típico do 
início dos anos 1980 foi o serviço de televisão 
interativa chamado Qube, da empresa de TV a 
cabo Warner-Amex, cujo propósito era oferecer 
aos governos um retorno rápido sobre o que 
as pessoas pensavam sobre políticas públicas e 
outros assuntos específicos de interesse público. 
O Qube foi adotado por muitas prefeituras nos 
Estados Unidos para a realização de ‘plebiscitos 
eletrônicos’. (GOMES, 2018, p. 12).
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O entusiasmo com o potencial da tecnologia para o aperfei-
çoamento da democracia gerou, já naquela época, a reação oposta: 
vários autores teceram diversas críticas, como, por exemplo, a visão 
empobrecida de democracia plebiscitária subjacente ao modelo e o 
problema da desigualdade de acesso aos equipamentos adequados. 
O embate entre otimistas e céticos sobre a relação entre tecnologia 
e democracia estendeu-se nas décadas seguintes, com gradações de 
ambos os lados, fazendo-se presente ainda nos dias de hoje.

Parte dessa controvérsia não reside propriamente nos pos-
síveis impactos das tecnologias sobre a democracia, mas na 
própria noção de democracia, um conceito tão antigo quanto 
polissêmico. Afinal, como diz o título da obra seminal de Fran-
cisco Wefford Qual democracia? (1992), há diversas concepções 
de democracia que servem de fundamento para os movimentos 
sociais e políticos, para os cientistas políticos e para a estruturação 
e o funcionamento das instituições. De acordo com Schumpeter, 
por exemplo, pode-se adotar um conceito minimalista de demo-
cracia, segundo o qual o que importa é o respeito às regras do 
jogo e a disputa eleitoral. Ou, em contraposição, há quem adote 
uma noção de democracia forte (BARBE, 2004), que pressupõe 
o engajamento dos cidadãos. Pode-se falar em democracia par-
ticipativa ou representativa, havendo diversos estudos que se 
debruçam sobre a relação entre elas. A capacidade de fiscalizar 
as ações do poder público nos remete à democracia monitória 
(KEANE, 2010), enquanto a importância do debate e da formação 
da opinião pública é o eixo da democracia deliberativa. Já a crí-
tica à desigualdade social traz a noção de democracia econômica 
(DOWBOR, 2013). Os mencionados impactos da tecnologia, por 
sua vez, fizeram com que a literatura científica cunhasse a expres-
são “democracia digital” (GOMES, 2018). Nos últimos anos, 
muito se escreveu sobre a crise ou a morte (LEVITSKY, 2020) das 
democracias. Evidentemente, se determinada tecnologia favorece 
o desenvolvimento da democracia ou se a enfraquece será sem-
pre uma questão polêmica, a depender da concepção de demo-
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cracia subjacente à posição dos interlocutores. Aliás, controvérsias 
públicas são próprias das democracias, uma vez que, em regimes 
ditatoriais, o poder governamental impõe sua vontade política.

Cabe esclarecer que não existe uma democracia digital com 
evolução desconectada das relações reais de poder, como se a 
internet fosse uma ágora pairando acima de um mundo marcado 
pela desigualdade. O conceito de democracia digital é adotado 
para se referir ao uso das tecnologias digitais com vistas ao aperfei-
çoamento das democracias e ao estabelecimento de relações mais 
democráticas entre os atores políticos e sociais. Mais uma vez nas 
palavras de Wilson Gomes, a democracia digital se refere a

qualquer forma de emprego de dispositivos (com-
putadores, celulares, smartphones, palmtops, 
iPads...), aplicativos (programas) e ferramentas 
(fóruns, sites, redes sociais, mídias sociais...) de 
tecnologias digitais de comunicação para suple-
mentar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas 
políticas e sociais do Estado e dos cidadãos em 
benefício do teor democrático da comunidade 
política. (GOMES, 2011, p. 27).

Se as controvérsias acadêmicas sobre o tema persistem, não se 
trata, como outrora, de um exercício especulativo e de futurolo-
gia, pois já há um conjunto de experiências investigadas pela pes-
quisa empírica que permitem aprofundar, com base em dados, o 
debate sobre a relação entre tecnologia e democracia. Essas pes-
quisas adotam diferentes perspectivas de análise, reconhecendo 
contribuições e riscos à democracia trazidos pela tecnologia. De 
um lado, encontramos experiências em que a tecnologia assegura 
maior transparência à máquina pública, por meio da divulga-
ção de diversas informações na internet. O formato em que as 
informações podem ser acessadas pelos interessados condiciona 
o grau de transparência, como sugerem os dados abertos, que 
permitem análises de grande número de dados por meio da inteli-
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gência artificial. Na perspectiva da transparência, as TVs públicas, 
em especial as do Legislativo, possibilitam à sociedade acompa-
nhar os debates públicos para além dos interesses comerciais 
das TVs privadas. Ademais, os cidadãos podem, em diferentes 
plataformas, manifestar suas preferências, como, por exemplo, 
se são favoráveis ou contrários a determinada regulamentação. 
Diversos fóruns para discussão de questões públicas também são 
instituídos para a troca de argumentos.

De outro lado, não se pode negar que a tecnologia permite a 
amplificação de práticas que corroem a democracia, como as fake 
news e o mapeamento do perfil dos usuários pelas plataformas 
comerciais, contribuindo para a formação de bolhas ideológicas. 
Essas ações colocam em xeque a privacidade e extinguem muitos 
postos de trabalho, ainda que criem outros em menor número.

Todavia, a relação entre tecnologia e democracia é mais com-
plexa que o mapeamento dos fenômenos mencionados acima, 
em que se pode classificá-los como positivos ou negativos. Uma 
mesma tecnologia pode ter desdobramentos diversos e por vezes 
contraditórios, favoráveis e prejudiciais às práticas democráticas, 
e o uso dessa tecnologia é objeto de disputa e conflito. Reto-
memos o exemplo das TVs do Legislativo ou do Judiciário, que 
permitiram maior transparência do debate entre parlamentares 
ou entre ministros, respectivamente. Não se trata apenas de 
transparência, pois a introdução dessa tecnologia alterou o sen-
tido político do discurso nas tribunas das casas legislativas e nas 
cortes, uma vez que os parlamentares e os magistrados não mais 
se dirigem  somente a seus pares, mas sobretudo aos telespecta-
dores. Perante as câmeras, a disposição para o engajamento na 
troca de argumentos – que pressupõe certo grau de abertura para 
ser convencido, para ceder perante a força do argumento alheio 
– dá sinais de diminuição, notadamente naqueles submetidos ao 
escrutínio das urnas eleitorais. A tecnologia ajuda, porém atrapa-
lha; traz soluções e também novos problemas e desafios. 
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De qualquer forma, podem-se reconhecer quatro dimensões 
em que a tecnologia ampliou as fronteiras das práticas e das expe-
riências democráticas. O mero registro da opinião do público 
sobre suas preferências, como a possibilidade de os usuários 
registrarem o grau de satisfação com determinado serviço 
público, é uma dessas dimensões, embora pobre, notadamente se 
for adotada uma perspectiva para além da noção minimalista de 
democracia. Outra dimensão é a transparência de informações 
públicas, que aumenta as chances de controle da gestão pública 
por parte da sociedade. A terceira dimensão é a ampliação do 
debate público, considerando que a tecnologia proporciona a 
presença de um maior número de vozes na arena pública. A pos-
sibilidade de romper o cerco dos grandes meios de comunicação 
torna-se factível precisamente por causa do avanço tecnológico, 
apesar dos problemas já apontados. E, por fim, ressalte-se a trans-
parência e abertura do processo decisório, permitindo que o 
cidadão monitore e pressione as autoridades públicas – gestores e 
representantes –, bem como colabore com elas.

O Parlamento, como instituição central em uma sociedade 
democrática, faz parte dessa dinâmica e é uma das arenas do 
processo de construção de uma democracia digital, entendendo-
-se como tal, reitere-se, o uso de tecnologias eletrônicas para o 
aperfeiçoamento de instituições e práticas democráticas. A ideia 
do Parlamento digital, todavia, não é mero desdobramento do 
conceito de democracia digital, porque abarca também proces-
sos de digitalização de atividades-meio, o que aumenta a efici-
ência e a economicidade da instituição e contribui para a noção 
de governo eletrônico. De qualquer forma, já há um conjunto 
de experiências nacionais e internacionais, envolvendo muitos 
pesquisadores dedicados ao tema, e diversos estudos publicados 
buscando compreendê-las e revelando seus potenciais e limites, 
constituindo mesmo um campo de pesquisa.

Além das práticas institucionais, esse campo cobre também a 
apropriação das tecnologias pelos parlamentares, notadamente 
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em suas interações com o público por meio das redes sociais. Qual 
é o uso que eles fazem das diferentes redes? O que postam? Qual 
é o número de seguidores e o engajamento deles nas postagens 
dos parlamentares? Apesar dos muitos estudos nessa linha, pode-
-se dizer que a literatura não se debruçou adequadamente sobre 
a relação entre o mandato e o Poder Legislativo. Claro que há 
forte conexão, pois o Parlamento desempenha suas funções ins-
titucionais conferindo suporte para o exercício da representação 
por meio dos mandatos. E é importante que parte do exercício do 
mandato ocorra dentro das instalações das casas legislativas – no 
Plenário, nas comissões, nos gabinetes e mesmo nos corredores. 
Outra parte é exercida fora do espaço físico do Parlamento, no 
contato com as lideranças em suas bases eleitorais e com autori-
dades do Poder Executivo nos três níveis da Federação, em even-
tos partidários, etc. Muitos desses afazeres alimentam o exercício 
da representação próprio da instituição legislativa, mas nem 
sempre. Parte das atividades externas do parlamentar, ainda que 
correlacionadas à sua prática política, pode não contribuir para 
o exercício das funções legislativa e fiscalizadora do Parlamento. 
Este texto não pretende suprir essa lacuna, mas reconhecê-la nos 
ajudará, adiante, a identificar alguns desafios decorrentes do 
desenvolvimento tecnológico no decurso da pandemia.

Apesar dessa lacuna, há extensa bibliografia acerca do 
emprego cada vez mais aprofundado da tecnologia por parte 
dos parlamentos, sob diferentes perspectivas. Pode-se identificar 
as formas pelas quais essa instituição atende às quatro dimen-
sões acima mencionadas no contexto da democracia digital, 
articulando-as com as funções do Poder Legislativo no Estado 
Democrático de Direito. Nessa trilha caminha o trabalho de Les-
ton-Bandeira, referência no mencionado campo, cujas pesquisas 
levam a reconhecer como atribuições do Poder Legislativo as de 
legitimação, representação, legislação, fiscalização, mediação e 
educação. Para os fins deste texto, basta-nos por ora as funções 
clássicas de legislar e fiscalizar, complementadas pelas funções 
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político-parlamentares de informar, comunicar e educar. As fun-
ções de representar e legitimar perpassam todas as demais, não 
sendo possível dar-lhes tratamento autônomo nesse enfoque. 
Ademais, nenhuma das atribuições é exercida de forma estanque, 
pois todas se complementam.

O avanço da tecnologia impacta a função legislativa de dife-
rentes formas. O primeiro efeito decorre da mera divulgação, no 
site e nas TVs do Legislativo, das ações e dos atos parlamentares, 
como pareceres, emendas, pronunciamentos e votações, permi-
tindo que os cidadãos tenham rápido acesso ao que se discute 
e se decide nas casas legislativas, permitindo aos interessados se 
mobilizar e tentar influir no desfecho do processo decisório. Um 
passo seguinte é a possibilidade de os cidadãos registrarem suas 
sugestões e opiniões favoráveis ou contrárias às proposições,  em 
consultas públicas ou audiências remotas. É possível ainda o envio 
de sugestões de mudança na legislação vigente ou de criação de 
novas leis pelos cidadãos, destacando-se nessa seara a iniciativa 
do Portal e-Cidadania do Senado Federal. Além disso, há registros 
de mecanismos em que os interessados podem colaborar dire-
tamente no aperfeiçoamento dos textos legislativos, experiência 
conhecida como crowdlaw. Percebe-se que, ao exercer dessa 
forma a função legislativa, o Parlamento cumpre também as fun-
ções de informar, comunicar e educar.

A função fiscalizadora também contou com extraordinário 
aperfeiçoamento decorrente do progresso das novas tecnologias, 
a começar pelo acesso parlamentar ao Sistema Integrado de 
Administração Financeira do governo federal (Siafi). Além disso, 
a maior transparência imposta ao Poder Executivo – em decor-
rência da exigência de se disponibilizar diversas informações na 
internet – permite um dinamismo nas redes políticas institucionais 
que exercem o monitoramento dos órgãos do Estado, ocupando 
as casas legislativas um duplo lugar: são ao mesmo tempo objetos 
desse monitoramento e personagens centrais quando essa rede 
busca fiscalizar a atuação do poder público.
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3. O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO NA ALMG

Muito embora o primeiro terminal de microcomputador tenha 
sido instalado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ainda no 
final da década de 1970, o grande marco inicial da informatização 
na Casa ocorreu a partir da preparação para a Assembleia Cons-
tituinte de 1988 e 1989, quando os computadores começaram 
a tomar o lugar das máquinas de escrever, conferindo agilidade 
e modernidade aos trabalhos de redação da nova Constituição 
do Estado e facilitando o processamento do grande volume de 
dados envolvidos em sua preparação. Destacam-se, nessa época, 
a implementação do primeiro sistema de matérias em tramitação, 
cedido pelo Prodasen, do Senado Federal, em 1987, e a instala-
ção de um computador de grande porte, denominado Bull. Como 
bem lembraram Maria Auxiliadora de Faria e Otávio Dulci no livro 
Diálogo com o tempo: 170 anos do Legislativo mineiro,

A modernização dos serviços, que vinha ocor-
rendo há mais tempo, avançou em função da 
Constituinte, na medida em que esta exigiu uma 
base técnica de informações e de assessoramento 
que era muito superior aos procedimentos coti-
dianos do Legislativo. Nesse sentido, a Assembleia 
entrou na década de 1990 com nova fisionomia, 
apta a aprofundar as mudanças que a distingui-
riam como uma instituição de referência no Brasil. 
(FARIA; DULCI, 2005, p. 349).

O citado Bull, então considerado um supercomputador, foi 
importante para processar o imenso número de emendas populares 
apresentadas durante a Constituinte, facultadas em caráter inédito 
aos eleitores que somassem pelo menos 7 mil assinaturas, desde 
que organizadas por entidade associativa legalmente constituída. As 
sugestões provenientes da população, considerado todo o período 
de elaboração da Constituição, perfizeram o número aproximado de 
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dez mil, dando conta do volume atípico de dados com os quais os 
parlamentares viram-se envolvidos. Todo o processo compreendeu 
discussões e votações do texto em três etapas – anteprojeto, projeto 
e vencido – e foi marcado por debates, eventos e negociações, sem 
contar inúmeros pareceres, destaques e emendas, além de pronun-
ciamentos. Fica clara, assim, a importância da tecnologia na redação 
e na organização dos mais diversos documentos, inaugurando uma 
nova era no âmbito do Parlamento mineiro.

A abertura da instituição à inovação, retratada no anexo deste 
texto, teria nova demonstração ainda no ano de 1991, com a 
instalação do painel eletrônico no Plenário – o segundo do País e 
o primeiro a ser instalado em uma assembleia legislativa. Com o 
painel, os placares de votação ficaram em evidência, representando 
um salto em transparência para o público, que até então só acom-
panhava as reuniões deliberativas presencialmente, das galerias.

Ainda na década de 1990, o ano de 1995 foi marcado por 
duas inovações importantes: a criação do site da instituição e da TV 
Assembleia. Inicialmente considerado um produto da área de infor-
mática que abrigava não muito mais que um conjunto de links, o 
site foi, gradativamente, passando a ser percebido como um veículo 
de comunicação, focado primeiramente na divulgação de notícias 
do Parlamento mineiro e de informações sobre os parlamentares.

Segundo Fabíola Farage, então gerente de Jornalismo da 
ALMG, foi com o Direcionamento Estratégico 2010-2020 da 
Assembleia que o site se tornou o portal que é hoje. Integrante 
da primeira carteira de projetos do mencionado Direcionamento, 
a iniciativa estimulou a nomeação de webdesigners e aprofun-
dou a parceria entre os setores de comunicação e de informática, 
levando à criação do Comitê do Portal, fórum intersetorial de 
decisões concernentes a esse espaço.

Já a TV Assembleia inseriu a atividade parlamentar no veículo 
de comunicação de maior popularidade naquele tempo, ampliando 
exponencialmente a exposição do Parlamento à sociedade, além de 
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contribuir para uma maior transparência do Legislativo. No mesmo 
sentido, destaca-se a criação da Rádio Assembleia em 1998.

A segunda metade da década de 1990 foi marcada por uma 
vertiginosa evolução dos microcomputadores e atualização dos 
sistemas neles utilizados. Sobre essa época, assim se manifestou, 
em entrevista, o gerente-geral de Tecnologia da Informação (GTI) 
da ALMG, Marcelo Migueletto de Andrade1:

Os gabinetes parlamentares, que haviam rece-
bido o primeiro computador em 1988, passaram 
a contar com dois em 1996. O terceiro veio em 
2000 e o quarto em 2004. A impressora matricial 
deu lugar a uma jato de tinta e outra a laser. 
Completavam essa infraestrutura um scanner e 
um pequeno computador de mão (palmtop), que 
permitia ao deputado ter sempre em mãos sua 
agenda de compromissos e de contatos, sincroni-
zada com os dados mantidos nos computadores 
do seu gabinete. Também em 1996, uma nova 
versão do Sistema de Apoio Parlamentar (Sisap) 
foi implantada, tendo sido o primeiro sistema da 
Assembleia desenvolvido para o ambiente Win-
dows. Novas versões do Sisap, posteriormente, 
incorporaram inovações como permitir que a 
atualização dos bancos de dados de contatos 
e solicitações fosse feita de forma descentrali-
zada – em escritórios em diferentes cidades, por 
exemplo – e depois consolidada, facilitando o 
desenvolvimento do trabalho do deputado no 
interior de Minas.

O processo de digitalização não é linear, havendo experimenta-
ções e recuos. O pequeno computador de mão para uso dos depu-
tados, por exemplo, foi uma aposta que não vingou, até por conta 

1 Entrevista concedida aos autores em 5 de agosto de 2021.
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do ulterior direcionamento da tecnologia para os telefones celula-
res. Nesse cenário, já em 1996 foram disponibilizados, na página da 
ALMG na internet, os endereços eletrônicos especialmente criados 
para cada parlamentar, abrindo um caminho que seria cada vez 
mais utilizado no diálogo da sociedade com o Parlamento.

A instituição chegou ao século XXI já tendo a informática 
como auxiliar imprescindível, o que resultou na “aposentadoria” 
das máquinas de escrever e na exigência de conhecimentos de 
informática nos concursos públicos. Outro fator digno de nota 
é que, com o incremento da tecnologia, interromperam-se os 
investimentos em terminais de vídeo ligados a um único e grande 
servidor, dando lugar à aplicação de recursos em favor de vários 
servidores (microcomputadores de uso pessoal), que passaram a 
ser interligados em rede – inicialmente uma rede local e, depois, 
uma rede mundial de computadores (World Wide Web).

Com efeito, a partir do advento da internet e da miríade de 
informações que ela passaria rapidamente a abrigar, o acesso a 
essa base de dados passou gradativamente a incorporar-se ao 
conceito de cidadania, gerando para o Parlamento, aos poucos, 
a percepção de que sua função perpassava a garantia universal 
a essas informações. Dessa forma, o investimento em recursos 
humanos, tecnologia e maquinário foi sendo percebido como 
de fundamental importância. A cultura digital na Casa foi-se 
ampliando à medida que se verificava a institucionalização do 
uso de computadores, a disponibilidade de grande quantidade 
de informações, o desenvolvimento de diversos sistemas para 
atender os vários setores da Casa e o ingresso por concurso de 
servidores oriundos da geração de nativos digitais.

 Esse fenômeno trouxe reflexos cada vez maiores para o Par-
lamento, que passou a ampliar a oferta de serviços e de dados 
disponibilizados na sua página na internet. Como consequência, 
esse suporte passou a ser cada vez mais utilizado e mesmo pre-
ferido pelos cidadãos. Nesse passo, informações publicadas em 
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suporte de papel foram sendo convertidas ao modo eletrônico, 
não sem antes passar por uma transição, quando conviveram 
os dois suportes. Isso aconteceu, por exemplo, com o Diário do 
Legislativo eletrônico, a partir de 2011, em transição finalizada em 
2012, e com os Anais da Assembleia, a partir de 2008, os quais 
passaram a ser disponibilizados exclusivamente em meio digital 
em 2015, tendo sido descontinuados em 2019.

Outro sinal dos tempos foi a mudança imposta pela internet 
nos procedimentos de trabalho de alguns setores. Assim, como 
nos informou Fabíola Farage, o fato de se disponibilizar no Por-
tal da Assembleia, por exemplo, o resultado de uma reunião de 
comissão, indicando as proposições apreciadas, o quórum alcan-
çado, etc., acarretou uma mudança de cultura da assessoria no 
sentido de prover o sistema com essas informações imediatamente 
após a realização da reunião, gerando uma demanda de resposta 
mais instantânea. Da mesma forma, alguns anos mais tarde, em 
2017, assistiríamos aos assessores de comissão incorporarem em 
sua rotina os comandos do sistema que possibilitou a transmissão 
das reuniões por streaming.

É nesse cenário que se começa a vislumbrar a ampla digitalização 
do processo legislativo, ideia ambiciosa posta em prática ao longo 
de anos de trabalho. Essa empreitada, como se constataria mais 
tarde, viria acompanhada de mais uma mudança cultural: a visão 
orgânica dos diversos sistemas de computador desenvolvidos para 
utilização no processo. Esses sistemas, até então, refletiam em boa 
medida o organograma da Casa, sendo criados para um determi-
nado setor. Assim, tínhamos, por exemplo, o Sistema de Reuniões 
de Plenário, de uso preferencial da Gerência-Geral de Apoio ao Ple-
nário (GPL), o Sistema de Reuniões de Comissões, de uso preferen-
cial da Gerência-Geral de Apoio às Comissões (GCO), e o Sistema 
de Trabalhos da Consultoria, de uso preferencial da Gerência-Geral 
de Consultoria Temática (GCT). Esses softwares, que atendem até 
hoje os respectivos setores, não eram vistos de forma sistêmica. 
Essa nova visão gerou um desafio de enorme proporção, uma vez 
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que esses sistemas se diferenciavam não apenas pelo setor, mas 
pela tecnologia a partir da qual tinham sido desenvolvidos.

Como primeiro passo, a Gerência-Geral de Tecnologia da Infor-
mação (GTI) desenvolveu, a partir de 2012, o Sistema de Tramita-
ção Legislativa (STL), um armazém de dados (data warehouse) que 
reúne, em um único ambiente, informações alimentadas em deze-
nas de sistemas pelos variados setores da Assembleia que lidam 
diretamente com o processo legislativo. Como uma inovação, o STL 
passou a abrigar versão digitalizada dos autos de cada proposição, 
a partir do escaneamento de cada página pelo setor responsável 
por sua autuação no processo. Isso reduziu o trânsito desses docu-
mentos físicos pelas diversas dependências da Casa, minimizando 
também a possibilidade de perda ou extravio. Esse software, como 
sinal de um tempo em que telefones celulares passaram a fazer as 
vezes de computadores portáteis, incorporou a inovação da acessi-
bilidade “web”, ou seja, já foi desenvolvido para ser visualizado a 
partir de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Mais adiante, a partir de 2015, entra no ar o primeiro módulo 
do Sistema de Informações Legislativas (Silegis), software cons-
truído com a tarefa de abrigar em um só lugar os diversos atos do 
processo legislativo, independentemente do setor que os produ-
zisse. Esse módulo abrangeu a solicitação de notas taquigráficas 
das reuniões e a formulação de requerimentos e de projetos de lei, 
estes a partir de um outro sistema abrigado no Silegis e dedicado 
à articulação, isto é, à organização do texto em artigos, conforme 
a técnica legislativa. Esse sistema de articulação foi inclusive dis-
ponibilizado à comunidade parlamentar na qualidade de software 
livre, passando a ser utilizado até mesmo no Senado Federal.

Desde então, o Silegis vem materializando essa nova fase 
de consideração orgânica dos sistemas, sendo aprimorado em 
módulos. Durante a pandemia de covid-19, esse software tem 
sido peça-chave no desafio de manter o funcionamento do Parla-
mento mineiro, exatamente por abrigar ferramentas de realização 
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de reuniões e de votações remotas, no contexto do distancia-
mento social exigido  pelas circunstâncias.

Conforme dissemos, com a evolução tecnológica e o maior 
acesso da população aos hodiernos smartphones, a cultura digital 
só se fez expandir, abrindo espaço para o desenvolvimento de novas 
ferramentas adaptáveis ao formato móvel do computador em que 
se transformaram os telefones celulares. Além de armazenarem 
dados e permitirem a comunicação, essas ferramentas possibilitam 
cada vez mais o engajamento e a interação entre os indivíduos. 
Dessa forma, ampliaram-se exponencialmente as possibilidades 
de o indivíduo fazer valer a sua voz, principalmente por meio das 
redes sociais, que se popularizaram à medida que aumentaram os 
recursos tecnológicos e o acesso a eles. A partir de postagens em 
perfis próprios ou comentários nos perfis de amigos (e inimigos), 
assistimos hoje à imensa capacidade de expressão do indivíduo e 
nos familiarizamos com conceitos como haters e fake news.

De uma forma automática, se o indivíduo passa a se expressar 
com o uso da tecnologia, o cidadão também deseja ter voz a 
partir de canais tornados possíveis por ela, e é nesse contexto que 
as instituições praticamente se viram obrigadas, a partir da década 
de 2010, a criar perfis em redes sociais e, principalmente, a consi-
derar as opiniões emitidas pelos cidadãos por meio desses canais. 
Como disse a ex-gerente de Comunicação e Mídias Digitais da 
Assembleia Fabíola Farage,

Com relação a redes sociais, você não escolhe estar 
– você está, querendo ou não. Porque mesmo que 
você não tenha o seu perfil lá, as pessoas estão 
falando de você. Então, é uma escolha que você 
faz: ou você deixa as pessoas falarem à revelia ou 
você entra e se posiciona.

Com a Assembleia de Minas Gerais não foi diferente; nos últi-
mos anos, é possível dizer que os esforços no sentido de ampliar o 
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diálogo com a população foram, em sua integralidade, permeados 
pelo digital. Como exemplo, citamos a criação de perfis institucio-
nais da ALMG no YouTube (2009), no Twitter (2010) e no Insta-
gram (2015). Merecem destaque, também, a página no Facebook 
exclusiva para o Parlamento Jovem, criada no final de 2012 – o que 
demonstra a preocupação da instituição em possibilitar aos jovens 
comunicarem-se num ambiente e numa linguagem em que essa 
geração se sinta mais confortável –, bem como a adaptação do 
portal da internet para o formato móvel (mobile) em 2017.

Além da questão da expressão, a interação com os cidadãos 
também foi facilitada a partir da criação e da disponibilização de 
ferramentas de participação digital que ampliaram o espaço-tempo 
do Parlamento mineiro, a saber: a “Consulta pública”, promovida 
pela primeira vez durante a discussão do projeto de lei que apro-
vava o Plano Decenal de Educação do Estado, em 2009; o “Envie 
sua sugestão de projeto de lei”, criado em 2011; o “Dê sua opinião 
sobre projetos em tramitação”, lançado em 2014 e adaptado tam-
bém para o formato móvel em 2018; e as “Reuniões interativas de 
comissões”, iniciadas a partir de 2017. O “Dê sua opinião sobre 
projetos em tramitação”, por exemplo, permite ao internauta, após 
registrar-se no Portal, não apenas se manifestar sobre uma pro-
posição em tramitação, por meio de um comentário ou do voto 
“sim” ou “não”, mas também apoiar, por meio de likes, os comen-
tários feitos por outros internautas. Por sua vez, a ferramenta 
“Reuniões interativas de comissões” inovou ao inaugurar um chat 
onde os cidadãos podem fazer perguntas e comentários dirigidos 
diretamente a parlamentares e convidados em reuniões nas quais 
regimentalmente é prevista a participação de público (audiências 
públicas e debates públicos), em tempo real.

Considerando a função fiscalizadora ou de escrutínio do Par-
lamento, também testemunhamos, ao longo dos últimos anos, 
a aliança com ferramentas digitais. O maior exemplo é o portal 
Políticas Públicas ao Seu Alcance, que visa a reunir, num único 
espaço e de forma organizada por temas, regiões ou destinatários 
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das políticas públicas, os dados a elas relativos, sejam de execução 
orçamentária, sejam de realizações no âmbito do próprio Legisla-
tivo mineiro e também dos parlamentos nacional e municipais. Esse 
site decorreu do Direcionamento Estratégico 2010-2020 da Assem-
bleia, tendo entrado no ar em 2013. Outra realização que tangen-
cia essa função foi a criação da aba “Desdobramentos” nos dados 
relativos às audiências públicas realizadas nas comissões, facilitando 
tanto para o parlamentar quanto para o cidadão o monitoramento 
das proposições e das demais ações decorrentes daqueles eventos.

A breve descrição do processo de digitalização da ALMG teve 
como propósito demonstrar que, quando se exigiu uma inovação 
disruptiva no contexto da necessidade de se adaptar ao quadro de 
isolamento social em decorrência da covid-19, a instituição já acu-
mulava significativo processo de digitalização de suas atividades e 
incorporava uma cultura digital entre os seus servidores. Em parte, 
esse acúmulo se deve a um conjunto de fatores, destacando-se: a) 
o apoio político às condições técnicas e humanas para o desenvol-
vimento do suporte ao processo de digitalização; b) a incorpora-
ção desse processo ao planejamento estratégico da instituição; c) 
a robustez da Gerência-Geral de Tecnologia da Informação, que, 
segundo Marcelo Migueletto, oferece hoje 128 serviços de apoio 
aos processos de todas as cadeias de valor da ALMG. Para isso, esse 
setor conta com aproximadamente 60 profissionais de nível supe-
rior, além de possuir certificação de ISO/IEC 20000-1 desde 2017. 

4. O PARLAMENTO NA PANDEMIA E A 
DELIBERAÇÃO REMOTA

A rápida propagação do vírus Sars-CoV-2 – houve apenas 
cerca de dois meses entre a identificação dos primeiros casos da 
doença no começo de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, 
na China, e a Declaração de Emergência Internacional pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) no dia 30 de janeiro de 2020 
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– revelava a elevada capacidade de transmissão do vírus em uma 
sociedade intensamente conectada em rede. Os dados de contá-
gio continuaram a crescer nas semanas seguintes, levando a OMS 
a reconhecer um quadro de pandemia.

No Brasil, ecoando a manifestação da referida organização 
internacional, o Ministério da Saúde editou uma portaria, no dia 
3 de fevereiro de 2020, declarando Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional. No dia seguinte, foi encaminhado ao 
Congresso Nacional o Projeto de Lei 23, de 2020, que dispunha 
sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde 
pública. O projeto foi aprovado no incrível prazo de dois dias, 
resultando na promulgação da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. A urgência se justificava porque era necessário, entre outras 
medidas legislativas, viabilizar o retorno de 34 brasileiros residen-
tes em Wuhan, impondo-lhes o necessário isolamento social. O 
crescimento do número de casos e de mortes no mundo levou a 
OMS a decretar, no dia 11 de março, a situação de pandemia, e, 
na mesma data, o Ministério da Saúde editou a Portaria 356, que 
estabelecia regras acerca de isolamento social e quarentena. A 
partir de então, autoridades públicas – nem todas – começaram a 
demonstrar consciência da gravidade da situação, adotando um 
conjunto de medidas para conter a proliferação do vírus, a exem-
plo da suspensão de eventos culturais e de atividades em locais 
que exigissem a proximidade entre as pessoas, como escolas e, no 
que nos interessa, o Parlamento.

Em diversos países do mundo, houve esforços para que os par-
lamentos dessem continuidade às suas atividades institucionais, 
movimento fundamental para conter tendências e tentações de 
esvaziamento do regime democrático associado à concentração 
de poder em torno do chefe de Estado, notadamente em um 
momento em que havia restrições e constrangimentos a movi-
mentos de protesto nas ruas. As casas legislativas que compõem o 
Congresso Nacional brasileiro se notabilizaram no plano interna-
cional pela rapidez com que adotaram soluções tecnológicas para 
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permitir o funcionamento dos trabalhos parlamentares de forma 

remota. No dia 17 de março, ou seja, poucos dias depois de se 

decretar o isolamento social, a Câmara dos Deputados publicou a 

Resolução 14, e o Senado, o Ato da Comissão Diretora 7, ambos 

os instrumentos normativos disciplinando o sistema de deliberação 

remota em suas respectivas casas. O primeiro restringiu sua inci-

dência ao funcionamento da instituição durante a pandemia do 

novo coronavírus, e o segundo procurou disciplinar a deliberação 

remota em todas as situações excepcionais que a demandarem.

Podem-se identificar dois fatores-chave que permitiram a 

rápida resposta apresentada pelo Congresso Nacional. O primeiro 

decorre da decisão política dos líderes dessas instituições, em 

especial de seus presidentes, no sentido de garantir o funciona-

mento das casas legislativas no momento de crise. Se é fato que 

houve, conforme aponta a literatura, um crescente fortalecimento 

do Poder Legislativo na formulação das políticas públicas nos últi-

mos anos, não seria conveniente permitir um retrocesso em seu 

papel. Além disso, há de se reconhecer que não havia, naquele 

momento, um alinhamento entre o presidente da República e, 

em especial, o da Câmara dos Deputados, tornando-se crucial 

fortalecer o papel do Poder Legislativo perante as manifestações 

de menosprezo do chefe de Estado à gravidade da crise sanitária.

O segundo fator que possibilitou a rápida adoção de recursos 

tecnológicos para viabilizar o sistema de deliberação remota reside 

na robustez da área de tecnologia da Câmara e do Senado, com 

equipe e experiência no desenvolvimento de sistemas de informá-

tica que oferecem suporte às atividades do Parlamento brasileiro. 

A Diretoria de Inovação Tecnológica da Câmara dos Deputados já 

vinha desenvolvendo os recursos necessários para a digitalização 

do processo legislativo, de forma a tornar viável o comando do 

art. 101 do Regimento Interno daquela instituição, cuja redação 

fora alterada meses antes pela Resolução 12, de 2019:
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Art. 101 – Os atos do processo legislativo previstos 
neste Regimento, entre eles a apresentação e a 
subscrição de proposições, serão praticados por 
meio digital, na forma de Ato da Mesa.

Restava o desenvolvimento dos recursos para a votação 
remota, que não estava prevista, uma vez que não se considerava 
essa hipótese antes da pandemia. Os mesmos aspectos se aplicam 
ao Senado, sobre o qual se deve acrescentar o seu apoio para 
os trabalhos remotos das câmaras municipais. O Interlegis, pro-
grama do Senado de apoio aos Legislativos dos municípios, cedeu 
gratuitamente o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), 
adotado por centenas de câmaras municipais. Rapidamente se 
desenvolveu um módulo para as votações remotas, o qual foi 
adotado por mais de 250 câmaras.

A deliberação remota viabilizou o funcionamento das casas 
legislativas, assegurando a aprovação de medidas legais importan-
tes para o enfrentamento da pandemia, como a medida provisória 
relativa ao auxílio emergencial. A tecnologia revelou, ademais, pos-
sibilidades de atuação parlamentar inimagináveis, dada a tradição 
da interação face a face nos recintos das comissões e no Plenário. 
Entre outras vantagens, destaca-se a economia de tempo dos parla-
mentares e de recursos financeiros do Poder Legislativo, em virtude 
da drástica redução do deslocamento para a capital do País.

Contudo, como já se pontuou, as inovações tecnológicas 
trazem vantagens e, ao mesmo tempo, novos desafios e proble-
mas. Durante o ano de 2020, praticamente não houve trabalhos 
das comissões permanentes nas casas legislativas do Congresso 
Nacional, sendo as matérias apreciadas diretamente nos Plená-
rios. Houve, nesse sentido, certo prejuízo na qualidade da dis-
cussão e esvaziamento do espaço de atuação e visibilidade dos 
parlamentares. Não se pode, também, deixar de reconhecer que 
a votação remota retira da oposição um de seus instrumentos de 
ação, que é obstar a Maioria de colocar, dentro do Plenário, o 
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número necessário de parlamentares para se vencer uma obstru-
ção e assegurar a aprovação de uma matéria. Os parlamentares 
são constantemente demandados por outras atividades, como 
interações com lideranças em seus gabinetes ou mesmo na base. 
As lideranças interessadas na aprovação das matérias, comumente 
vinculadas ao governo, precisam se esforçar para assegurar que, 
apesar dessas demandas, os parlamentares estejam em Plenário. 
A deliberação remota reduz essa dificuldade, porque o parla-
mentar pode compor o quórum da sessão e votar de qualquer 
lugar, inclusive enquanto se dedica a outras atividades vincula-
das ao mandato ou mesmo privadas, de cunho profissional ou 
pessoal. O então senador Major Olímpio, dias antes de falecer 
em decorrência de covid-19, participou da sessão que apreciou 
a Proposta de Emenda à Constituição 186, de 2019, enquanto 
estava internado no hospital. Ademais, sob o ponto de vista da 
qualidade da representação, há de se esperar que o parlamen-
tar esteja implicado na votação de que participa, concentrado e 
ciente da matéria em deliberação. Não é difícil supor que, sob 
essa perspectiva, o voto remoto gere certa perda da qualidade 
da representação, uma vez que, possivelmente, o parlamentar 
participará da votação enquanto atende outras demandas profis-
sionais e pessoais. É bem verdade que muitas atividades podem 
ser realizadas de forma simultânea, graças aos dispositivos ele-
trônicos ao nosso redor. Não obstante, algumas delas requerem 
um grau de concentração ou dedicação tal que se recomenda a 
exclusividade, como o médico em um procedimento cirúrgico, o 
dentista durante o tratamento odontológico, o padre celebrando 
uma missa. Enquadrar o ato de votar uma norma que irá incidir 
sobre toda a população em um ou outro tipo de atividade corres-
ponde a duas diferentes concepções de representação política.  

Outros problemas já foram apontados por atores sociais e por 
autores como Tiago Peixoto (2020). Grande parte da interação dos 
profissionais da comunicação e dos representantes de grupos de 
interesse com os parlamentares acontece face a face nos gabinetes, 
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no cafezinho e nos corredores, quando a presença física dos inte-
ressados impõe ajustes de prioridades na agenda do deputado ou 
do senador, além das condições para fundamentar uma demanda, 
o que não acontece se o acesso ao político é apenas virtual. 
Acrescente-se a isso a pressão exercida pela presença de grupos 
sociais durante reuniões de comissões ou sessões no Plenário, nas 
instalações do Congresso Nacional ou em seus arredores, à qual o 
parlamentar, quando vota de forma remota, está imune.

É bem verdade que cada casa legislativa desenvolveu sua própria 
capacidade de promover os arranjos necessários para se ajustar às 
exigências impostas pela crise sanitária. Adiante, compartilharemos 
um pouco da experiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

5. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 
GERAIS E A PANDEMIA

Como se viu na época da Constituinte, algumas situações excep-
cionais têm o condão de acelerar, em certa medida, a evolução 
tecnológica, por meio de inovações disruptivas. E foi assim desde 
o início da pandemia. Tal como as casas do Congresso Nacional e 
outros parlamentos, a ALMG valeu-se da tecnologia para enfrentar 
as contingências impostas pela profilaxia da covid-19 e, para tanto, 
teve que adaptar espaços, normas e, especialmente, sistemas de 
informática. Cabe-nos, aqui, descrever a reação da Assembleia às 
exigências impostas pela pandemia, sobretudo quanto ao isola-
mento social. Assim, percorreremos o caminho feito pela ALMG 
desde o início da pandemia até a data de elaboração deste estudo. 
Inicialmente, abordaremos as alterações normativas e, finalmente, 
destacaremos as inovações tecnológicas implementadas para viabi-
lizar e otimizar o funcionamento do Parlamento mineiro.

 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
declarou a pandemia de covid-19. No Estado de Minas Gerais, 
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em 12 de março, foi emitido um decreto declarando situação de 
emergência e, em 20 de março, foi decretado estado de calami-
dade pública em virtude das consequências socioeconômicas e 
financeiras da pandemia. Havia a exigência legal de ratificação, 
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do decreto de cala-
midade para que pudessem ser adotadas medidas excepcionais 
previstas no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, 
o Poder Executivo necessitava que outras proposições fossem 
aprovadas pelo Poder Legislativo para que suas ações no contexto 
da pandemia tivessem respaldo jurídico.

Nesse cenário, convém esclarecer que o equilíbrio entre os Pode-
res Executivo e Legislativo em Minas Gerais experimenta um novo 
patamar na legislatura em curso. Nesta, o governador não organizou 
um governo de coalizão, de forma que ele nunca teve uma ampla 
maioria de apoio na ALMG, como ocorreu outrora no Legislativo 
mineiro. A Assembleia, composta por 77 parlamentares, possui atu-
almente representantes de 26 agremiações partidárias, o que revela 
elevado grau de fragmentação do Parlamento. No primeiro biênio 
da legislatura atual, esses partidos se organizaram em quatro blo-
cos compostos por 21, 20, 20 e 16 parlamentares respectivamente, 
sendo o primeiro de apoio declarado ao governador, o último, de 
oposição, e os demais, independentes. No segundo biênio, foram 
formados três blocos parlamentares, sendo que o maior bloco, com 
40 membros, declara-se independente em relação ao governo.

Independentemente da crise sanitária, já havia, na legislatura 
em curso, uma recusa do Legislativo mineiro a figurar na sombra do 
Poder Executivo. O Poder Legislativo estadual tem procurado desem-
penhar algum protagonismo na solução dos problemas e das crises, 
apresentando respostas independentes que correspondam às expec-
tativas da sociedade e, em especial, dos eleitores. Não foi diferente 
na atual crise, situação em que houve um alinhamento interno sobre 
a importância da atuação do Parlamento mineiro no combate ao 
coronavírus, no enfrentamento da pandemia e na mitigação de suas 
consequências, gerando amplo consenso entre os parlamentares.
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A independência do Poder Legislativo estadual perante o Poder 
Executivo facilitou a formação desse consenso, especialmente entre 
os líderes dos blocos parlamentares, variável central para que fossem 
feitos os ajustes normativos necessários para se dar continuidade 
aos trabalhos do Legislativo mineiro, mesmo observando-se o dis-
tanciamento social. Pode-se dizer, então, que a Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais apresentava os mesmos elementos-chave que 
permitiram a rápida reação das casas legislativas componentes do 
Congresso Nacional à pandemia, a saber, vontade política e recur-
sos tecnológicos para rápida digitalização do processo legislativo.

A necessidade de isolamento social fez com a ALMG, por meio 
da Deliberação da Mesa 2.733, de 13 de março de 2020, limitasse 
o trabalho presencial, restringindo o público circulante em suas 
dependências e suspendendo os eventos institucionais, o que, 
contudo, não significou a interrupção da produção legislativa. 
Além disso, a Casa adaptou espaços como o Plenário, com o dis-
tanciamento de cadeiras e a instalação de barreiras em acrílico. Ao 
mesmo tempo, a Assembleia começou a trabalhar na adaptação 
das normas que regem o processo legislativo, regulamentando 
a análise remota de proposições, que não tinha previsão regi-
mental ou constitucional. Um amplo consenso no Parlamento foi 
a base desses ajustes normativos para viabilizar a continuidade 
das atividades legislativas da ALMG, com foco no enfrentamento 
da pandemia. Cabe aqui salientar que o Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais admite um instrumento 
que formaliza as negociações e os acordos entre as lideranças, 
uma “válvula de escape”, chamado acordo de líderes. O § 4º do 
art. 73 do referido regimento estabelece que “O Acordo de Líde-
res que vise a alterar procedimento específico na tramitação de 
matéria somente será recebido se subscrito pela totalidade dos 
membros do Colégio de Líderes”. Ou seja, se houver unanimi-
dade entre os líderes, é possível promover ajustes no processo 
legislativo, afastando momentaneamente determinada exigência 
regimental desde que não atinja as essencialidades do processo 
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legislativo, conforme estabelece o § 5º do mesmo dispositivo. Não 
há, porém, uma definição regimental do que seja essencialidade 
do processo legislativo.

Para surtir efeitos, o acordo de líderes deve ser acolhido por 
uma decisão da Presidência, mas, levando-se em consideração 
a gravidade das medidas impostas, optou-se, no contexto da 
pandemia, por utilizar um instrumento normativo emanado por 
órgão colegiado para o acolhimento do acordo de líderes, qual 
seja, a decisão da Mesa, de forma a conferir maior legitimidade 
para medidas drásticas de contenção da atuação parlamentar. 
Ressalte-se que a composição da pauta, pelo menos nos primeiros 
meses da pandemia, contava com a aquiescência da totalidade 
dos líderes, visto que só eram apreciadas proposições considera-
das urgentes pelo Colégio de Líderes.

Os ajustes normativos necessários em razão da pandemia 
foram, portanto, promovidos por decisão colegiada, proposta 
pela unanimidade dos líderes, que presumivelmente representam 
toda a diversidade de ideias presente no Parlamento, e acolhida 
pela Mesa da Assembleia, um órgão também colegiado.

Assim, no dia 21 de março de 2020, foi publicado o primeiro 
acordo de líderes, que, entre outras ações, suspendeu as reuniões de 
comissão e ordinárias de Plenário e viabilizou a apreciação remota 
de proposições. Importante frisar que, mesmo com a suspensão 
de algumas reuniões, o Legislativo mineiro não deixou de lado sua 
função fiscalizadora e chamou representantes do Poder Executivo 
para prestar esclarecimentos sobre as medidas do governo para a 
prevenção e o combate à pandemia.

Destacamos 13 acordos de líderes acolhidos por decisões da 
Mesa, publicados em 21 de março, 13, 22 e 30 de maio, 20 e 24 
de junho, 19 de setembro, 22 de outubro e 10 de dezembro de 
2020; e 18, 25 e 29 de março de 2021. Além disso, a Mesa tam-
bém expediu normas, como as Deliberações 2.737 e 2.755, de 
2020, e 2.762 e 2.763, de 2021, a fim de prever ajustes notada-
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mente no rito de tramitação das proposições. Esse tipo normativo, 
não usual para regular questões atinentes ao processo legislativo, 
também acabou por evidenciar a colegialidade das decisões num 
momento excepcional.

A Deliberação da Mesa 2.737, de 23 de março de 2020, regu-
lamentou as reuniões remotas e suspendeu a discussão, o enca-
minhamento de votação e o aparte, bem como a apresentação 
de alguns requerimentos incidentais que retardariam demais a 
apreciação da matéria e que, eventualmente, poderiam ser usa-
dos como instrumento de obstrução. Além disso, os parlamen-
tares perderam a possibilidade de ver apreciadas, pelo Plenário, 
suas sugestões de alteração no texto em votação. A análise da 
emenda e a decisão sobre o acolhimento da modificação recaiu 
sobre a figura do relator, que incorporaria ou não a sugestão 
ao texto do seu parecer. Naquele momento, não se tinha noção 
da duração da pandemia, havendo uma expectativa de que, em 
alguns meses, as atividades retornariam à sua regularidade, de 
forma que ajustes foram sendo promovidos à medida que se 
acomodavam as práticas de votações remotas.

No mês seguinte, a direção da instituição encontrou um 
modelo que retomou a discussão formal das proposições e 
orientou os trabalhos da Casa no período mais crítico da pande-
mia. O que poderíamos chamar de “rito covid” compunha-se, 
em linhas gerais, dos seguintes procedimentos: a) divulgação, 
no início da semana, da pauta do Plenário, elaborada pelo presi-
dente da Assembleia, a partir de matérias consideradas urgentes 
pelo Colégio de Líderes; b) designação, também no início da 
semana, pelo presidente, de relator para emissão, em reunião 
extraordinária de Plenário, de parecer sobre as proposições já 
divulgadas; c) possibilidade de protocolo de emendas às propo-
sições até datas e horários preestabelecidos, anteriores à reu-
nião extraordinária de Plenário; d) realização, em dia anterior 
ao da reunião extraordinária de Plenário, de reunião especial 
para debate das matérias, na qual cada parlamentar poderia se 
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pronunciar pelo prazo de 5 minutos; e) realização da reunião 
extraordinária de Plenário com: emissão de parecer pelo relator, 
que poderia acatar ou não as emendas apresentadas por outros 
parlamentares em seu parecer e apresentar emendas próprias; 
votação remota, em turno único, das proposições constantes da 
ordem do dia; emissão, em Plenário, do parecer de redação final; 
votação do parecer de redação final em Plenário; e declaração 
de voto, pelo prazo de 3 minutos.

Para viabilizar esse procedimento, foi importante a existência 
dos primeiros módulos do Silegis, que possibilitaram a execução 
de rápidas adaptações dos sistemas para, já nas primeiras reuniões, 
permitir: a) a participação de forma remota do parlamentar nas reu-
niões pelo ambiente virtual na plataforma Zoom; b) a inscrição de 
oradores para debate na reunião especial; c) a inscrição para decla-
ração de voto. Além disso, houve o desenvolvimento, em tempo 
recorde, de um módulo no Silegis para permitir que a votação em 
Plenário fosse realizada por dispositivo conectado à internet, nota-
damente os telefones celulares. Assim, a partir do dia 14 de abril 
de 2020, os votos puderam ser computados no painel eletrônico 
via Silegis, agilizando sobremaneira as reuniões e possibilitando a 
apreciação de mais proposições numa mesma reunião.

Com efeito, as respostas tecnológicas, a adaptação das normas 
e o consenso existente entre os parlamentares contribuíram para 
a apreciação das proposições de forma mais célere, atendendo às 
necessidades prementes num momento de pandemia.

Mais uma evolução do Silegis, desenvolvida de forma 
excepcionalmente veloz, permitiu que fossem feitos, de forma 
remota, o registro de presença, a inscrição para fazer uso da 
palavra para questão de ordem, a discussão, o encaminha-
mento de votação, a declaração de voto e, ainda, a chamada 
para recomposição de quórum.

A dificuldade de se buscar apoio para proposições que exi-
gem adesão de vários parlamentares, como no requerimento de 
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reunião especial (26 assinaturas) e na apresentação de propostas 
de emenda à Constituição (26 assinaturas), foi enfrentada no 
período pandêmico e superada pela entrega de uma modifica-
ção do Silegis que possibilitou o protocolo de proposições com 
múltiplas assinaturas eletrônicas. Contudo, a ferramenta não 
consegue alcançar os casos em que o parlamentar precisa explicar 
a proposta que pretende apresentar antes de obter a anuência 
de seus pares. A forma remota atendeu à demanda existente no 
momento, mas revela seus limites.

Além de todas as inovações já mencionadas, houve ainda a 
adaptação do sistema das comissões a fim de permitir a realização 
de reuniões remotas de comissão pela plataforma Zoom, com a 
votação realizada por chamada ou de forma simbólica, além da 
ampliação dos tipos de proposição que poderiam ser protocoliza-
dos remotamente em comissão e da possibilidade de assinatura 
eletrônica de pareceres. Iniciou-se, também, o desenvolvimento 
do Silegis para permitir a votação remota em comissão, cuja fase 
de implementação se iniciou em setembro de 2021.

Dessa feita, as soluções tecnológicas desenvolvidas ao longo 
da pandemia foram fundamentais para facilitar a organização dos 
trabalhos, para ampliar a participação dos parlamentares nas reu-
niões remotas e para possibilitar a retomada do rito regimental no 
processo legislativo.

Embora a prioridade tenha sido o enfrentamento da pandemia, 
a Assembleia também deliberou sobre outros assuntos relevantes. 
E as evoluções do sistema nesse período de pandemia foram essen-
ciais para a apreciação remota de proposições, como vetos na faixa 
constitucional (ou seja, superado o prazo estabelecido no art. 66, 
§ 4º, da CR), projetos sobre matéria financeira e projetos sem rela-
ção com a pandemia e sobre os quais não havia consenso político, 
estes exigindo o cumprimento de todas as formalidades regimentais.

Uma relevante matéria apreciada foi a reforma da previdência 
dos servidores públicos civis de Minas Gerais, que demandou apre-
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ciação célere, tendo em vista o prazo exíguo, fixado para até 31 de 
julho de 2020, para que os estados promovessem as adequações 
necessárias em sua legislação, de acordo com os parâmetros esta-
belecidos pela Emenda à Constituição Federal 103, de 2019.

Muitas foram as críticas feitas por parlamentares, servidores 
públicos e movimentos sindicais em razão do envio de matéria tão 
complexa e polêmica em um período de pandemia. Houve mani-
festações presenciais de várias categorias em frente ao prédio da 
ALMG contra a reforma da previdência e a falta de diálogo. A fim de 
possibilitar a oitiva de amplo número de pessoas e de entidades, a 
Assembleia, lançando mão de todos os meios tecnológicos disponí-
veis, organizou-se para conciliar a urgência na apreciação da matéria, 
o isolamento social e a necessidade do amplo debate com as cate-
gorias envolvidas, como é fundamental em um sistema democrático.

Para tanto, foi realizado, no período de 14 a 16 de julho de 
2020, o seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais, com 
participação remota das categorias de servidores estaduais afetadas 
pela reforma e de representantes do governo, e com acompanha-
mento do público interessado. Durante o evento, foram realizadas 
sete reuniões, totalizando mais de 17 horas de debate, com trans-
missão pela TV Assembleia e pelo YouTube. Participaram, de forma 
remota, representantes de 37 entidades e 269 cidadãos de 79 
municípios, e foram registradas 3.529 manifestações virtuais pelo 
chat. No total, 244 propostas foram consolidadas em um docu-
mento entregue ao Poder Executivo.

O cidadão pôde também participar do processo legislativo por 
meio das ferramentas digitais disponibilizadas pela Casa. Além do 
chat do evento, o “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação” 
apresentou crescimento do número de acessos desde o início da 
pandemia, valendo destacar que a PEC 55, de 2020, uma das pro-
posições referentes à reforma da previdência, foi a segunda maté-
ria com mais participações desde o lançamento dessa ferramenta, 
somando 11.058 registros favoráveis ou contrários.
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Apesar do esforço empreendido pela Assembleia para possibi-
litar o debate sobre a reforma, ainda que de forma virtual, houve 
críticas tanto das entidades sindicais quanto dos parlamentares. 
Essas críticas incidiram principalmente sobre o momento, conside-
rado inoportuno devido à pandemia, e a forma remota de debate, 
que poderia ferir o direito democrático de plena participação do 
servidor. Outro argumento levantado foi que, mesmo que disponí-
veis importantes formas remotas de pressão popular, como o envio 
de mensagens por correio eletrônico e os comentários nas redes 
sociais, ainda há ampla adesão à manifestação presencial, sendo 
que a presença física é fator que, pelo menos por enquanto, não 
contempla substitutos digitais.

O deputado Sargento Rodrigues, em entrevista para a imprensa 
da ALMG, manifestou-se negativamente sobre o evento remoto, 
alegando que “Seminário virtual não tem o condão de substituir a 
participação popular. Concordo que a reforma deve ser feita, mas 
não desta forma. Precisávamos exercer na plenitude os direitos dos 
deputados e da participação popular. [...]”2.

Aliás, não apenas esse evento foi criticado. A participação remota, 
especialmente durante as votações em Plenário, tem sido objeto de 
manifestação. Nas palavras do deputado Duarte Bechir durante a 
reunião ordinária de Plenário do dia 21 de setembro de 20213,

se você não votar com a sua liderança, você está 
fora do sentido original do nosso trabalho. Nós 
temos líderes! Mas, com o processo de forma 
remota, isso tem prejudicado muito, porque a vota-
ção é muito rápida. Aí, você vai, vota com o líder 
sem ter tido a oportunidade, como nós teríamos 
aqui, em Plenário, se estivéssemos numa reunião 

2 https : / / s i tes .a lmg.gov.br / reforma-prev idenc ia /not ic ias /not ic ia .
html?urlNoticia=/acompanhe/noticias/arquivos/2020/07/13_seminario_refor-
ma_previdencia_secretarios_Igor_Otto.html

3 https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/plenario/interna.html?tipo=
res&dia=21&mes=09&ano=2021&hr=14:00 (minuto 32).

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/plenario/interna.html?tipo=res&dia=21&mes=09&ano=2021&hr=14:00
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/plenario/interna.html?tipo=res&dia=21&mes=09&ano=2021&hr=14:00


154

N
EP

EL

presencial, de discutir, de conhecer a matéria, de 
pedir para ler aquele artigo.

A deputada Rosângela Reis, por sua vez, na mesma ocasião, 
assim se manifestou:

 E eu concordo com o deputado Duarte Bechir que, 
nessa forma híbrida, muitas vezes nós estamos 
fazendo a reunião, participando da reunião, como 
foi o meu caso, e também atendendo pessoas, indo 
para outras reuniões também presenciais. Você 
está fazendo aí duas coisas ao mesmo tempo e, 
naquele momento, como é muito rápido, não dá o 
tempo de você fazer o seu voto no projeto.

Assim, após a experiência obtida na Assembleia de Minas com 
as reuniões e os eventos remotos, que já duram quase dois anos, 
revelou-se, como previam os otimistas, vantagens do emprego da 
tecnologia no processo democrático, mas também alguns proble-
mas e desafios que devem ser considerados e analisados. Contudo, 
diante da proximidade temporal com a situação e a excepcionali-
dade do momento de pandemia, devemos ter cautela na adoção 
definitiva de certos instrumentos4.

6. CONCLUSÃO

Aprofundar as leituras, o debate e a reflexão crítica sobre as 
transformações digitais da cultura, da democracia e do Parlamento, 
revisitar a longa trajetória da digitalização da ALMG e acompanhar o 
processo deliberativo em tempos de pandemia nessa instituição nos 
permitiu perceber a profunda complexidade em que se encontra a 
sociedade em geral e, em particular, as instituições representativas, 

4 Estando o presente artigo na fase final de revisão ortográfica e normalização, 
foi editada, em  4/10/2021, a Deliberação nº 2.773, que restabeleceu as vota-
ções em caráter exclusivamente presencial. 
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sobretudo porque inovações disruptivas, ou seja, capazes de mudar 
o modus operandi da instituição, colocam-se como alternativas. A 
riqueza de possibilidades de reorganização das diversas esferas da 
vida, como a educação, os hábitos de higiene, a locomoção e, para 
o que nos interessa, as formas de representação política, apren-
dendo com a experiência do isolamento social, abre espaço para 
ganhos, riscos e perdas ainda não perceptíveis.  

Apesar da possibilidade dessas inovações, é preciso reconhe-
cer que a decisão de promover a digitalização dos diferentes 
processos da ALMG já se aproxima de três décadas, havendo um 
permanente investimento tecnológico e humano nesse sentido, 
notadamente a partir da adoção do Planejamento Estratégico em 
2010. Desde então, a tecnologia tem contribuído para promover 
a eficiência administrativa, a interação com a sociedade, a trans-
parência e a incorporação do cidadão ao processo decisório.

Não se trata, por ora, de responder quais inovações desen-
volvidas no período da pandemia deverão permanecer quando 
não mais houver restrição à proximidade física entre as pessoas. É 
próprio das casas legislativas reconhecer que as decisões precisam 
ser precedidas de discussão, uma vez que necessitam de tempo 
de maturação, durante o qual se deve promover amplo debate, 
atento aos acontecimentos, mas com a devida sobriedade no que 
se refere à incorporação das inovações digitais. Este texto é uma 
pequena contribuição para esse debate.
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ANEXO – Quadro cronológico do processo de digitalização na ALMG

DATA EVENTO*

1979
Disponibilização de terminais de computador, cedidos pela 

Prodemge, com acesso à base de dados do Centro de 
Informática do Senado Federal (Prodasen)

1982 Criação de banco de dados contendo as normas do Estado 
de Minas Gerais (NJMG)

1985
Realização do I Seminário Nacional de Informatização do Poder 
Legislativo, com foco na aplicação da informática às propostas 

de orçamento
1987 Criação do banco de dados Matérias em Tramitação (Mate)

1988

Aquisição de computadores pessoais para os gabinetes dos parla-
mentares e de um computador de grande porte, os quais foram 

fundamentais para a agilização dos trabalhos da Constituinte 
mineira e para a promulgação da Constituição de Minas Gerais 
como a primeira Constituição Estadual após a redemocratização

1990

Criação do Departamento de Informática (DIN) – correspon-
dente à atual Gerência-Geral de Tecnologia da Informação –, 
após resolução que inseriu essa atividade formalmente no 

quadro de pessoal da ALMG

1991 Criação do Sistema de Apoio Parlamentar (Sisap)
1991 Implantação do painel eletrônico no Plenário

1992
Início do projeto Assembleia On-Line, que possibilitou à 

população, por meio de terminais instalados nas câmaras 
municipais, o acesso à base de dados da ALMG

1993 Criação do Banco de Pronunciamentos

1995

Criação do site da ALMG, inicialmente com informações sobre 
os parlamentares e o processo legislativo, notícias sobre as 

atividades e a administração da Casa, e serviços como o acesso 
às leis e aos dados dos municípios mineiros

1995 Criação da TV Assembleia

1996 Disponibilização, na página da ALMG na internet, de endereços 
eletrônicos criados para os parlamentares

1997 Realização, na ALMG, do II Encontro Nacional de Informática 
Aplicada ao Legislativo (Enial)

1998 Oferta de consulta, no site da ALMG, aos bancos de dados 
NJMG e Mate  

2004 Disponibilização, na página da ALMG na internet, do Banco de 
Pronunciamentos e do histórico de comissões temporárias

2007 Início da transmissão da programação da TV Assembleia pela 
internet, em tempo real
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DATA EVENTO*

2009
Realização da primeira consulta pública pelo Portal da Assem-

bleia (Projeto de Lei 2.215/2008, que aprovava o Plano Decenal 
de Educação no Estado)

2009 Criação do canal da Assembleia no YouTube e do perfil da 
ALMG no site de publicação de conteúdos Issuu

2010 Criação dos perfis da ALMG e da TV Assembleia no Twitter

2011
Lançamento do novo Portal da Assembleia (fruto do projeto 
Portal Assembleia, da carteira 2009-2010 do Direcionamento 

Estratégico Assembleia 2020)

2011 Lançamento da ferramenta digital de participação “Envie sua 
sugestão de projeto de lei”

2011/2012 Implantação do Diário do Legislativo eletrônico
2012 Lançamento da Biblioteca Digital da ALMG

2012
Implantação do monitoramento de requerimentos (fruto do 

projeto Monitoramento de Requerimentos, da carteira 
2009-2010 do Direcionamento Estratégico Assembleia 2020)

2012 Implantação do Sistema de Tramitação Legislativa (STL)

2013

Lançamento do site Políticas Públicas ao Seu Alcance (fruto 
do projeto Portal de Monitoramento e Avaliação de Políticas 

Públicas, da carteira 2011-2012 do Direcionamento Estratégico 
Assembleia 2020)

2013
Lançamento de aplicativo (ALMG.net) para iPhone e iPad, 

para o cidadão receber informações e acompanhar as 
atividades da ALMG

2013 Disponibilização, no Portal da Assembleia, da Biblioteca Digital 
e da base de dados para acesso ao Acervo Arquivístico

2013 Início da digitalização de documentos do processo legislativo 
para o STL

2013 Disponibilização do Memorial da Assembleia de Minas 
no Portal 

2013

Criação do perfil da ALMG no Facebook, precedido da criação 
da página do Parlamento Jovem no próprio Facebook, 

em parceria com a Escola do Legislativo (como uma das ações 
do projeto Educação para a Cidadania no Parlamento, 
da carteira 2013-2015 do Direcionamento Estratégico 

Assembleia 2020)

2014

Lançamento da ferramenta digital de participação 
“Dê sua opinião sobre projetos em tramitação” 

(fruto do projeto Consulta Pública de Proposição, 
da carteira 2013-2015 do Direcionamento Estratégico 

Assembleia 2020)
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DATA EVENTO*

2014

Lançamento dos sistemas informatizados de apoio à tramitação 
e emendamento das peças orçamentárias – Sistema de 

Propostas Populares (SPPO3), Sistema de Emendas ao PPAG 
(SPP) e Sistema de Emendas ao Orçamento (SOR)

2015
Implantação de protocolo eletrônico integrado com o Poder 

Executivo – Sistema de Acompanhamento de Projetos e 
Proposições de Lei (Siaple)

2015 Criação do perfil da ALMG no Instagram

2015 Internalização da consulta pública no Regimento Interno 
da ALMG (art. 79, XVIII)

2016

Lançamento do primeiro módulo do Silegis, com a 
disponibilização da solicitação de notas taquigráficas e de 
ferramenta para a formulação de proposições do processo 

legislativo

2016 Integração dos canais de atendimento da ALMG na página do 
“Fale com a Assembleia”

2017 Lançamento do segundo módulo do Silegis, abrangendo 
assinaturas e protocolos digitais

2017
Lançamento do Portal mobile, demonstrando o reconhecimento 

pela instituição do uso cada vez mais preferencial de
smartphones em relação a computadores

2017 Início da transmissão de reuniões de comissões ao vivo no canal 
da ALMG no YouTube e no Portal, com simultaneidade

2017

Lançamento da seção “Monitoramento de resultados” 
nas páginas dos eventos institucionais propositivos para

divulgação das ações no pós-evento e dos desdobramentos
das propostas

2018 Lançamento da versão mobile do Sisap

2018

Lançamento da ferramenta de participação “Reuniões 
interativas de comissões” (fruto do projeto Transmissão 

Interativa das Comissões, da carteira 2017-2019 do 
Direcionamento Estratégico Assembleia 2020)

2018 Implementação do módulo do Silegis para inscrição de
oradores e gestão de reuniões de comissão

2018

Implementação das ferramentas de participação 
“Dê sua opinião sobre projetos em tramitação” e 

“Reuniões interativas” no Portal mobile 
(fruto do projeto Portal Mobile – versão 2.0, da carteira 

2017-2019 do Direcionamento Estratégico Assembleia 2020)

2018 Início da transmissão das reuniões de Plenário ao vivo no Portal, 
por meio de streaming
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DATA EVENTO*

2019
Modernização da página das reuniões de comissão, com 

inclusão de notícias e vídeos das reuniões e de desdobramentos 
dos requerimentos aprovados

2020 Realização da primeira reunião remota de Plenário,
por meio da plataforma Zoom

2020 Início da votação remota por meio do Silegis

2020 Realização do primeiro evento remoto (seminário virtual 
Reforma da Previdência de Minas Gerais)

2020 e 2021
Agregação de funcionalidades ao Silegis para permitir ações 
remotas em reuniões de Plenário (solicitação de questões de 

ordem, inscrição para discussão, etc.) e de comissões

*Obs.: Não constam eventos de natureza exclusivamente administrativa, 
como a criação da intranet ou o uso do computador para o processamento 
da folha de pagamento.
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1. INTRODUÇÃO

O papel do Estado na vida em sociedade é, historicamente, 
objeto de diferentes pesquisas empreendidas pelas ciências sociais, 
aplicadas ou não. Da filosofia à economia, os questionamentos 
sobre os limites da intervenção estatal, o que se deve entender 
por Estado, quem são aqueles que o formam, como essas pes-
soas devem ser escolhidas e qual é a interação entre sociedade e 
território (e entre diferentes comunidades) dependem da adoção 
de premissas acerca do papel que deve desempenhar o Estado na 
vida em sociedade.

Períodos históricos distintos e circunstâncias sociais diversas 
fizeram com que a atuação do Estado, para além de seus contor-
nos ideais, fosse sendo alterada. Se a saída do absolutismo nas 
democracias europeias se deu sob o influxo dos ideais liberais, 
com a profusão de estudos filosóficos focados no individualismo, 
o seu tensionamento com as ideias socialistas, diante da explora-
ção indiscriminada da força de trabalho, provocou revoltas que 
trouxeram a igualdade (também) como valor central para a cons-
trução dos Estados modernos.

O Estado não mudou sozinho. Mudaram as filosofias domi-
nantes adotadas por seus agentes, as formas de governo e os 
processos decisórios nas instituições que formam o Estado. Em 
sociedades capitalistas complexas, cada vez mais integradas, é 
muito difícil, senão impossível, determinar todas as causas que 
levaram à migração de um modelo compreensivo a outro. Ainda 



164

N
EP

EL

assim, é possível adjetivar períodos determinados em que ocor-
rem mudanças explícitas na orientação estatal e apontar possíveis 
causas para a alteração no direcionamento.

É comum assumir que grandes eventos são capazes de alte-
rar ou ressignificar o papel do Estado na vida em sociedade. 
As Grandes Guerras Mundiais, por exemplo, marcaram clara-
mente uma mudança de orientação do Estado, que precisou 
passar a atuar na reconstrução das economias fragilizadas. 
Os estudiosos da desigualdade social não raramente apontam 
as guerras e as revoluções como os únicos eventos até hoje 
capazes de reduzir substancialmente a distância econômica 
e social entre ricos e pobres, principalmente porque ocorrem 
mudanças significativas na atuação estatal para reorganizar 
a sociedade.1 As grandes crises financeiras, como a de 1929, 
também demandaram readequação do modus operandi dos 
Estados nacionais, mas a crise do subprime norte-americano, 
em 2008, não provocou uma radical mudança na postura de 
muitos Estados impactados (embora a derrocada do neolibera-
lismo tenha sido anunciada).

Se as guerras e os eventos mais violentos são considerados 
potentes gatilhos para a mudança estrutural do Estado, acredita-se 
que a atual pandemia global, que matou mais de 4,5 milhões de 
pessoas em quase dois anos, deva disparar um processo similar 
de mudança. Trata-se de um problema de magnitude mundial 
que provocou mortes violentas e afetou drasticamente a eco-
nomia, mas que impactou de forma distinta diferentes países e 
regiões. Cenas de horror em diferentes lugares foram noticiadas 
e transmitidas, gerando comoção internacional, a exemplo da 
situação da Itália em março e abril de 2020, ou da de Manaus, 
em janeiro de 2021, quando não havia respiradores suficientes 
para os pacientes internados. No Brasil, o cenário catastrófico 
foi dos mais dramáticos, em especial se considerarmos que, até 

1 Nesse sentido, vale conferir PIKETTY (2014).
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meados de setembro de 2021, já haviam morrido quase 600.000 
brasileiros. Tudo isso nos leva a crer que a atual catástrofe sani-
tária no mundo todo, e mais especificamente no Brasil, pode 
catalisar um processo de reformulação do Estado.

Neste artigo, pretende-se firmar linhas mestras e estimular 
pesquisas voltadas à investigação acerca da manutenção (ou não) 
da lógica neoliberal como modus operandi dos Estados democrá-
ticos ocidentais pós-pandemia. Retoma-se o estudo das grandes 
transformações pelas quais passaram os Estados do Ocidente, do 
Estado patrimonialista ao Estado redistribuidor; abordam-se os 
traços distintivos do neoliberalismo e as ações dos Estados e dos 
organismos internacionais diante da pandemia global. Cuida-se 
com mais detalhes do caso brasileiro. Por fim, pretende-se catali-
sar estudos sobre a ressignificação do papel do Estado de matriz 
neoliberal no enfrentamento de catástrofes como a pandemia de 
covid-19.

2. O HOMO SAPIENS E A CONSTRUÇÃO DO 
ESTADO

Se o planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos e os pri-
meiros organismos vivos apareceram há aproximadamente 3,8 
bilhões de anos, o último ancestral comum entre homens e chim-
panzés viveu apenas 6 milhões de anos atrás (HARARI, 2015). 
O Homo sapiens é bem mais recente e, segundo se sabe, nosso 
ancestral mais antigo apareceu na África Oriental, tão somente 
há 200 mil anos. O começo de nossa história (Revolução Cogni-
tiva) se deu com o surgimento da linguagem ficcional, há apenas 
70 mil anos.

Durante quase toda nossa existência, até a Revolução Agrícola 
(domesticação de plantas e animais; assentamentos permanentes) 
ocorrida há cerca de 12 mil anos, vivemos como caçadores-cole-
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tores (HARARI, 2015, p. 7-8).2 Os bandos de caçadores-coletores, 
que precederam as sociedades agrícolas, eram organizados de 
maneira muito simples, com base em grupos de famílias nômades 
(FUKUYAMA, 2013, p. 71).

Lendas, mitos, deuses e religiões surgem pela primeira vez com 
a Revolução Cognitiva. O desenvolvimento da linguagem propor-
cionou a coordenação das ações de curto prazo, bem como a 
possibilidade de abstração e teorização. Dessa maneira, o homem 
adquiriu enormes vantagens em termos de sobrevivência, ao se 
tornar capaz de estabelecer correlações entre eventos do mundo 
e delas inferir relações de causalidade (FUKUYAMA, 2013, p. 53). 
Da mesma forma, foi a capacidade de criar modelos mentais e 
abstrações que possibilitou o surgimento da religião (FUKUYAMA, 
2013, p. 53-54) e de outros “mitos compartilhados”. A ficção 
nos permitiu imaginar coisas, bem como fazer isso coletivamente. 
É assim que surgem os “mitos partilhados”, como a história bíblica 
da criação, ou os “mitos nacionalistas”, que deram ao homem a 
capacidade sem precedentes de cooperar de modo versátil em 
grande número (HARARI, 2015, p. 35-36). São essas coalizões 
que permitem ao homem partilhar alimentos e ajudar uns aos 
outros em momentos de dificuldade (HARARI, 2015, p. 36-40).

Nunca houve, na evolução humana, um período em que os 
seres humanos existiram como indivíduos isolados – até mesmo 
os primatas já haviam desenvolvido habilidades sociais e políticas 
(FUKUYAMA, 2013, p. 46). Os homens têm instintos sociais3 que 
possibilitaram a nossos ancestrais construir amizades, estabelecer 
hierarquias e caçar conjuntamente (HARARI, 2015, p. 35). O ser 
humano, como bem afirma Fukuyama (2013, p. 35), não entrou 

2 Como afirma o autor (HARARI, 2015, p. 19), durante milhões de anos ocu-
pamos uma posição intermediária na cadeia alimentar: caçávamos criaturas 
menores e coletávamos o que podíamos, mas éramos caçados por predadores 
maiores. Só nos últimos 100 mil anos ascendemos ao topo da cadeia alimentar.

3 Como afirma Matt Ridley (2000, p. 22), a vida na Terra se deve a uma espécie 
de “jogo de equipe”, não a uma “contenda de solitários”. Por isso, as bacté-
rias se juntaram para formar “corpos frutíferos e dispersar seus esporos”.
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para a sociedade e para a vida política em consequência de uma 
decisão consciente e racional, mas a organização comunal veio-
-lhe naturalmente.4 Entretanto, os instintos apenas garantiam a 
vida harmônica em pequenos agrupamentos íntimos. À medida 
que o grupo ficava grande demais, a ordem social se deteriorava; 
quando esse limite instintivo era ultrapassado, a ordem social se 
abalava (FUKUYAMA, 2013, p. 46).5

Fundar comunidades cooperativas e organizadas de dezenas 
de milhares de habitantes, polis de duas a três centenas de milha-
res de pessoas ou mesmo Estados com milhões de habitantes 
tornou-se, assim, um desafio para o Homo sapiens. Foram esses 
“mitos partilhados” e “realidades imaginadas” que forneceram a 
base para as religiões e até para os sistemas jurídicos; da mesma 
forma, foi assim que as instituições foram esboçadas. A religião é 
uma fonte de coesão social que possibilitou a cooperação entre 
os homens de maneira mais ampla e segura;6 do mesmo modo, 
o nacionalismo e as ideologias permitiram formas mais comple-
xas de organização social (FUKUYAMA, 2013, p. 54-55). Desde a 
Revolução Cognitiva, os Homo sapiens vivem uma realidade dual: 
a realidade objetiva de rios e leões, por um lado, e a realidade 
imaginada de deuses, nações e corporações, por outro (HARARI, 
2015, p. 41). Foi a “realidade imaginada” que possibilitou aos 

4 Como sabido, o segredo do sucesso na evolução biológica não é a sobrevi-
vência de determinado organismo, mas a sobrevivência e a proliferação dos 
genes. Por isso que, como bem afirma o autor (FUKUYAMA, 2013, p. 47), 
“o nepotismo é uma realidade com bases não apenas sociais, mas também 
biológicas”, e o desejo de transmitir recursos e propriedades aos parentes é 
uma das constantes mais resistentes na política humana. Nesse sentido, para 
um estudo mais detido, vale conferir Matt Ridley (2000, p. 26-44). Como 
bem registra Fukuyama (2013, p. 46-47), a segunda maior fonte biológica de 
comportamento social, que propicia a capacidade de cooperação entre estra-
nhos genéticos, é o chamado “altruísmo recíproco”, que ocorre a partir do 
momento que os agentes da decisão interagem ao longo do tempo e, apesar 
da motivação inicial de interesse próprio, torna-se possível construir laços de 
reciprocidade.

5 Nesse sentido, Harari (2015, p. 35). Como bem afirma o autor, pesquisas 
sociológicas demonstraram que o tamanho máximo natural de um grupo de 
caçadores-coletores era de cerca de 150 pessoas.

6 Como bem afirma Coulanges (2009, p. 51), a religião foi o princípio constitu-
tivo da família antiga.
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homens fundar coletividades maiores e fazer com que estranhos 
(não parentes) cooperassem de maneira eficaz.7

O comportamento dos animais sociais é determinado, em 
grande medida, geneticamente. Em um ambiente estável, animais 
da mesma espécie tendem a se comportar de maneira similar, 
ao passo que alterações significativas no comportamento social 
dependem de mutações genéticas (HARARI, 2015, p. 41-43). Os 
homens arcaicos levaram centenas de milhares de anos para fir-
mar mudanças sociais significativas e consolidar novos hábitos.8 
Entretanto, desde a Revolução Cognitiva, os Homo sapiens se 
tornaram capazes de mudar seu comportamento rapidamente e, 
mesmo sem mudança genética ou ambiental significativa, adquiri-
ram a capacidade de transmitir conhecimento para gerações futu-
ras (HARARI, 2015, p. 42-43). Foi assim que as estruturas sociais, 
as relações interpessoais e uma série de outros comportamen-
tos foram transformados, mesmo na ausência de uma mutação 
genética significativa. Dessa forma, o homem desenvolveu novas 
tecnologias de caça, aprendeu a prática do comércio (construindo 
relações de confiança mútua), modelou instituições e organizou 
comunidades monumentais e muito maiores. O Homo sapiens 
desenvolveu “culturas” (padrões de comportamento) que nunca 
cessaram de se transformar e de se desenvolver (HARARI, 2015, 
p. 44-45), o que permitiu a formação de grandes comunidades 
cooperativas.

Pelo menos por cerca de milhões de anos de nossa existência 
vivemos como caçadores-coletores, em comunidades pré-agrícolas 
onde não havia propriedade privada ou mesmo relações monogâ-

7 Como afirma Matt Ridley (2000, p. 49), “se a criatura põe o bem comum aci-
ma dos seus interesses individuais é porque seu destino está inextricavelmente 
ligado ao do grupo: partilha o destino do grupo”.

8 Como afirma Yuval Noah Harari (2015, p. 42), o Homo erectus resultou de 
mutações genéticas que duraram 2 milhões de anos. Como afirma o autor, 
“enquanto o Homo erectus não passou por novas alterações genéticas, suas 
ferramentas de pedra continuaram mais ou menos as mesmas – por quase 2 
milhões de anos”.
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micas – as antigas sociedades de caçadores-coletores eram mais 
comunais e igualitárias (HARARI, 2015, p. 51). Os bandos de caça-
dores-coletores, de forma similar aos chipanzés, habitavam uma 
faixa territorial que guardavam e pela qual lutavam ocasionalmente 
(FUKUYAMA, 2013, p. 71). Esse, por certo, é o verdadeiro “estado 
da natureza”; essa, sobretudo, é a sociedade que decorre natu-
ralmente de nossa programação genética. Por certo, a vida fora 
desses padrões da programação genética provoca problemas e 
conflitos que o Homo sapiens é obrigado a resolver.

A sociedade dos caçadores-coletores mudou há aproximada-
mente 12 mil anos, quando os Homo sapiens passaram a manipu-
lar a vida de algumas espécies de plantas e a domesticar animais 
(HARARI, 2015, p. 87). A transição das sociedades de bandos para 
as tribais foi possibilitada pelo desenvolvimento da agricultura, uma 
revolução que ocorreu em partes amplamente separadas do mundo 
(Mesopotâmia, China, Oceania, Mesoamérica), dando ensejo a um 
aumento gradual e considerável da população (HARARI, 2015, p. 
73-74). As sociedades tribais, militarmente mais poderosas, mobili-
zavam centenas e até milhares de parentes, unidos sobretudo por 
crenças religiosas, e tinham enormes vantagens sobre os rivais, 
estimulando imitações (FUKUYAMA, 2013, p. 81).

A propósito, a violência é inerente à natureza humana e a pro-
pensão para agressões é um ponto de continuidade entre os maca-
cos ancestrais e o homem; entretanto, a “guerra” se dava entre 
grupos sociais e não entre indivíduos isolados (FUKUYAMA, 2013, 
p. 92-93). A crença na realidade dos ancestrais mortos, reforçada 
pelos rituais, unia os indivíduos, que já nasciam nesse tipo de sis-
tema social modelado por seus antepassados (FUKUYAMA, 2013, 
p. 80).9 Tribos maiores foram formadas por bandos ou tribos 

9 Como afirma o autor (FUKUYAMA, 2013, p. 85), “as primeiras formas de 
propriedade privada pertenciam não a indivíduos, mas a linhagens ou outros 
grupos de parentes, e grande parte de sua motivação não era simplesmente 
econômica, mas também religiosa e social”. A propriedade era privada, sobre-
tudo para não permitir que estranhos violassem o descanso dos ancestrais.



170

N
EP

EL

menores que se conheciam mutuamente, se rivalizavam ou coo-
peravam com grupos vizinhos. Nesse compasso, pouco a pouco, 
novas estruturas sociais maiores (cidades, reinos, Estados) foram 
modeladas ao longo dos anos. Alguns poucos milênios não foram 
suficientes para o desenvolvimento de um instinto de coopera-
ção em massa mais ajustado, e foram os “mitos compartilhados” 
(histórias de deuses, pátrias, empresas, etc.) que possibilitaram a 
cooperação.

Por volta de 8500 a.C., os maiores assentamentos do mundo 
eram vilarejos como Jericó, com algumas centenas de indivíduos. 
O reino egípcio se forma aproximadamente em 3100 a.C., com 
algumas centenas de milhares de pessoas. Em 221 a.C., a dinas-
tia Qin unificou a China de cerca de 40 milhões de súditos; em 
seu auge, o Império Romano aglutinou mais de 100 milhões de 
pessoas. As normas sociais não se baseavam em instintos nem 
em relações pessoais, mas na crença de “mitos partilhados”; na 
maioria das vezes, as redes de cooperação humana (“ordens ima-
ginadas”) eram concebidas para opressão e exploração (HARARI, 
2015, p. 112-113).

O Estado-Nação, diferentemente das sociedades tribais, conta 
com uma fonte centralizada de autoridade e é legitimado por 
formas mais elaboradas de “mitos compartilhados”. Pelo menos 
até meados do século XX, o Estado era a forma mais ampla de 
sociedade organizada que exigia uma ordem social (comparti-
lhada) que possibilitasse a existência de uma sociedade coope-
rativa. Acontece que, no final do século XX e no século XXI, o 
espaço do Estado-Nação foi diminuindo à medida que a econo-
mia e os problemas foram se globalizando. Os Estados perderam 
gradativamente sua capacidade de executar políticas econômicas 
independentes, fazendo surgir uma espécie de padrão global de 
comportamento político, financeiro e ambiental.

Com a globalização e a mundialização do capital, sobretudo 
no século XXI, os problemas se tornaram planetários. A atual crise 
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pandêmica é um exemplo maior de que os desafios fundamen-
tais impostos à raça humana são mundiais e precisam de polí-
ticas globalizadas de enfrentamento. Os Estados-Nação isolados 
pouco podem fazer. O nacionalismo singelo não é capaz de dar 
as respostas necessárias às necessidades sociais do Homo sapiens. 
Diante desses desafios maiores, não é de se estranhar certa des-
confiança para com a ciência e uma espécie de ressuscitação do 
conservadorismo negacionista. Entretanto, não é no passado que 
estão as soluções para os novos problemas, mas no futuro.

Cabe verificar que, seja na tribo, seja na polis, seja no Estado-
-Nação, não é possível estabelecer uma comunidade cooperativa 
estável e harmônica que não tenha a justiça como primado. Como 
afirmava Platão, “a injustiça produz nuns e noutros as revoltas, os 
ódios, as contendas; ao passo que a justiça gera a concórdia e a 
amizade” (PLATÃO, 2000, p. 39). Por isso, a república ideal só 
pode ser aquela onde se verifique o primado de virtudes como o 
bem, a honestidade e a justiça. Em suas palavras:

Portanto, a injustiça parece ter uma força tal, em 
qualquer entidade em que se origine, quer seja 
um Estado qualquer, nação, exército ou qualquer 
outra coisa, que, em primeiro lugar, a incapacita 
de atuar consigo mesma, devido às dissensões e 
discordâncias; e, além disso, tornam-na inimiga de 
si mesma e de todos os que lhe são contrários e 
que são justos. (PLATÃO, 2000, p. 39).

Os seres humanos têm alguns instintos que fomentam o bem 
comum e outros que favorecem o comportamento antissocial e 
egoísta. Como bem afirma Matt Ridley (2000, p. 293), “precisa-
mos planejar uma sociedade que estimule aqueles e desencoraje 
estes”. Precisamos construir nossas instituições de forma que elas 
alimentem ou inibam instintos antissociais (RIDLEY, 2000, p. 298). 
É preciso “estimular a troca entre iguais” e, assim como o comér-
cio justo entre nações é a melhor receita para a amizade, a troca 
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entre indivíduos dotados de amplos direitos civis e políticos é a 
melhor receita para a cooperação. A troca social e material entre 
iguais “é a matéria-prima da confiança e a confiança é o alicerce 
da virtude” (RIDLEY, 2000, p. 298).

Uma sociedade construída fora dos alicerces da justiça tende 
a se deteriorar e a experimentar uma guerra de todos (os grupos) 
contra todos. Preocupar-se com a ideia de justiça é dar atenção 
aos princípios que devem guiar a modelagem das instituições 
(internas e internacionais). Embora isoladamente possa parecer 
mais vantajoso para um ou outro Estado mais rico, a comunidade 
das nações não conseguirá jamais eliminar a violência, firmar uma 
paz duradoura ou garantir um ambiente globalizado de confiança 
e cooperação sem uma ordem social global mais justa.

Durante o período de 1970 a 2010, houve um grande aumento 
do número de democracias no mundo e a democracia liberal se 
tornou uma espécie de padrão de governo.10 Os anos subsequen-
tes à queda do muro de Berlim (1989) traziam a suposição de que 
todos os países caminhavam em direção a uma transição para a 
democracia; entretanto, a primeira década do século XXI assistiu 
a uma espécie de “recessão democrática” (FUKUYAMA, 2013, p. 
18-19). Na realidade, as elites autoritárias jamais tiveram um ver-
dadeiro interesse pelas instituições democráticas, que poderiam 
diluir seu poder. Por outro lado, instituições democráticas não 
são garantia de bom governo nem asseguram o cumprimento de 
todas as promessas da democracia. Esse é o maior desafio à legi-
timidade desses sistemas políticos, razão pela qual, após a crise 
econômica de 2008, diversos regimes autoritários começaram a 
ascender ao poder.

10 Como afirma Francis Fukuyama (2013, p. 17-18), em 1973, somente 45 dos 
151 países do mundo eram considerados “livres” (Portugal, Espanha e Grécia 
eram ditaduras; a União Soviética parecia uma sociedade forte e coesa). No 
final da década de 1990, cerca de 120 países do mundo haviam se tornado 
democracias com eleições.
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A pobreza persistente, a desigualdade entre integrantes de 
uma mesma sociedade e a sensação de exclusão social por parte 
de muitas pessoas nominalmente chamadas de cidadãos, bem 
como um sentimento geral de insegurança causado por outras 
espécies de disfunções sociais (como as gangues e o narcotráfico), 
vêm solapando a legitimidade da democracia (FUKUYAMA, 2013, 
p. 19). Como bem afirma Ludmila Oliveira (2019, passim), “perío-
dos de recessão econômica são um gatilho para a reascensão de 
discursos autoritários e nacionalistas”. As experiências sofridas do 
passado, em períodos de crise, parecem evaporar da memória dos 
homens, e o mundo globalizado passa a flertar com ideologias 
autoritárias que o levaram outrora à ruína.

A par disso, é tarefa política inarredável encontrar mecanismos 
regulatórios adequados para controlar a volatilidade do capital e 
conter os abusos do “Outro Leviatã”, igualmente imaginado e 
moldado pelo Homo sapiens (BATISTA JÚNIOR, 2015, passim). O 
futuro (da democracia) exige que os sistemas políticos consigam 
se ajustar, em escala global, às circunstâncias que mudaram, e, 
para tanto, nossa genética e nossos instintos não contribuem 
diretamente. A comunicação fluida entre povos, as redes de 
informática, o Facebook e o WhatsApp do mundo complexo atual 
sinalizam que um fechamento nacionalista não deve durar muitos 
anos e que a globalização, mais cedo ou mais tarde, deve preva-
lecer como tendência irreversível.

É verdade que a democracia reclama informações verdadeiras 
e que as mídias sociais pouco ou nada reguladas podem criar uma 
espécie de “terra de bandoleiros e falsários”, onde imperam as 
fake news capazes de engrossar fileiras de seguidores de falsos 
líderes, unidos por uma ideologia (“mito compartilhado”; reli-
gião) avessa aos progressos da ciência e apegada a valores e cren-
ças de um passado que não existe mais. Entretanto, a autonomia 
pessoal e a liberdade humana têm um significado especial e os 
caçadores-coletores da modernidade, com seus telefones celula-
res e microcomputadores, não aceitam mais voltar para a caverna. 
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O homem precisa que as barreiras entre indivíduos e nações sejam 
destruídas, e não reforçadas. Novas instituições globais, mais cedo 
ou mais tarde, precisam, portanto, ser forjadas pelos homens.

3. ESTADO EM MOVIMENTO: DO 
PATRIMONIALISMO AO NEOLIBERALISMO

O Estado liberal, como Estado burguês, identifica-se, sobre-
tudo, com os interesses e os valores da burguesia – classe social 
que conquistou o poder político e econômico –, o que justifica o 
realce dado às liberdades individuais (como a liberdade contratual 
e a reverência à absolutização da propriedade privada). Nos mol-
des liberais, em uma sociedade presumivelmente livre e igualitá-
ria, o poder estatal deve retrair-se (BONAVIDES, 1996, p. 61), e o 
poder político é limitado – tanto internamente, pela separação dos 
Poderes, quanto externamente, com a redução de suas funções 
perante a sociedade (MIRANDA, 1997, p. 86). A teoria liberal, ao 
condenar os privilégios nobiliárquicos e hereditários, bem como 
o protecionismo mercantilista, o parasitismo social da aristocracia 
e o absolutismo político, levanta as bandeiras da liberdade e da 
igualdade, mas de uma “igualdade formal”, que encobre, na rea-
lidade, sob seu manto de abstração, um mundo de desigualdades 
de fato (econômicas, sociais, políticas e pessoais).

Ao Estado burguês, em sintonia com as máximas do libera-
lismo, cabia tão somente garantir a segurança interna e externa, 
como um “Estado-árbitro”, não intervencionista na vida econô-
mica e social. À burguesia em rápida ascensão interessava, sobre-
tudo, a salvaguarda jurídica de sua posição, com a eliminação 
dos privilégios do clero e da aristocracia, e o reconhecimento da 
igualdade formal perante a lei, consubstanciada no respeito aos 
direitos civis e políticos, ainda que se mantivesse certa desigual-
dade no nível econômico e social (desigualdade material) (SOUSA; 
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GALVÃO, 1998, p. 27-28).11 Para a lógica liberal clássica, eventu-
ais desigualdades materiais não decorrem das regras do jogo (que 
devem ser iguais para todos) e não exigem quaisquer reações do 
Estado, pois se originam da natural desigualdade (de fato) entre 
os jogadores.

A atuação administrativa, no compasso liberal, deve restringir-
-se à manutenção da ordem pública, da liberdade, da propriedade 
e da segurança individual. O Estado liberal firma como objetivos 
fulcrais a manutenção da paz e a justiça (comutativa), desidera-
tos que se identificavam apenas com a reconstituição da ordem 
perturbada (administração passiva) (HESPANHA, 1988, p. 66-69). 
O Estado deve apenas evitar a perturbação da ordem e assegu-
rar o livre exercício das liberdades do Homo sapiens, colocando-
-se como um “poder de equilíbrio”, prevenindo e corrigindo os 
entrechoques individuais, como simples aparato de contenção 
dos excessos do individualismo (TÁCITO, 1952, p. 2). A concepção 
(liberal) de propriedade foi uma das bases da cultura estatal na 
sua fase de Estado absoluto e continuou a sê-lo no Estado liberal 
(MARAVALL apud HESPANHA, 1988, p. 233-247). Na realidade, o 
Estado liberal foi o grande aparelho edificado pela burguesia para 
defender a propriedade privada.

O Estado liberal firma uma nítida separação entre Estado e 
sociedade civil, bem como promove a autonomia entre as esferas 
econômica e política, cada qual presidida por uma lógica distinta 
(lucro e poder). A lógica liberal afasta a intervenção econômica 
estatal e toma como modelo ideal o “Estado mínimo”, que deve 
possuir, da mesma forma, um governo que governe o mínimo 
(BENTO, 2003, p. 16). Claramente, porém, mesmo na primeira 
fase do capitalismo, tratado por Boaventura Santos como “capi-
talismo liberal” (SANTOS, 1995, p. 79-80), certa regulação pelo 

11 Como adverte Paulo Bonavides (1996, p. 61), lembrando a lição de Vierkandt, 
“termina a apregoada liberdade, como Bismark já o notara, numa real liber-
dade de oprimir os fracos, restando a estes, afinal de contas, tão somente a 
liberdade de morrer de fome”.
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Estado era reclamada e considerada legítima e necessária à manu-
tenção do laissez faire; em outras palavras, o Estado era chamado 
a intervir para não intervir. A esfera política, assim, deveria limitar-
-se à garantia do pleno funcionamento dos mecanismos de autor-
regulação do mercado (aos quais se atribuía uma racionalidade 
intrínseca), à proteção da propriedade privada e da obrigatorie-
dade dos contratos e à segurança pública (BENTO, 2003, p. 3).

No Estado liberal, o capitalismo se tornou o modelo prepon-
derante de produção no Ocidente, possibilitando a exploração do 
trabalho tanto nos países centrais como nos países “agregados”. 
Entretanto, nos países periféricos, os mecanismos da clássica 
acumulação primitiva de capital (de molde mercantilista) ainda se 
faziam presentes, com a continuação da transferência de recursos 
para os países centrais sob a forma de metais e pedras preciosas 
(DELGADO, 2006a, p. 18).

Em linhas gerais, o século XX, marcado em sua primeira 
metade por grandes convulsões bélicas e por mudanças cada vez 
mais rápidas e alicerçadas em avanços tecnológicos sem prece-
dentes, assim como por profundas crises econômicas, presenciou 
a transição da fase liberal do Estado constitucional para sua fase 
social.

O Estado social é fruto de uma pluralidade de fatores que 
alteraram o mundo e a sociedade. Não seria adequado buscar 
explicações monocausais para o surgimento do Welfare State e 
para a expansão de seus serviços, pois inúmeros foram os fato-
res determinantes que se combinaram singularmente para cada 
Estado em particular. Diversas razões contribuíram para que o 
paradigma social de Estado surgisse; entretanto, fortes são as 
causas decorrentes dos próprios desequilíbrios do capitalismo 
liberal. O modelo veio como resposta às aspirações democráticas 
e aos clamores sociais, embora seja possível afirmar que as exi-
gências postas pela “ciranda econômica” e pela crise gerada pela 
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recessão econômica foram fatores decisivos para a formatação do 
novo paradigma de Estado.

Evitando-se os riscos que uma análise estritamente materialista 
e histórica poderia proporcionar, pode-se dizer que a necessidade 
de expansão da atividade econômica foi causa marcante do surgi-
mento do Estado absoluto; por outro lado, quando o absolutismo 
deixou de ser interessante para o processo de acumulação de 
capital, o Estado liberal firmou-se como paradigma adequado às 
aspirações burguesas. Da mesma forma, não se pode negar que 
a crise econômica do capitalismo liberal das primeiras décadas do 
século XX foi decisiva para a formatação de um novo paradigma 
de Estado.12 As exigências de cunho econômico decorrentes da 
crise do período que mediou as duas Grandes Guerras Mundiais, 
que atingiu seu ápice com a quebra da Bolsa de Nova York, evi-
denciaram a necessidade de superação dos postulados liberais de 
não intervenção do Estado na economia.

O fracasso econômico do liberalismo, na década de 1930, 
favoreceu o prestígio da tese keynesiana do princípio da demanda 
efetiva, que sustenta que os níveis de renda e de crescimento 
dependem dos gastos (consumo, investimento, gasto público) 
e não dos estoques de capital, trabalho e tecnologia; portanto, 
uma política estatal mais adequada deve estimular os gastos para 
aquecer a economia, gerar empregos e recuperar a renda (CONS-
TANTINO, 2010, p. 9). Para Keynes, o modelo liberal de Estado 
gera desemprego, que se agrava graças às consequentes deficiên-
cias do consumo, sobretudo pela insuficiência de investimentos. 
Para o economista, o processo liberal de acumulação de capital 
vale-se da exploração da mão de obra, favorecida pela existência 
de uma reserva de desempregados. Entretanto, o agravamento 
da desigualdade social reduz as condições de consumo das classes 
mais pobres, ao passo que a classe rica tem um baixo consumo 

12 Como pondera Gabriela Neves Delgado (2006a, p. 177-178), “para cada tipo 
de necessidade do capital, estabelecia-se um modelo de produção específico, 
sob a conjuntura de determinado paradigma de Estado”.
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proporcional, uma vez que seus rendimentos superam sua capa-

cidade de gasto.

A crise econômica da década de 1920 colocou em risco as 

bases do Estado liberal, uma vez que atirou ao descrédito a mítica 

crença na racionalidade intrínseca do mercado. Ficou evidenciado 

que as leis do mercado não conseguem garantir salutar compe-

tição13 – ao contrário, favorecem os abusos e a constituição de 

oligopólios – e que os atos praticados pelos agentes econômicos 

podem produzir consequências imprevistas ou até mesmo indese-

jáveis por estes.

Os reformadores do início do século XX se viram diante de um 

desafio representado pela questão social de seu tempo: “Como 

deveria uma sociedade liberal reagir à pobreza, ao sobrepovoa-

mento, à imundice, à subnutrição e às doenças das novas cidades 

industriais” (JUDT, 2012, p. 166-167)? Como poderiam trazer as 

massas de trabalhadores para a comunidade, como cidadãos, sem 

agitação, sem protestos, sem uma revolução? O que deveria ser 

feito para evitar as injustiças e aliviar o sofrimento dos trabalhado-

res urbanos? Como sensibilizar a elite governante da necessidade 

de mudanças (JUDT, 2012, p. 167)? No século XIX, observadores 

argutos como Karl Marx estavam convencidos de que a única 

maneira de superar as iniquidades do capitalismo industrial seria a 

revolução, e a história do século XX é marcada pelos esforços para 

responder a essas questões (JUDT, 2012, p. 167). Para Tony Judt 

(2012, p. 167), “as respostas revelaram-se um sucesso espetacu-

lar: não só se evitou a revolução, como o proletariado industrial 

foi integrado a um nível notável”.

13 Como afirma Galbraith (2004, p. 20), em 1907, o “perigo de falência geral 
em Wall Street levou à convicção de que o capitalismo não era apenas ex-
plorador, mas autodestrutivo, o que tinha sérias consequências”. A reação 
norte-americana, como assinala o autor, foi um enorme “ímpeto regulató-
rio”, que se iniciou nos primeiros anos do século XX (Lei Antitruste Sherman; 
implantação do Federal Reserve System, em 1913; surgimento da Comissão 
Federal de Comércio).
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O ambiente democrático abre espaço para uma sociedade 
pluralista fazer valer, no âmbito político, uma multiplicidade de 
interesses (ZIPELIUS, 1997, p. 302). Os representantes políticos 
passam a ter de dar satisfação aos clamores da sociedade civil 
para serem eleitos; a classe política deve respostas às demandas 
da sociedade civil (serviços públicos, programas sociais, etc.) e, 
nesse contexto, o pluralismo da sociedade favorece a ampliação 
do tamanho do Estado. Consequentemente, alarga-se a base tri-
butária e cresce a máquina burocrática. Na realidade, entretanto, 
as primeiras tentativas de implementação de políticas sociais pelo 
Estado ocorreram em países de regime político autoritário, com 
vistas a impedir o avanço democrático, como na Alemanha de Bis-
mark ou na França de Napoleão III (BENTO, 2003, p. 31-34). Algo 
similar, por certo, foi o que ocorreu no Brasil de Getúlio Vargas. O 
atendimento dessas necessidades sociais veio paternalisticamente 
outorgado por “bons pais da nação” e não foram reconhecidos 
como verdadeiros direitos.

A fase social do Estado de Direito parece ter surgido a partir 
do momento que o Estado liberal não pôde mais ficar indiferente 
à crise social, sob pena de colocar em risco a paz. A crise eco-
nômica agravada das primeiras décadas do século XX exigiu do 
Estado uma atuação econômica “anticíclica” que pudesse inverter 
a espiral recessiva causada pelo modelo mais liberal de Estado, 
bem como a implementação de mecanismos de proteção social, a 
fim de amortecer os efeitos perversos da crise. Para atender a essa 
lógica mais social de Estado, a atividade administrativa deixou de 
se orientar tão somente pela pura salvaguarda do existente para 
se tornar uma atividade interventora. A administração pública 
passou a tomar a iniciativa e a agir visando à criação de algo de 
novo (administração ativa) (HESPANHA, 1988, p. 68-69).

Para Juan Alfonso Santamaría Pastor (1991, p. 158-163), a 
ideia de Estado social possibilita a demarcação de pelo menos três 
fases. Na primeira, o Estado assume o encargo de intervir auto-
ritariamente no universo das relações de trabalho (como o fez 
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Bismark, de 1883 a 1889). Trata-se da primeira tentativa de socia-
lização do risco (“fase de experimentação”), de substituição da 
caridade privada pelo seguro público, de estatização das formas 
de solidariedade.14 Na segunda fase, o Estado passou a intervir no 
funcionamento da economia, chamando para si a orientação e a 
regulação das atividades econômica e financeira, tal como acon-
teceu no período entre as duas Grandes Guerras Mundiais. Trata-
-se, na dicção de Jean Touchard, da “fase de consolidação”, na 
qual as políticas distributivas keynesianas foram experimentadas 
no New Deal de Franklin Roosevelt (BENTO, 2003, p. 15). A ter-
ceira fase do Estado social destaca-se a partir do final da Segunda 
Guerra Mundial, quando o Estado passou a se apresentar como 
um grande aparato prestador (Estado-providência) (SANTAMARÍA 
PASTOR, 1991, p. 158-163). Nessa “fase de expansão”, verifica-
-se a mais ampla aplicação prática das políticas keynesianas de 
intervenção econômica e social, em virtude da necessidade de 
reestruturação das economias europeias15 e do desejo de fazer 
frente à expansão do socialismo soviético. É certo que, a partir 
dessa terceira fase, o mundo assiste a um crescimento econômico 
significativo, porém, muitas vezes, acompanhado de uma forte 
expansão no endividamento externo.

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, as normas pro-
gramáticas do Estado social conservador foram se transformando 
em direitos sociais do Estado do bem-estar (Welfare State), que 
não se apresentam como prestações de caridade ou de benevo-
lência do soberano, como nos Estados patrimoniais, mas como 
direitos subjetivos públicos passíveis de serem exigidos do Estado. 

14 Para Jean Touchard, a primeira fase é a “fase de experimentação”, ainda tími-
da e conservadora, que vai de 1870 a 1925, ou seja, das iniciativas de Bismark 
até a República de Weimar (BENTO, 2003, p. 15).

15 Como afirma Tony Judt (2013), o Plano Marshall, que recuperou a Europa 
no pós-guerra, foi idealizado pelo secretário de Estado George Marshall e 
financiado pelos EUA, a partir de 1948. O plano continha, também, impor-
tante elemento de ajuda psicológica: devolvia a esperança a nações arrasadas. 
Nas palavras do autor: “receio que a elite política dos EUA não seja mais tão 
inteligente ou imaginativa como era no imediato pós-guerra”.
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Nesse compasso, desde a Constituição mexicana de 1917 e a 
Constituição de Weimar de 1919, foram-se incorporando direitos 
sociais aos textos constitucionais. O Welfare State deixou eviden-
ciado que o constitucionalismo liberal não basta para assegurar a 
dignidade do homem. O Homo sapiens tem sua dignidade avil-
tada não apenas quando é privado de alguma das suas liberdades 
fundamentais, mas também quando não tem acesso à alimen-
tação, à educação básica, à saúde, à moradia, etc. (SARMENTO, 
2000, p. 63-71). Nesse sentido, o Estado do bem-estar, no plano 
ético, traduz uma crítica ao Estado liberal, buscando resgatar o 
mesmo humanismo que inspirou e fundamentou os movimentos 
de conquista das liberdades públicas.

O Estado social aproveita-se, em alguma porção, da crítica 
marxista da exploração do capital sobre as massas trabalhadoras, 
rejeitando, porém, o materialismo histórico e a doutrina do anta-
gonismo irredutível de classes.16 Sem perseguir igualdade material 
de forma absoluta e sem almejar necessariamente a homogenei-
zação do proletariado, busca compatibilizar direitos individuais 
com justiça social. Parte do pressuposto de que a plena realização 
dos direitos individuais depende necessariamente da compatibi-
lização destes com o desiderato de justiça social, mantendo as 
instituições democráticas e, pelo menos a princípio, a filosofia 
individualista que as fundamenta (BENTO, 2003, p. 1-2).

O Estado da social-democracia (em expressão mais precisa), 
como formatação mais madura do próprio capitalismo, porém, 
não propiciou a emancipação plena dos trabalhadores com rela-

16 Para Paulo Otero (1995, p. 587), a doutrina social da Igreja fornece o emba-
samento para a concepção do Estado social, sendo que, desde o século XIX, 
já vinha associando a ideia de bem-estar ao princípio da justiça. Entretanto, 
como afirma Leonardo Valles Bento (2003, p. 30-310), a ideologia socialista e 
o espírito corporativo forneceram, também, lastro relevante para a mobiliza-
ção reivindicatória da massa trabalhadora. A propósito, como afirma J. Carlos 
de Assis (apud DELGADO, 2006b, p. 108), “quanto mais perto do ‘perigo 
vermelho’, mais a social-democracia avançou. Avançou mais na Finlândia, na 
Suécia e na Noruega, na Dinamarca, Holanda e na Áustria que na Alemanha; 
mais na Alemanha que na França; mais na França que na Itália; e mais na Itália 
que na Espanha e Portugal”.
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ção aos seus empregadores, embora, pelo menos parcialmente, 
tenha favorecido que eles (os trabalhadores) se tornassem fonte 
de poder, a partir do momento que a todos os cidadãos, inde-
pendentemente de seu desempenho no modo de produção do 
mercado, foram atribuídos direitos sociais (e políticos).17 Assim, se 
por um lado o Estado da social-democracia se esforça para man-
ter sistemas previdenciários e de saúde, pensões para idosos, etc., 
por outro os direitos sociais não traduzem um processo absoluto 
de “desmercadorização da mão de obra”.

O Estado da social-democracia atende bem às exigências de 
preservação da própria estrutura capitalista, a partir do momento 
que as escolas públicas, por exemplo, capacitam o contingente 
humano para o mercado, tal como os benefícios previdenciários 
evitam o confronto entre empregados e empregadores, e assim 
por diante. Nesse contexto, as políticas sociais do Estado, de certa 
forma, deslocam a luta de classes para demandas sociais que se 
dirigem agora à esfera política e à burocracia estatal (ÖFFE, 1984, 
passim). Por outro lado, a fluidez com que essas demandas cami-
nham para a esfera pública vai determinar, na década de 1970, 
a partir de uma ótica puramente liberal, uma série de medidas e 
políticas, com especial efeito para os países do Terceiro Mundo.

As intervenções estatais fazem com que as relações econô-
micas se politizem, uma vez que o funcionamento da economia 
passa a depender de decisões administrativas e políticas. A partir 
do momento que o Estado assume papel central na condução 
da política econômica, as crises dessa natureza acabam por se 
traduzir em crises políticas e em decorrentes crises de legitimação 
(BENTO, 2003, p. 53). Entretanto, os recursos são escassos e existe 
uma intransponível impossibilidade financeira de se satisfazer pela 

17 Como bem afirma Zygmunt Bauman (2010, p. 58), sem direitos sociais para 
todos, grande número de pessoas achará seus direitos políticos de pouca uti-
lidade e algo indigno de atenção. “Se os direitos políticos são necessários 
para estabelecer os direitos sociais, estes são indispensáveis para tornar ‘real’ 
e pôr os primeiros em operação. Um precisa do outro para sobreviver, e essa 
sobrevivência só pode ser uma realização conjunta de ambos”.
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via estatal todas as demandas geradas pela sociedade. Nesse con-
texto, o Estado pode apenas amortecer, em alguma medida, os 
impactos negativos ocasionados pela crise social decorrente das 
crises econômicas cíclicas do capitalismo (BENTO, 2003, p. 56-57).

No Brasil, pelo menos a partir de 1988, o Poder Constituinte 
originário firmou, como observam Paulo Bonavides e Paes de 
Andrade, as bases normativas do Estado de bem-estar social nos 
planos político e econômico, garantindo os mecanismos de con-
solidação do pacto entre capital e trabalho (“capitalismo organi-
zado”) (BONAVIDES; ANDRADE, 2003, p. 465-466). O modelo, 
orientado pela busca de consensos, promoveu a extensão dos 
direitos sociais – que, além de confortarem os trabalhadores, 
beneficiam a classe capitalista, já que evitam um nível mais alto de 
confrontos nas indústrias –, amenizando, ainda que parcialmente, 
os motivos e as razões do conflito social (BONAVIDES; ANDRADE, 
2003, p. 465-466).

Se, no Estado liberal, pelo menos tendencialmente, o mito do 
progresso econômico incessante era creditado à racionalidade 
intrínseca do mercado, a racionalidade e a potencial eficiência da 
intervenção estatal eram a esperança maior do Estado-providência. 
Ocorre que, no mundo atual, ninguém pode dizer ao certo se a 
intervenção do Estado necessariamente é a alternativa mais efi-
ciente. Na verdade, que razões levam a crer que a racionalidade 
do Estado seja superior à do mercado, ou, pelo contrário, “que os 
defeitos do mercado não são piores que os do Estado” (BENTO, 
2003, p. 54)?

O incremento da atividade estatal do Estado-providência pro-
porcionou o alargamento incessante da base tributária e o cresci-
mento da máquina burocrática, com a proliferação de órgãos do 
serviço público, criando um ambiente que, no final do século XX, 
colocou em xeque o próprio papel do Estado de desiderato social 
(Estado da social-democracia). O quadro se tornou propício para 
modelos de índole neoliberal.



184

N
EP

EL

4. ASCENSÃO E QUEDA DO NEOLIBERALISMO

A partir de meados da década de 1970, o modelo de Estado-
-providência (prestacional) já deixava evidente sua crise. Em geral, 
entre diversos fatores que trouxeram o esgotamento do Estado-
-providência, usualmente são apontados: 1) o constante aumento 
da carga tributária, mais do que proporcional às prestações rece-
bidas pelos administrados, gerando sentimento de desconfiança 
e insatisfação nos contribuintes; 2) ineficiência da intervenção 
de um Estado que cresceu exageradamente, sem que, em mui-
tos casos, esse crescimento viesse associado a um aumento do 
bem-estar individual, mas antes a um desmesurado crescimento 
da máquina burocrática (excesso de concentração do Estado no 
espaço público); 3) corrupção crescente e nepotismo por parte 
dos administradores públicos; 4) “desideologização” (prevalência 
da ideologia capitalista), acompanhada de novas preocupações 
político-sociais, tais como o combate à poluição e a defesa do 
meio ambiente ou da qualidade de vida; 5) descrédito com a ideia 
de progresso econômico indefinido associado a um avanço inces-
sante da investigação técnico-científica (PAREJO ALFONSO, 1998, 
p. 98-99).

A ideologia neoliberal que se fortalece nesse ambiente de crise 
sustenta que o excesso de Estado produz não apenas a ineficiên-
cia microeconômica como também a corrupção e o desequilíbrio 
macroeconômico. A escola neoliberal acredita que a burocracia 
não pode alocar corretamente os recursos, papel que caberia ao 
mercado (via sistema de preços); assim, insiste que o crescimento 
deve depender exclusivamente da capacidade produtiva do 
País, independentemente da política discricionária dos governos 
(CONSTANTINO, 2010, p. 9).

Para o neoliberalismo, a crise financeira é causada pelo des-
controle político com o gasto público e pelas políticas sociais 
modeladas para atender a demandas sociais cada vez mais fluidas 
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e desordenadas. Tudo isso, nessa linha de entendimentos, acaba 

por provocar déficits públicos e desequilíbrios orçamentários 

crônicos, com consequente inflação (que destroça as bases do 

crescimento) e desemprego, o qual, por sua vez, realimenta o 

círculo vicioso de incremento do gasto público. Da mesma forma, 

afirma-se que as políticas sociais ocasionam o aumento da carga 

tributária, reduzindo a capacidade de investimento.

As ideias neoliberais influenciaram a política dos países mais 

desenvolvidos a partir, sobretudo, dos anos 1980,18 especialmente 

da Inglaterra de Thatcher (que praticou substancial corte nos gas-

tos sociais)19 e dos EUA de Reagan (que, entretanto, redirecionou 

recursos para a indústria bélica).20 Na Europa continental, a influ-

ência católica e a ascensão da esquerda, favorecida pela reação 

contra o retrocesso das conquistas sociais (Mitterrand na França, 

Mario Soares em Portugal, Craxi na Itália), a partir dos anos 1970, 

propiciaram avanços neoliberais mais abrandados.

18 Como bem afirma Maurício Godinho Delgado (2006b, p. 20), a generaliza-
ção do pensamento neoliberal pela comunidade acadêmica cumpriu incisivo 
papel, com a formação de seletos economistas e intelectuais voltados para 
esse projeto. Basta ver que, em 1974 e 1976, Friedrich Hayek e Milton Fried-
man, respectivamente, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Economia. 
Da mesma forma, cumpre esse papel o “jornalismo de mercado”, com suas 
matérias sobre economia e que tem como anunciantes e patrocinadores exa-
tamente as grandes empresas do grande capital globalizado.

19 Segundo Tony Judt (2012, p. 41-42), mesmo Margaret Thatcher não foi capaz 
de desmantelar completamente o Estado-providência, que era tão popular 
à classe média baixa inglesa que a havia levado ao poder. Nesse sentido, 
em contraste com os EUA, um número maior de pessoas pobres ainda tem 
acesso a serviços médicos gratuitos ou acessíveis; a aposentadorias exíguas, 
mas garantidas; ao subsídio ao desemprego (modesto); a um “resto de ensino 
público”. Entretanto, como afirma Jacques Chevallier (2009, p. 70), a partir 
de 1991, mais da metade do setor público inglês havia sido totalmente ou 
parcialmente privatizado, inclusive os grandes serviços públicos (gás, eletrici-
dade, água, telecomunicações).

20 Como afirma Maurício Godinho Delgado (2006b, p. 84), embora os EUA te-
nham influenciado substancialmente o receituário neoliberal para aplicação 
nos países em desenvolvimento, algumas de suas políticas internas têm sensí-
vel tom keynesiano, segundo Franco Modigliani (Prêmio Nobel de Economia 
de 1985), como no caso dos investimentos estatais de guerra de Reagan, ou 
das moderadas taxas de juros dos governos Clinton e Bush, a partir da década 
de 1990. Basta verificar que a dívida federal norte-americana saltou de US$ 
322 bilhões (em 1970) para US$ 906 bilhões (em 1980) e para US$ 4,061 
trilhões (em 1992).
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A política neoliberal dos países centrais líderes do capi-
talismo mundial e a influência das agências internacionais 
econômicas, em especial Banco Mundial e Fundo Monetário 
Internacional (FMI), coroaram os avanços do “caldo cultural” 
que redundou na consolidação de uma matriz neoliberal globa-
lizada contraposta à defendida pelo modelo social-democrata 
que deu suporte ao Welfare State (BENTO, 2003, p. 44-45). 
Mais radical foi o avanço das políticas neoliberais nos países do 
Leste Europeu, após a queda do regime socialista (entre 1989 
e 1991).21 Na Polônia, por exemplo, as propostas do sindicato 
Solidariedade (de cooperativismo em substituição às indústrias 
estatais) sequer foram experimentadas, por exigências do FMI e 
do Banco Mundial, que preconizavam políticas de “tratamento 
de choque”. O mesmo ocorreu na América Latina, sobretudo 
com Salinas no México (1988), Menem na Argentina (1989) e 

21 Como afirma Jacques Chevallier (2009, p. 71), todos os países do Leste 
Europeu adotaram, ao longo do decênio de 1990, programas ambiciosos 
de privatização, sendo que uma nova onda sobreveio no fim do decênio 
para acelerar o processo de adesão à União Europeia. “As privatizações 
deram nascimento na Rússia a grupos oligárquicos extremamente po-
derosos, que interagem com os outros polos de poder – ao preço de 
fortes tensões”. Segundo Joseph Stiglitz (2007, p. 107-109), nos países 
em transição do comunismo, a liberação instantânea dos preços trouxe 
hiperinflação (3.300% na Ucrânia, por exemplo), que foi combatida com 
uma política monetária rígida (altas taxas de juros) e austeridade fiscal, 
o que derrubou também as economias, que entraram em recessão pro-
funda. Enquanto isso, como afirma o autor, as privatizações entregavam 
centenas de bilhões de dólares dos ativos mais valiosos dos países, crian-
do uma nova classe de oligarcas que levava dinheiro para fora do país 
com mais rapidez do que o influxo dos bilhões em ajuda do FMI. Como 
se pode verificar, “as privatizações rápidas e corruptas” na Rússia, por 
exemplo, serviram para mostrar que a velocidade das reformas foi um 
erro. “As privatizações foram feitas antes da implantação de regulamen-
tações corretas e fortes leis tributárias”. Com a queda da receita gover-
namental, os gastos com saúde e infraestrutura despencaram; o sistema 
educacional de qualidade foi destruído. Como afirma Stiglitz, “os resul-
tados foram sinistros: a pobreza nos países do antigo bloco soviético foi 
multiplicada por dez de 1987 (pouco antes do início da transição) até 
2001”.
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Collor no Brasil (1990).22 Até mesmo a China, que pelo menos 
teoricamente é fiel ao modelo socialista, foi afetada pela onda 
neoliberal.23

Samuel Huntington, no final da década de 1960 e na década 
de 1970, atribuía a crise de governabilidade aos excessos da par-
ticipação popular e à decorrente sobrecarga de demandas. A tese 
da crise de governabilidade por excesso de democracia foi refor-
çada pelas dificuldades de execução dos programas de estabiliza-
ção, a partir dos anos 1980. A solução de Huntington (abraçada 
como alternativa para a América Latina) para a sobrecarga de 
demandas sobre o sistema político de países em desenvolvimento 
era o reforço da autoridade governamental (saída autoritária), ou 
seja, a ênfase era colocada não na democracia, mas na ordem. 
A solução seria um Estado forte, onde houvesse o predomínio 

22 Nesse sentido, vale conferir BENTO (2003, p. 44-46). Como relata Maurício 
Delgado Godinho (2006b, p. 26-27), um exemplo dramático de internali-
zação acrítica do pensamento neoliberal globalizante é o que se verifica na 
Argentina de Carlos Menem (1989-1999), pela qual o governo promoveu 
a desconstrução drástica da participação estatal na economia, com privati-
zações generalizadas, bem como uma reforma trabalhista agressiva e uma 
profunda desregulamentação normativa. Poucos anos depois, mais de 50% 
da população do país vivia abaixo da linha de pobreza (segundo o IDH), ao 
passo que, duas décadas antes, esse percentual era de 5%; o desemprego 
atingiu 25% da força de trabalho; a criminalidade se elevou em 290% em 
dez anos. Segundo Jacques Chevallier (2009, p. 71), com base nos dados do 
balanço do decênio elaborado pelo Banco Mundial, em abril de 2001, “os 
programas de privatização mais amplos foram desenvolvidos na América Lati-
na, que arrecadou metade (178 bilhões de dólares) das receitas que os países 
em desenvolvimento obtiveram com essas operações – notadamente o Brasil 
(71 bilhões), a Argentina (44, 5) e o México (31)”. A partir de 2000, porém, 
alguns países, como a Argentina e a Venezuela, passaram a lançar mão da 
prática de um populismo tosco, que os colocou, no final da primeira década 
de 2000, em severas dificuldades macroeconômicas.

23 Segundo Jacques Chevallier (2009, p. 71), “desencadeada em 1993, a reforma 
das empresas do Estado experimentou uma ampliação espetacular a partir de 
2001 e da adesão à OMC: o lugar ocupado pelas empresas do Estado na eco-
nomia reduziu-se consideravelmente (ele já tinha passado de 78% em 1978 a 
menos de 30% em 1998) em proveito das ‘empresas coletivas’ (lei de 1991) e 
das empresas privadas e estrangeiras (cujo estatuto foi definido em 1988). O se-
tor privado, cuja importância já havia sido sublinhada enquanto ‘complemento’ 
(1988) no quadro da ‘economia socialista de mercado’ (1993), foi reconhecido 
em março de 1999 como ‘componente importante’ da ‘economia socialista 
de mercado’, antes que a ‘inviolabilidade’ dos bens privados se beneficiasse 
de uma garantia constitucional explícita (14 de março de 2004); seu peso na 
economia alcança a aproximadamente 63% do PIB de 2004”.
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do Executivo no processo decisório e o insulamento burocrático 

como formas de controlar a participação social e garantir a efi-

cácia e a racionalidade das políticas públicas.24 A crença era a 

de que all good things go together, ou seja, acreditava-se que, 

uma vez garantida a retomada do crescimento econômico com a 

ajuda das agências econômicas internacionais (FMI, Banco Mun-

dial), o desenvolvimento político das instituições democráticas e a 

equidade social fluiriam naturalmente. Entretanto, o que a saída 

autoritária propiciou foram resultados insatisfatórios, sobretudo 

o efeito da “estagflação”,25 bem como a erosão das bases do 

consenso das classes sociais, que serve de sustentáculo para o 

Estado do bem-estar (BENTO, 2003, p. 70).

No Brasil, um efetivo Estado social de modelagem verdadei-

ramente democrática não chegou a ser plenamente implantado, 

em especial porque, apesar da forte intervenção estatal e da 

proliferação de empresas estatais, assistiu-se a um crescimento 

econômico puramente setorial. Como afirma Emerson Gabardo, 

em lugar da necessária política social de eliminação das desi-

gualdades sociais, de distribuição de renda e de melhoria das 

condições de vida de todos, o que se viu foi uma política assis-

tencialista de uma administração pública autoritária e ineficiente 

(GABARDO, 2009, p. 166).

No Brasil e no resto da América Latina, a partir dos anos 1980, 

o crescente desequilíbrio fiscal, a desordem das contas públicas 

24 Na lição de Arthur José Almeida Diniz (2005, p. 43), “a própria natureza das 
reformas econômicas impede uma genuína democratização – isto é, sua im-
plementação requer (contrariando o espírito do liberalismo anglo-saxão) inva-
riavelmente o apoio do Exército e Estado Autoritário”. O ajuste estrutural que 
essas instituições internacionais proclamavam provocava instituições falsas e 
uma democracia parlamentar fictícia.

25 A estagflação pode ser entendida como a combinação da estagnação econô-
mica e da inflação capaz de superar os índices de crescimento econômicos (já 
baixos), que acaba corroendo as bases da economia, jogando, por exemplo, o 
valor real das ações para baixo (em cerca de 7% ao ano, entre 1968 e 1978).
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e a inflação galopante imperaram,26 e, para a solução dessa crise 
fiscal, seguiram-se várias tentativas de estabilização da economia, 
com uma série de planos mais ou menos heterodoxos, em uma 
longa sequência de ensaios e erros (SANTOS, 1997, p. 376). A 
reiterada indisciplina e o descontrole fiscal dos Estados latino-
-americanos, bem como a corrupção, foram agravando cada 
vez mais a crise fiscal.27 À luz desse diagnóstico, os organismos 
internacionais financiadores das reformas dos Estados passaram a 
estabelecer propostas e remédios de matiz neoliberal e de inspira-
ção político-ideológica neoconservadora (as soluções do chamado 
“Consenso de Washington”), todos orientados para o mercado 
(BENTO, 2003, p. 72-73). Modelos de ajuste da economia den-
tro do marco neoliberal foram assim impostos, produzindo, em 
um mundo globalizado, agendas governamentais com pequena 
flexibilidade (SANTOS, 1997, p. 336-337). Nesse contexto, como 
afirma Maria Helena de Castro Santos, no Brasil pós-Constituinte, 
qualquer que fosse a extração ideológica do governante, a ele 
se apresentavam os mesmos desafios, com pequena margem de 
manobra no que se refere às soluções propugnadas (SANTOS, 
1997, p. 336-337).

Os Estados latino-americanos (pouco resistentes à pressão 
internacional), para obterem recursos do FMI ou do Banco Mun-

26 Como afirma Adriane Tomazelli Dias (2006, p. 76), no Brasil, a década de 
1980, conhecida como “a década perdida”, caracterizou-se pela redução das 
taxas de crescimento (em torno de 1,5% ao ano), bem diferente da taxa his-
tórica de crescimento da economia brasileira de 6% ao ano. Essa década foi 
marcada por uma crise econômica prolongada, produto do recrudescimento 
de alguns problemas estruturais vivenciados pelo Brasil depois do primeiro 
choque do petróleo, em 1973, como o aumento da inflação, o crescimento 
das dívidas interna e externa e a elevação das taxas de juros que originaram a 
queda nas taxas de investimento e a recessão. A economia brasileira sofreu, 
além da forte recessão, uma desorganização de seu parque industrial.

27 Para Leonardo Valles Bento (2003, p. 70-71), em especial a partir da década 
de 1980, alguns fatores podem ser apontados como deflagradores do agra-
vamento da crise fiscal que se abateu por sobre os Estados latino-americanos: 
(1) déficit público crônico e descontrolado decorrente de uma política de de-
senvolvimento calcada em políticas e subsídios estatais; (2) dívidas internas e 
externas exageradas; (3) falta de crédito dos Estados junto às agências multila-
terais e organizações financeiras internacionais; (4) crise mundial do petróleo 
de 1978-1979.
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dial, passaram a seguir rigorosamente a cartilha de recomenda-

ções que condicionava a concessão de créditos e a ajuda econô-

mica, todas tendentes a reduzir o tamanho e a participação do 

Estado. Como afirma Arthur José Almeida Diniz, um verdadeiro 

“governo paralelo”, estabelecido pelas instituições financeiras 

internacionais, passou a se sobrepor às aspirações da sociedade 

civil, tornando a situação do Terceiro Mundo um “desespero 

social” e afogando as esperanças de uma população enfraquecida 

pelo jogo imperativo das forças de mercado (DINIZ, 2005, p. 43).

No Brasil, os compromissos firmados pelo governo militar 

com o FMI em 1982 já davam o tom da atuação estatal para 

os próximos anos. Entretanto, a partir do desastroso governo 

Collor (1990-1992) e do governo Fernando Henrique Cardoso 

(1994-2002), o receituário neoliberal mais radical passou a ser 

largamente adotado: acentuada e rápida abertura comercial; pri-

vatizações em larga escala;28 desregulamentação e flexibilização 

do direito do trabalho (DELGADO, 2006b, p. 27). No pacote de 

recomendações, estavam sempre presentes os seguintes ingre-

dientes: disciplina fiscal; reforma tributária; priorização do gasto 

público para segmentos de maior retorno econômico; altas taxas 

de juros fixadas pelo mercado; liberação do câmbio; abertura ao 

capital internacional; políticas comerciais liberais não protecionis-

tas; privatização de empresas estatais; desregulação da economia 

(em especial das relações trabalhistas); proteção da propriedade 

privada (BENTO, 2003, p. 73).

28 Como observa Michel Chossudovsky (1999, p. 55), o ajuste estrutural im-
posto pelas instituições de Bretton Woods constituíam um meio de aqui-
sição do ativo real dos países endividados através de programas de priva-
tizações, bem como de cobrança das obrigações do serviço da dívida. As 
paraestatais mais lucrativas eram assumidas pelo capital estrangeiro ou por 
joint ventures frequentemente em troca da dívida. O capital internacional, 
assim, obteve, a um custo muito baixo, a propriedade das empresas estatais 
mais lucrativas. A propósito, quando um grande número de países endivida-
dos está negociando suas empresas públicas ao mesmo tempo, o preço do 
ativo estatal fica muito baixo.
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A teoria neoliberal, desde meados da década de 1970, lastreou 

uma verdadeira desconstrução do Estado do bem-estar. Por certo, 

as vitórias de setores neoconservadores nas eleições (Thatcher, 

Reagan, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso),29 aliadas 

à referida pressão dos organismos internacionais – reforçada pelo 

aumento sensível da capacidade legislativa do Executivo e pela 

exacerbação de sua predominância com relação ao Legislativo e 

ao Judiciário, com uma concentração significativa de competên-

cias –, favoreceram o desmantelamento do aparato administrativo 

e da burocracia pública (BENTO, 2003, p. 73).30

A ideologia neoliberal provocou a reestruturação do sistema 

capitalista e o predomínio da circulação do capital financeiro e 

dos investimentos especulativos (moeda, divisas, ações, etc.), em 

sintonia com a mundialização financeira, que busca garantir a 

absoluta liberdade de movimentos para o capital e para as empre-

sas. O receituário neoliberal tende a instigar a manutenção de 

patamares elevados de juros para garantir/atrair os investidores/

credores financeiros. Entretanto, essa política de juros elevados 

corrói a economia privada do País, reduz os investimentos públi-

cos, freia o crescimento econômico e gera desemprego, além de 

agravar o problema da concentração de renda (DELGADO, 2006b, 

p. 115-116). Nesse compasso, as políticas neoliberais agravaram 

a desigualdade social e promoveram uma política de verdadeira 

“exclusão social” (DELGADO, 2006a, p. 144).

29 Apesar de sua origem proletária, o presidente Lula (trabalhista), da mesma 
forma, em diversos aspectos, não fez mais do que continuar as diretrizes eco-
nômicas liberais do governo anterior.

30 Como bem afirma Tony Judt (2012, p. 112-114), no coração da proposta 
neoliberal está o desejo de privatização. Entretanto, os investidores privados 
apenas se interessam por adquirir bens públicos aparentemente ineficientes 
se o Estado eliminar ou reduzir a exposição ao risco. O problema é que, em 
diversas ocasiões, o setor privado tende a rapar os lucros e repassar os pre-
juízos ao Estado. Como os serviços privatizados não podem cobrar os preços 
que entendem que o mercado pode suportar, acabam levando as empresas à 
ruína e, de novo, o Estado é chamado a intervir. Como o governo não pode 
deixar todo um segmento de prestações de serviços (públicos) falir (e os ges-
tores privados sabem disso), é o Erário que acaba pagando a conta.
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Na América Latina, é bem verdade que, a partir da década 
de 1980, algumas iniciativas pontuais de reconstrução da esfera 
pública puderam ser observadas; todavia, todas as iniciativas 
tomaram por base reformas estruturais neoconservadoras que 
pretendiam, segundo lógica toda própria, melhorar a capacidade 
organizacional e gerencial do Estado, buscando aprimorar a efi-
ciência do aparato público.31 A “descentralização” do serviço 
público, posta como principal bandeira de modernização admi-
nistrativa, envolveu quase sempre apressados e desajeitados pro-
gramas de privatização de empresas estatais produtoras de bens 
e serviços.

Em síntese, na América Latina, as décadas de 1970 e 1980 
podem ser consideradas como a era dos choques econômicos e 
das políticas monetárias restritivas, em virtude das taxas de infla-
ção exageradas, do desemprego elevado e da queda acentuada 
da atividade econômica. Da mesma forma, esses foram anos em 
que se operou um desmantelamento do aparato estatal prestacio-
nal, buscando-se entregar para a iniciativa privada uma série de 
atuações públicas ligadas à prestação de serviços.

A crise de 2008, sobretudo pela falta de regulamentação do 
sistema financeiro norte-americano,32 pelo menos serviu para evi-
denciar o fracasso da ideologia neoliberal, deixando patente que 
o Estado precisa fazer necessárias, incisivas e agudas intervenções. 
Entretanto, para que se possa ficar “aquém do capital” e com 
alguma justiça, é preciso muito mais – muitíssimo mais. Apenas no 

31 Como afirma Jacques Chevallier (2009, p. 72), não se pode deixar de regis-
trar certa tendência de retomada pelo Estado de alguns setores considerados 
estratégicos e essenciais, como ocorreu no setor energético na Rússia (Gaz-
prom, Rosneft), na Bolívia (em 2006) e na Venezuela (em 2007).

32 Para Paul Krugman (2011), “a Grande Recessão foi causada por um siste-
ma financeiro descontrolado, que ganhou força demais devido a uma des-
regulamentação imprudente”. Nas palavras do economista: “E quem foi res-
ponsável por essa desregulamentação? Pessoas poderosas em Washington, 
estreitamente ligadas ao setor financeiro. Permitam-me menção especial a 
Alan Greenspan, que desempenhou papel crucial tanto na desregulamenta-
ção financeira quanto na aprovação dos cortes de impostos de Bush – e que 
agora, claro, está entre aqueles que nos passam sermões quanto ao déficit”.
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que diz respeito à regulamentação do sistema financeiro, pode-se 
afirmar que é necessário pelo menos um novo regime regulatório 
que ultrapasse as fronteiras do Estado nacional e que seja capaz 
de frear a especulação parasitária.

O êxito e o desenvolvimento industrial dos países asiáticos, da 
mesma forma, confrontam fundamentalmente a teoria neolibe-
ral, mostrando que a intervenção estatal pode estrategicamente 
favorecer o desenvolvimento econômico no contexto de uma 
economia globalizada. Não se pode falar em “Estado mínimo”, 
mas o desenho e o tamanho do Estado são condicionados por 
uma variedade de circunstâncias, deixando clara a necessidade 
de intervenção estatal na economia para corrigir externalidades 
do mercado e potencializar sua eficiência. Um exemplo marcante 
de intervenção positiva do Estado pode ser colhido da experiên-
cia do Japão, que, ainda em 1953 (e até 1973), experimentou 
um processo de transformação econômica formidável, vindo a se 
tornar, na ocasião, a segunda maior economia do mundo. Como 
avalia Paul Krugman, um dos fatores da superioridade do sistema 
japonês de então era exatamente a intervenção do governo no 
direcionamento da economia, dando a orientação estratégica 
(KRUGMAN, 2009, p. 59-60).

As graves crises fiscal e de desemprego que, desde o início de 
2010, vêm sendo enfrentadas por países como Portugal, Irlanda,33 
Itália, Grécia e Espanha, por outro lado, são sintomas de que o 
Estado pode não funcionar tão bem como promotor do desen-
volvimento, mesmo quando dispõe de capital físico e humano 
elevado e de qualidade (CONSTANTINO, 2010, p. 9). Na reali-
dade, esses Estados, tomados recentemente como referência para 

33 Como afirma Tony Judt (2012, p. 40) acerca da Irlanda, o “milagre econômico 
do valente tigrezinho celta” consistia em um regime desregulado de impostos 
baixos que atraiam investimentos privados e capitais voláteis, sendo que o 
inevitável déficit da receita pública era compensado com subsídios da “inju-
riadíssima” União Europeia. Em suas palavras, “quando a festa da Wall Street 
se desfez em cacos, a bolha irlandesa rebentou junto” e “tão cedo não voltará 
a encher”.



194

N
EP

EL

o crescimento “pós-euro”, agora enfrentam déficits crescentes e 
elevadas dívidas públicas em razão de políticas econômicas que 
deixaram a zona do euro em situação delicada (CONSTANTINO, 
2010, p. 9).

O neoliberalismo vinha perdendo sua força, mas, em outubro 
de 2008, entrou em colapso, provocando uma crise financeira 
gravíssima nos países centrais, em especial nos EUA (KRUGMAN, 
2011). Para Paul Krugman, os últimos anos “foram um desastre 
para a maioria das economias ocidentais” (KRUGMAN, 2011).34 
O que é mais contraditório, pelo menos aparentemente, é que 
medidas antes inimagináveis, como a estatização de instituições 
financeiras, foram tomadas, sob pena de desmoronamento 
generalizado. Todas essas iniciativas governamentais de conten-
ção da crise e todo esse caudaloso montante de recursos investi-
dos, entretanto, não sinalizam para uma lógica mais socializante 
que favoreça condições dignas de vida para o indivíduo, princi-
palmente se verificado que o apoio financeiro dado pelo Estado 
não se fez seguir de exigências de cumprimento da “função 
social” por parte das instituições beneficiadas pelo dinheiro dos 
contribuintes.

Para François Chesnais (2008), a crise econômica de 2008 
produziu uma verdadeira ruptura, deixando para trás uma longa 
fase de expansão da economia capitalista mundial e marcando 
o início de um longo processo de crise com características que 
são comparáveis à crise de 1929, ainda que venha a desenvolver-
-se num contexto muito diferente.35 Na opinião do economista 
francês, os primeiros anos que se seguiram a 2008 refletem tão 

34 Como afirma o autor (KRUGMAN, 2011), “os EUA registram desemprego em 
massa e de longo prazo pela primeira vez desde os anos 30. Enquanto isso, a 
moeda comum europeia está se desmantelando”.

35 Para o autor (CHESNAIS, 2008, p. 3), o cenário é diferente porque existem 
mercado e situação mundial diferentes daqueles da crise de 1929, uma vez 
que países como a China e a Índia, que eram semicoloniais, agora são grandes 
países e participantes de pleno direito de uma economia mundial unificada 
num grau desconhecido até essa etapa da história.
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somente as primeiras etapas de um processo de mesma ampli-
tude. Na realidade, para Chesnais (2008, p. 1), a crise marca um 
“limite histórico para o sistema capitalista”.

A crise de 2008 deixou claro que novos modelos regulatórios 
e novos formatos de Estado são necessários. O problema é que 
o dinheiro público que poderia ser investido em prol dos mais 
pobres e necessitados (de todo o mundo) vem sendo usado para 
sanar problemas estruturais do próprio capitalismo, isto é, pagam 
a conta da crise, novamente, os mais carentes e os miseráveis, que 
se vêm privados, aos poucos, das prestações mais elementares 
por parte dos Estados.

5. O HOMO SAPIENS E AS PANDEMIAS

Como bem verifica Yuval Noah Harari (2015, p. 87-89), 
“durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram cole-
tando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem sua 
intervenção”. Entretanto, como afirma o autor, tudo isso mudou 
há cerca de 10 mil anos, quando os Homo sapiens começaram 
a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. 
A Revolução Agrícola alterou, por certo, a forma como os homens 
viviam. Os grupos de até 150 caçadores-coletores, nômades que 
viviam em bandos, foram gradativamente sendo substituídos por 
agrupamentos tribais maiores. Os caçadores-coletores se torna-
ram agricultores.

A Revolução Agrícola aumentou o número total de alimentos 
à disposição da humanidade, mas trouxe “explosões populacio-
nais e elites favorecidas”. O Homo sapiens passou a viver em 
agrupamentos para os quais não havia evoluído (geneticamente). 
O homem, cuja programação genética é a de caçador-coletor, 
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passou a viver em agrupamentos maiores.36 A ordem social reitora 
deixou de ser natural (geneticamente modelada) e passou a ser 
formatada pelos próprios homens vivendo em coletividade. Em 
outras palavras, a ordem instintivamente forjada pela natureza 
passou a ser estabelecida pelo próprio homem, por meio de reli-
giões (ou mesmo por decisões racionais). Como afirma Harari:

O problema na raiz de tais calamidades é que 
os humanos evoluíram por milhões de anos em 
pequenos bandos de algumas dezenas de indiví-
duos. O punhado de milênios separando a Revolu-
ção Agrícola do surgimento das cidades, reinos e 
impérios não foi tempo suficiente para possibilitar 
o desenvolvimento de um instinto de cooperação 
em massa. Apesar da ausência de tais instintos 
biológicos, durante a era dos caçadores-coletores 
centenas de estranhos foram capazes de cooperar 
graças a seus mitos compartilhados. No entanto, 
essa cooperação era frouxa e limitada. [...] Os 
mitos, como se veio a saber, são mais influen-
tes do que qualquer um poderia ter imaginado. 
(HARARI, 2005, p. 111).

A ordem natural é uma ordem estável, mas a “ordem imagi-
nada”, forjada pela mente humana, sempre ficou sob a ameaça 
de colapso, “porque depende de mitos, e os mitos desaparecem 
quando as pessoas deixam de acreditar neles”. Por isso, para 
salvaguardar uma ordem imaginada, são necessários esforços 

36 Nesse sentido, afirma Yuval Noah Harari (2015, p. 95): “com a mudança para 
assentamentos permanentes e o aumento na oferta de alimentos, a popula-
ção começou a crescer. Ao abandonar o estilo de vida nômade, as mulheres 
puderam ter um filho por ano”.
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árduos e contínuos, e alguns desses esforços assumem a forma 
de violência e coerção.37

As pessoas que viviam soltas ao ar livre, em conformidade com 
seu programa genético, passaram a viver em assentamentos infes-
tados de doenças. As comunidades maiores sedentárias passaram 
a ter muitos Homo sapiens alojados em casas, cabanas, ocas, etc., 
todos expostos a doenças cujo contágio ficou assim facilitado. Por 
isso, ao longo da história, o homem foi vítima de pestes e epide-
mias que resultaram na morte de milhares ou milhões de pessoas.

As civilizações que evoluíram, como ressabido, foram aquelas 
que conseguiram se organizar de forma otimizada. As sociedades 
maiores, cuja ordem social era capaz de garantir redes de coo-
peração mais firmes, foram as que prosperaram. Garantindo um 
entendimento contrário às máximas darwinistas, sobretudo no 
século XX, as ciências desenvolveram a penicilina, outros antibió-
ticos e, sobretudo, vacinas. Males puderam ser sanados e o Homo 
sapiens pôde seguir sua caminhada evolutiva.

Não foi por outra razão que os Estados assumiram a responsa-
bilidade por programas de vacinação em massa. Os agrupamentos 
humanos maiores, expostos a doenças e contágio facilitado, pre-
cisam de uma “rede de cooperação” firme, mantida sobretudo 
por seus “mitos compartilhados” e assegurada por suas ordens 
jurídicas, mas necessitam, também, de um Estado que possa 
garantir saúde para o Homo sapiens. O Leviatã, como estrutura 
de poder edificada para garantir a ordem capaz de possibilitar o 
convívio mais harmônico entre os homens, é também a criação 
humana que possibilita o combate a pandemias.

Foi assim que doenças graves, como varíola, lepra e outros 
males capazes de ameaçar a sobrevivência da espécie, foram 
controladas ou eliminadas. O Estado Leviatã se tornou, também, 

37 Como afirma Yuval Noah Harari (2015, p. 119), “exércitos, forças policiais, 
tribunais e prisões estão o tempo todo em ação, forçando as pessoas a agirem 
de acordo com a ordem imaginada”.
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o Estado sanitário. Visto sob um olhar arquimediano, de cima e 
contemplando os séculos, o caçador-coletor passou a viver em 
ordens que ele mesmo criou; forjou Estados para garantir a ordem 
social e para que pudesse estabelecer “redes de cooperação” 
entre homens que não haviam sido programados geneticamente 
para viver sedentários e em comunidades maiores; aprimorou o 
conhecimento científico para possibilitar uma vida mais farta, com 
mais alimentos, e para que pudesse sobreviver a pandemias. O 
Leviatã que garante a ordem social proporciona saúde ao Homo 
sapiens, graças às ciências.

A peste negra, que dizimou mais de 100 milhões de pessoas 
no século XIV, não foi combatida com “mitos compartilhados”, 
mas com as ciências. A praga, que aniquilou cerca de 50% da 
população europeia, no século XX já poderia ser enfrentada 
com medidas preventivas, com higiene e com antibióticos. A 
peste bubônica não é mais capaz de ameaçar a existência do 
ser humano. A medicina que já temos é capaz de garantir aos 
homens uma vitória sobre esse mal. Porém, sem ciências e sem 
investimento em pesquisas, o Homo sapiens pode ter sua sobre-
vivência no planeta ameaçada novamente. O Leviatã sanitário 
deve cumprir seu papel.

No final de 2019, o homem assistiu outra vez a uma séria 
ameaça à sua sobrevivência: a nova pandemia de coronavírus, 
que já dizimou milhões de pessoas pelo mundo, em 2020 e 2021. 
O Homo sapiens, porém, conta com laboratórios e respostas para 
ameaças sanitárias. A pandemia global, assim, começou a ser con-
tida e a ter seus efeitos minimizados com a fabricação em massa 
de vacinas e com medidas preventivas, como o uso de máscaras, 
isolamento social, etc. Os Estados sanitários reagiram e, assim, o 
mundo se mobilizou para vencer a covid-19. Esse papel do Estado 
é, hoje, um dever inarredável e uma exigência das novas coletivi-
dades humanas.
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Entretanto, não faltam grupos de negacionistas, que refutam 
os avanços das ciências e se recusam a tomar vacinas e a usar 
máscaras, expondo-se ao coronavírus e contaminando outras pes-
soas. A doença não pode ser evitada por “mitos compartilhados”, 
com religiões, com rezas ou passes. Notícias fantasiosas de trata-
mentos ineficazes e soluções mágicas foram produzidas por gru-
pos conservadores que pretendem fugir da realidade posta pela 
crise sanitária homenageando um passado que não mais existe.

Os Estados influenciados por esses grupos viram mortes aos 
milhares, a exemplo do próprio Brasil. Os negacionistas come-
çaram a invocar um pretenso direito de ir e vir a fim de afastar 
qualquer controle que o Estado pretendesse adotar para conter 
a pandemia. Esse foi o caso de grupos que passaram a atacar 
os “passaportes sanitários”, invocando uma fantasiosa liberdade 
que, em última análise, redunda em um direito de contaminar 
outros membros da coletividade. As democracias começaram a 
ser atacadas por hordas de conservadores radicais. O Estado do 
século XXI não pode ser negacionista, sob pena de não conseguir 
dar as respostas necessárias às necessidades das comunidades 
humanas. O Estado sanitário e o investimento nas ciências são 
funções que não poderão ser subtraídas do Leviatã.

No Brasil, o Estado com deveres sanitários descumpriu seu 
papel fundamental. O governo federal postergou sua resposta à 
pandemia: atrasou a compra das vacinas (BENITES, 2021); não 
realizou campanhas publicitárias de massa para difundir as medi-
das preventivas relativas ao contágio (COLETTA, 2021b); proces-
sou os estados pela adoção de medidas sanitárias de prevenção, 
como o isolamento social (PINHEIRO, 2020; SARLET, 2021); não 
empenhou os valores alocados no Ministério da Saúde para 
combate à pandemia (APENAS..., 2020); negociou a compra de 
medicamentos experimentais, contrariando a recomendação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de comprar vacinas em 
fase final de testagem (BRASIL, 2021a); realizou eventos públi-
cos, em uma espécie de culto populista à imagem mitológica do 
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líder, mas sem atenção aos protocolos de segurança estabelecidos 
pela comunidade científica nacional e internacional (CONCONI; 
PONCEANO; MARIN; KRUSE, 2021), etc. Em contraste com as 
políticas adotadas pelos países mais ricos, as medidas abraçadas 
pelo governo federal seguiram os mandamentos postos por uma 
espécie de “religião” nacionalista de negação, ultraconservadora. 
Contrária aos mandamentos da ciência e avessa ao tecnicamente 
recomendável para que se pudesse garantir vida segura em socie-
dade no curso da pandemia, a política federal menosprezou o 
potencial destrutivo da doença.

Foram os entes subnacionais que se opuseram à orientação 
do Executivo federal e que pressionaram a Presidência da Repú-
blica a rever a linha adotada. De um lado, um governo fede-
ral unicamente preocupado com a manutenção da economia; 
de outro, os governos estaduais e municipais, mais próximos 
da população, com uma orientação mais humanista e social.38 
Nessa espécie de esquizofrenia governativa,39 o povo brasileiro 
se viu desorientado.

Mas o que atrai esse negacionismo ultraconservador incapaz 
de compreender a realidade do Homo sapiens no século XXI? 
Possivelmente, uma reação conservadora à evolução da socie-
dade, embalada por uma lógica neoliberal resistente. O capital 
transnacional, formado por massas de recursos financeiros sem 
rosto, consolidou-se como o “Outro Leviatã” (BATISTA JÚNIOR, 
2015), criado pelo homem à sua imagem e semelhança, e que, 

38 No campo federativo, a mídia nacional noticiou à exaustão os conflitos entre 
o governo federal e os governos estaduais e municipais na condução das po-
líticas sanitárias e na administração da saúde pública do País. Apenas a título 
de ilustração, basta conferir: CHARLEAUX, 2020; COLETTA, 2020; HENRIQUE, 
2020.

39 Durante mais de 20 dias, quase 800.000 pessoas ficaram isoladas sem ener-
gia elétrica no Amapá, período durante o qual, com ironia cruel, uma das 
prioridades do governo federal era privatizar a Eletrobras. O embate mais 
atual envolve a redução das transferências constitucionais do produto da ar-
recadação do imposto de renda aos estados e municípios em razão de uma 
apressada reforma tributária, que passou, até a sua aprovação pela Câmara 
dos Deputados, por diversas alterações.
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como ressabido, não se deixa democratizar. A ideologia neoliberal 
desumanizada por certo vem fornecendo o amparo para políticas 
negacionistas de desprezo pelo ser humano fragilizado perante a 
doença. O “mito compartilhado” da ideologia neoliberal está aí, 
forte e resistente.

6. A PERSISTÊNCIA DO NEOLIBERALISMO: 
COVID-19 E O CASO BRASILEIRO

Como já referido, até meados de setembro de 2021, morre-
ram, no Brasil, 600.000 pessoas, desde a notificação da primeira 
vítima de covid-19, a diarista Rosana Urbano, em 12 de março de 
2020 (MARTINS; ROXO, 2020). O caso de Rosana é ilustrativo: 
trabalhadora doméstica de 86 anos de idade, contraiu o vírus na 
casa dos patrões. A pandemia é mais fatal para os brasileiros das 
periferias (GUIMARÃES; BUONO, 2021; REDE..., 2021); da mesma 
forma, a morte não é sua única consequência perversa. Desem-
prego, fome, retorno de milhões de brasileiros à zona de pobreza, 
aumento da população em situação de rua, desigualdades no 
sistema remoto de educação, sequelas da covid-19 e milhões 
de órfãos são reflexos de uma pandemia que ainda não acabou. 
Embora o quadro seja assombroso, as respostas do Estado bra-
sileiro correm no sentido oposto ao que seria exigido do Estado 
Democrático de Direito de desiderato social, desenhado pela 
CRFB/1988.

As medidas de contenção da pandemia mundo afora impedi-
ram o funcionamento (presencial) de diversos estabelecimentos. 
O desemprego, portanto, se agravou. No Brasil, muitas foram as 
polêmicas envolvendo o pagamento de auxílio emergencial para 
os trabalhadores que ficaram sem renda e, no período, foram 
reformulados diversos programas sociais fundamentais para a 
formação da rede de proteção dos cidadãos mais vulneráveis.
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É evidente que programas de renda social são e permanecem 
necessários no mundo todo. O Estado Democrático de Direito 
não se compadece com a insensibilidade política neoliberal que 
permite a fome e a miséria. Apenas a intervenção do Estado pode 
sanar o problema e fornecer o combustível indispensável às pró-
prias engrenagens do capitalismo. O consumo, incentivado pela 
renda social fornecida pelo Estado, pode alimentar o carente e 
manter um determinado padrão de consumo, evitando o enges-
samento da economia.

Curiosamente, no Brasil, a lógica neoliberal periférica vem 
corroendo o Estado sanitário e provocando retrocessos significa-
tivos: universidades federais ameaçam fechar as portas e bolsas 
de pesquisas foram reduzidas (antes da paralisação, não havia 
sequer recursos suficientes para manter os custos fixos das insta-
lações universitárias). Com relação à educação básica, em plena 
pandemia, o governo federal tentou suspender a Lei 14.172, 
de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso 
à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da 
educação básica pública, que previa um investimento de R$ 3,5 
bilhões em ações de conectividade. A inicial da ação bem serve 
para demonstrar toda a ideologia subjacente do governo federal, 
sustentando que “[a lei] criou situação que ameaça gravemente 
o equilíbrio fiscal da União, mediante o estabelecimento de ação 
governamental ineficiente, que obstará o andamento de outras 
políticas públicas” (BRASIL, 2021b).

A cartilha neoliberal vem sendo seguida à risca. Desde o 
começo do governo Bolsonaro, o mantra de que a economia deve 
crescer sem a interferência do Estado e que a burocracia estatal 
leva à corrupção foram repetidos à exaustão pelo Poder Execu-
tivo. Foi criada a Secretaria Especial de Desestatização, Desinves-
timento e Mercados, comandada por empresários. Nesse sentido, 
a nota “Estratégia de Crescimento Econômico de Longo Prazo”, 
publicada em 30 de setembro de 2020, do secretário de Política 
Econômica, Adolfo Sachsida, afirma que o plano governamen-
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tal de longo prazo para a economia não deve ser esboçado pelo 
Estado, mas pelo mercado. Vale conferir:40

O que está descrito acima é a agenda do moderno 
planejamento econômico via mercado. Em vez do 
antigo planejamento estatal, que elegia priorida-
des com base num planejador central onisciente 
em Brasília, temos hoje um moderno planejamento 
via mercado que elege, por meio dos preços, prio-
ridades de maneira descentralizada pelo Brasil. O 
investimento privado segue agora para onde é 
mais eficiente (e não mais para onde o governo 
determina), o que se traduz em maior produtivi-
dade para a economia. Com a consolidação fiscal, 
o aprimoramento dos marcos legais e o aumento 
da segurança jurídica, temos um importante pro-
cesso de crowding in e de retomada econômica 
com base no setor privado. (BRASIL, 2020).

A lógica neoliberal exige uma ruptura com o Estado Democrá-
tico de Direito de desiderato social e repele os deveres sanitários 
necessários para a coletividade brasileira de Homo sapiens. O 
Leviatã neoliberal imaginado pelo governo federal descumpre o 
papel de Estado planejador previsto no art. 174 da CRFB/1988, 
como se pode observar na referida nota, que, de forma curiosa, 
sequer menciona a crise provocada pela covid-19, tampouco 
menciona palavras como “recuperação” ou “emprego”. O 
Estado, aparato modelado pelo Homo sapiens, passa a atender às 
necessidades não do homem, mas as do “Outro Leviatã”.

40 A referência é ao seguinte eixo defendido na nota como escopo de atuação 
do governo federal: “sobre a consolidação fiscal, três foram os alvos da polí-
tica econômica: (1) os insustentáveis déficits da Previdência; (2) o alto volume 
de pagamentos com juros da dívida; e (3) o significativo gasto com a folha de 
pagamento de servidores públicos”. As demais medidas de atuação devem 
ser sinalizadas pelo mercado, de acordo com o secretário.
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Nem mesmo durante o período de calamidade pública decre-
tada, o Estado brasileiro rompeu com a sua interpretação lite-
ral da cartilha neoliberal. O desinvestimento alcançou o Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec). O Decreto 
10.297/2020 incluiu a empresa pública Ceitec no Programa 
Nacional de Desestatização (PND) e sua liquidação está em curso. 
De acordo com as informações fornecidas pelo Programa de Par-
cerias de Investimentos do governo federal (PPI), o Ceitec atua no 
desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas no âmbito 
das tecnologias de semicondutores, microeletrônica e áreas corre-
latas.41 Essa empresa de tecnologia, criada em 2008, é a única da 
América Latina a fabricar completamente chips com silício; além 
disso, produz etiquetas eletrônicas e sensores para pagamento 
eletrônico. O desmonte da empresa pioneira se ancora no argu-
mento de que ela não é lucrativa, mas seu objetivo primordial e 
estratégico é ser indutora da política microeletrônica do País.42 
O caso ganhou destaque internacional, quando a economista 
Mariana Mazzucato, especialista em economia da inovação, se 
manifestou contrariamente à liquidação do Ceitec. Agora, o 
governo federal mira os Correios (WESTIN, 2021).

Seguindo à risca o receituário neoliberal, muito recentemente, 
ainda no mês de setembro de 2021, o ministro Paulo Guedes 
afirmou que impedir a reforma do imposto de renda implicaria 

41 Cf. informações sobre os projetos do PPI. Disponível em: https://www.ppi.
gov.br/estudos-relativos-ao-ceitec. Acesso em: 13 ago. 2020.

42 Cf. a descrição da empresa em seu sítio virtual: “Iniciativa estratégica do Brasil 
para garantir o domínio tecnológico completo da fabricação de circuitos inte-
grados no País, a Ceitec em liquidação fomenta e contribui para agregar valor 
e competitividade à economia nacional e está apta a desenvolver produtos 
com a máxima proteção da informação em projetos estratégicos. O desen-
volvimento de uma indústria de semicondutores e o adensamento da cadeia 
produtiva que utiliza tais tecnologias são estratégicos para o desenvolvimen-
to da microeletrônica no Brasil. A microeletrônica, por sua vez, é o elemen-
to central que possibilita oferecer produtos e sistemas com cada vez maior 
valor agregado para diferentes setores e viabiliza aplicações críticas para a 
competitividade e sustentabilidade futura de nossa sociedade, como Internet 
das Coisas, Cidades Inteligentes, Indústria 4.0, Agronegócio 4.0, Saúde 4.0, 
dentre outros”. Disponível em: http://www.ceitec-sa.com/pt/quem-somos/
apresentacao. Acesso em: 20 set. 2021.
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reduzir investimentos do Estado no Programa Bolsa Família (FER-
NANDES, 2021). O bem-sucedido programa de transferência 
direta de renda atende pessoas em situação de pobreza e pobreza 
extrema. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as famílias 
extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até 
R$ 89,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm 
renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa. Para par-
ticipar do Bolsa Família, as famílias pobres devem possuir em sua 
composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 
anos.43 A manutenção do programa social foi reiteradas vezes 
condicionada à aprovação de reformas direcionadas ao mercado 
(indutoras de investimento privado no País, justamente por redu-
zir o nível de investimento estatal) e, em tese, desburocratizantes, 
como é o caso da reforma administrativa.

Guiadas pela busca de resultados econômicos e discutidas 
apressadamente, em processos virtuais e distantes da sociedade, 
essas reformas têm sido criticadas pela falta de transparência 
quanto aos estudos que as lastreiam e por manterem privilégios 
corporativistas. Mais um traço distintivo do neoliberalismo, que 
planta desburocratização para colher desigualdade.

Todavia, enquanto reduz drasticamente a proteção social dos 
cidadãos brasileiros, o governo federal aumenta o orçamento do 
Ministério da Defesa. Ao mesmo tempo em que alega não haver 
recursos suficientes para alocar na educação pública, divulga a 
intenção de devolver parcela da arrecadação tributária aos con-
tribuintes. Ou seja, além de não atuar no sentido de proteger 
os cidadãos brasileiros contra a covid-19, a União não reforçou 
as redes de proteção já existentes e que poderiam amortecer os 
efeitos da pandemia global. O resultado, depois de quase dois 
anos de gestão da pandemia, reflete o descaso para com o Estado 
Democrático de desiderato social.

43 Cf. sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal. Disponível em: https://www.
caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso 
em: 20 set. 2021.
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7. CONCLUSÕES SOBRE A RESSIGNIFICAÇÃO DO 
PAPEL DO ESTADO

Mesmo com a vacinação em massa da população mundial e 
com o arrefecimento do contágio da covid-19, os resultados apre-
sentados pela economia brasileira não são nada animadores. No 
mês de setembro de 2021, as previsões do Produto Interno Bruto 
(PIB) para 2022 foram revistas e passaram a indicar um avanço 
menor do que 1%, contra a média de 1,5% prevista anterior-
mente (CONCEIÇÃO; REZENDE; WATANABE, 2021). As revisões 
alertam que, na hipótese (provável) de haver racionamento de 
energia elétrica, haverá nova revisão e retração (CONCEIÇÃO; 
REZENDE; WATANABE, 2021). No mesmo sentido, a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divul-
gou relatório apontando que o desempenho do PIB no segundo 
trimestre é o 3º pior entre países do G20 (DESEMPENHO..., 2021). 
Além dos dados relativos ao PIB, a percepção do próprio mer-
cado a respeito da gestão econômica brasileira não é favorável. 
Em junho de 2021, o Brasil chegou a uma taxa de desemprego 
recorde de 14,7%, atingindo 14,8 milhões de brasileiros (ZYL-
BERSTAJN, 2021). Outro recorde é o “índice de miséria” no País, 
que, em maio de 2021, alcançou 23,47% (a expectativa é de 
que termine o ano em 21,44%) (CAVALCANTE, 2021). A infla-
ção também superou barreiras, infelizmente: em maio, chegou 
a 8,06% (em 12 meses), maior alta em 25 anos. A variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 
agosto de 2021, acumulou crescimento de 9,68% (nos últimos 
12 meses), e a expectativa é que encerre o ano próximo aos 8% 
(CABRAL, 2021).

Baixo crescimento, desemprego, inflação e miséria. Esse é o 
cenário que aguarda o Brasil em 2022. Apesar disso, não há qual-
quer sinalização de que o projeto econômico e social do governo 
vá se alterar. Da mesma forma, não há plano especificamente 
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desenhado para as necessidades do País. Como não existe diag-
nóstico acerca daquilo que o Brasil precisa, não há um pacote 
de projetos particularmente elaborados para a retomada do cres-
cimento e para o atendimento das necessidades da sociedade. 
Ao contrário, o Estado insiste em negar seu papel de planejador, 
como mostram as palavras do secretário de Política Econômica já 
citadas.

Para Francis Fukuyama (2018, p. 11-12), as instituições dos 
Estados Unidos encontravam-se em decadência, à medida que 
“o Estado era capturado progressivamente por poderosos grupos 
de interesse e aprisionado numa estrutura rígida que era incapaz 
de se regenerar a si mesma”. Nesse cenário é que surge Donald 
Trump como promessa de que poderia “abanar o sistema e torná-
-lo outra vez funcional”. Os norte-americanos queriam um líder 
forte que pudesse unir o país e sobrepujar a capacidade dos gru-
pos de interesse de bloquear a ação coletiva. Entretanto, Trump, 
na visão do autor, tinha como foco primacial a autopromoção, em 
uma postura nacionalista populista e autoritária, sem receios de 
contornar por todos os meios as regras e as pessoas que se colo-
cassem no caminho. Como afirma Fukuyama, tal como Putin (na 
Rússia), Erdogan (na Turquia), Orbán (na Hungria), Kaczyński (na 
Polônia) e Duterte (nas Filipinas), o líder populista norte-americano 
não gosta das instituições e procurou sistematicamente minar os 
freios e contrapesos que limitam o poder pessoal do líder de uma 
democracia liberal moderna, tais como tribunais, corpos legislati-
vos, mídia independente e burocracia apartidária.

Foi assim que, desde meados da primeira década do século 
XXI, o movimento global para a democracia, que havia ganhado 
força nos anos 1970, inverteu sua tendência. De forma surpre-
endente, essas ameaças começaram a surgir no seio das próprias 
democracias bem estabelecidas. Da mesma forma, duas das 
maiores democracias do mundo atual – que lideraram a “revo-
lução neoliberal” com Reagan e Thatcher nos anos 1980 e que 
forjaram a moderna ordem internacional liberal – escolheram 
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Brexit e Trump, dando sinais de que estariam retornando a um 
“nacionalismo estreito” (FUKUYAMA, 2018, p. 14). Não se deu, 
portanto, o “fim da história”, porque nem o nacionalismo nem a 
religião desapareceram como forças na política.

As democracias liberais não conseguiram assegurar suas pro-
messas de efetivação dos direitos fundamentais, garantir proces-
sos eleitorais cristalinos ou colocar fim à miséria e à desigualdade. 
Os governos não lograram atuar de forma isenta em prol do bem 
comum; ao contrário, sempre ficaram à mercê de grupos de 
interesse, sobretudo dos grandes e mais poderosos grupos eco-
nômicos. Pelas mãos da receosa classe média e sob as bençãos 
dos mais poderosos, líderes populistas foram levados ao poder. 
Possivelmente, o mesmo ocorreu no Brasil.

Foi embasado no pensamento neoliberal mais resistente e 
apoiado por esses mesmos grupos de interesse que o governo 
federal brasileiro tentou enfrentar a pandemia. Desse modo, 
tenta-se desmontar o Estado democrático de desiderato social de 
deveres sanitários. E é nessa toada que essa onda conservadora 
acabou recorrendo, meio desesperadamente, a uma espécie de 
negacionismo macabro para reverenciar os programas neoliberais 
que vêm se dissolvendo em contato com a realidade.

Os “mitos compartilhados” foram todos imaginados pelo 
homem para favorecer uma “rede de cooperação social” que per-
mitisse ao Homo sapiens uma vida em sociedades maiores e com 
recursos mais abundantes. As ideologias e religiões que ignoram 
a realidade e as ciências, que não possibilitam o progresso e a 
evolução do homem e que atentam contra o ideal democrático 
certamente passarão.

O Estado, aparato imaginado pelo homem, existe para o 
Homo sapiens e deve cumprir seu papel fundamental. O Estado 
do século XXI será ainda o Estado Democrático de Direito de desi-
derato social e dever sanitário.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é o de analisar os impactos da pan-
demia de covid-19 e as opções de políticas de curto e longo 
prazos no Brasil. Entender as escolhas e estratégias de políti-
cas, particularmente após o início de 2015, possibilita obter um 
diagnóstico mais completo dos dilemas da escolha de um 
projeto de desenvolvimento excludente a partir de 2016. Esse 
processo se materializa principalmente por emendas constitucio-
nais que suscitaram fraturas importantes no capítulo social da 
Carta Magna sob a alegação de que o desenho de um sistema 
de bem-estar no País é financeira e orçamentariamente inviável. 
É nesse contexto que a pandemia atinge o País, gerando dramá-
ticos efeitos sociais e econômicos.

A crise econômica no Brasil, iniciada com uma recessão, 
ainda no terceiro trimestre de 2014, agrava-se com a pande-
mia em 2020. Conjugada com uma política econômica errática 
a partir de 2019, a situação ganha contornos incertos, porque 
associa alto e persistente desemprego, aumento da informali-
dade e precarização no mercado de trabalho, inflação elevada 
e recrudescimento da concentração da renda, que havia se 
atenuado entre 2005 e 2014. Para entender a dinâmica da eco-
nomia brasileira na pandemia, portanto, é necessário recuperar 
informações sobre a crise a partir de 2014.
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A destituição de Dilma Rousseff em 2016 encetou no País um 
projeto econômico neoliberal,1 a partir da “Ponte para o Futuro” 
e, mais particularmente, com a condução da política fiscal via 
teto de gastos públicos primários rígido e perene. Mais ainda, a 
aprovação de uma reforma trabalhista que, ao reduzir os direitos 
trabalhistas (em nome de uma suposta redução dos custos), pro-
meteu maior flexibilidade no mercado de trabalho, além de um 
projeto de privatizações de setores que ainda não foram transfe-
ridos ao setor privado a partir da primeira onda dos anos 1990. 
Dessa forma, para entender a evolução da economia brasileira 
durante a pandemia é importante identificar a natureza de um 
projeto excludente e desarticulador do capítulo social da Consti-
tuição de 1988.

O presente artigo está estruturado da forma que se descreve a 
seguir. A seção 2 apresenta os antecedentes do período da pan-
demia, particularmente a evolução da economia brasileira entre 
2014 e 2019, ressaltando o rompimento, principalmente a partir 
do início de 2015, portanto ainda no governo Dilma Rousseff, 
com o projeto de desenvolvimento anterior. De fato, o início do 
segundo governo Dilma Rousseff se caracteriza por uma estraté-
gia de políticas monetária e fiscal convencionais. Como a reces-
são já havia se iniciado ainda em 2014, a estratégia de política 
econômica naquele ano, a despeito dos problemas políticos do 
novo governo, acabava por agravar ainda mais a queda no PIB. O 
terceiro item analisa o aprofundamento da estratégia de política 
econômica baseada na consolidação fiscal, ou contração expan-
sionista, modelo de política fiscal utilizada em alguns países antes 
da grande crise de 2008, mas que se mostrou incapaz de garantir 
a recuperação da economia. Mais do que isso, esse item procura 

1 O termo “neoliberal” nunca é destituído de controvérsias, desde suas origens, 
uma das quais identificada com o Grupo Mont Pèlerin. Aqui o conceito se re-
laciona com um conjunto de “reformas” que inclui privatizações, política fis-
cal fundada em um equilíbrio intertemporal entre gastos e receitas e diminui-
ção de gastos primários para garantir o referido equilíbrio fiscal intertemporal. 
Do mesmo modo, uma política monetária com banco central independente.
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identificar os equívocos de políticas contracionistas em períodos 
de desaceleração do PIB. O quarto item se incumbe de analisar a 
pandemia e seus efeitos sobre os indicadores sociais. Finalmente 
o último item encarrega-se de apresentar algumas conclusões e 
sugestões de política, tendo como norte as alternativas para um 
desenvolvimento econômico inclusivo.

2. ANTECEDENTES DE UMA ECONOMIA 
EM COLAPSO: A CRISE 2014-2019, SEUS 
DETERMINANTES E AS POLÍTICAS DE AJUSTE

O último ano do primeiro governo Dilma Rousseff é marcado 
pelo início de uma recessão que duraria até o final de 2016. 
Após uma bem-sucedida política anticíclica diante da grande 
recessão de 2008-2009, iniciada nos EUA, a desaceleração que 
se inicia em 2014 leva a um colapso já nos primeiros meses 
de 2015, estreando uma recessão que acumulou entre 2015 e 
2016 uma queda de quase 7% do PIB e posterior estagnação 
entre 2017 e 2019. Segundo Arestis et al. (2021), uma das 
principais razões da crise do final do primeiro governo de Dilma 
Rousseff (2011-2014) se encontra no equivocado gerenciamento 
principalmente da política fiscal, quando foram mantidas políticas 
de benefícios fiscais a alguns setores sem a devida contrapartida. 
Isso, diante de um cenário externo se deteriorando e uma crise 
política sem precedentes, culminou com a deposição da presi-
denta eleita por uma interpretação “elástica” do Congresso sobre 
o crime de responsabilidade. A recessão que se seguiu não tem 
precedentes na história recente do País.

Conforme observa Barbosa-Filho (2020), desde 2012 o País 
assistia a uma significativa deterioração dos termos de troca no 
mercado internacional, fenômeno muito pior do que o período 
da grande crise internacional de 2008. Precisamente, países 
com estrutura produtiva semelhante e sujeitos a choques aná-



222

N
EP

EL

logos aos do Brasil experimentaram uma desaceleração no 

crescimento muito menor do que aquela que ocorreu no País 

entre 2011 e 2019. A combinação de um cenário externo em 

deterioração rápida, política monetária errática, política fiscal 

fortemente contracionista a partir do início de 2015 e um cená-

rio político instável abriram o caminho para uma recessão sem 

precedentes.

O autor identifica o início dos desequilíbrios ainda em 

2012, com a aceleração da inflação e a mudança na polí-

tica monetária do Banco Central, que, após um período de 

queda constante da taxa de juros (Selic), necessitou corrigir 

o rumo. Não bastasse isso, o governo Dilma conseguiu con-

vencer os governadores e prefeitos a adiarem o reajuste das 

tarifas dos transportes coletivos. Em troca, o governo federal 

ofereceu uma rodada de linhas de crédito baratas do BNDES 

e prometeu aumentar subsídios ao transporte público com 

a visão otimista de que a inflação iniciaria um processo de 

desaceleração. A estratégia não deu certo, a inflação não 

cedeu e as dificuldades políticas do governo aumentaram. 

As manifestações de junho de 2013 tiveram como elemento 

propulsor os preços das tarifas do transporte coletivo em São 

Paulo. Naquele ano, a presidenta eleita viu sua popularidade 

cair a níveis que colocariam em risco a reeleição em 2014. O 

fato é que, mesmo que Dilma Rousseff tenha sido reeleita em 

2014, junho de 2013 marcou o início de uma crise política e 

econômica que se agravou com a operação Lava Jato e com 

o processo de impeachment em 2016 e que tem seu ápice 

no governo Bolsonaro. Discutir a crise política não é o objeto 

deste artigo, ainda que, obviamente, seja impossível entender 

as origens e desdobramentos da crise econômica no Brasil sem 

entender a sua dimensão política. Nesse sentido, é fundamental 

separar esse processo em pelo menos três períodos, quais sejam: 

a) a consolidação da crise econômica e recessão (2014-2016); 
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b) a pífia recuperação (2017-2019); e c) a pandemia e o agra-

vamento da crise (2020-2021).

O impedimento da presidenta eleita em 2016 representou 

um reordenamento radical no projeto de consolidação do capí-

tulo social da Constituição de 1988. De fato, se a recessão que 

tem início no final do primeiro governo Rousseff representou 

um recuo nessa consolidação, pois o aumento do desemprego e 

a crise fiscal em si impõem custos maiores para os mais pobres, 

a decisão ainda no início de 2015 por uma política fiscal con-

tracionista e um choque nos preços do setor elétrico acabou 

por precipitar uma recessão ainda maior do que a prevista 

inicialmente. De fato, em situações de recessão ou desacele-

ração do crescimento, políticas fiscais com contingenciamento 

de gastos tendem a agravar o processo, sem necessariamente 

gerar resultados de curto prazo positivos em termos de queda 

na dívida/PIB ou no déficit público. Isso ainda foi agravado por 

uma crise política. Como ressalta Barbosa-Filho (2020), no final 

de 2015 o governo tentou reverter o quadro com a mudança 

no Ministério da Fazenda, mas já era tarde. O impeachment, no 

início de 2016, sepultou qualquer possibilidade de consolidar 

o projeto civilizatório da Constituição de 1988, sob o frágil 

argumento de que os gastos sociais não “cabiam” na estrutura 

econômica e no arranjo fiscal possível no País.

O grupo político fiador do governo Temer era explícito em 

identificar os “excessos” da Constituição de 1988 como incom-

patível com o País. Para eles, seria imperativo iniciar e consolidar 

um processo de desvinculação de despesas de saúde, educação 

e seguridade para amenizar o impacto no crescimento da dívida 

pública. O governo Temer propõe uma série de projetos de 

emenda constitucionais com claros objetivos: desvincular gastos 
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discricionários, o que foi possível via a emenda do teto de gastos;2 
reduzir os custos de contratação de mão de obra, o que estava 
previsto no projeto de reforma trabalhista; e, ainda, uma ampla 
reforma previdenciária.

A reforma trabalhista, que diminuiu vários direitos conquis-
tados desde a Consolidação das Leis do Trabalho, objetivava 
claramente reduzir custos da mão de obra sob o pretexto de 
incentivar o setor privado e aumentar o nível de emprego. 
Finalmente, a reforma previdenciária seria capaz de diminuir 
o custo dos inativos no longo prazo. O governo Temer, no 
entanto, não conseguiu aprovar essa última reforma, projeto 
que foi aperfeiçoado e aprovado apenas no governo seguinte, 
de Bolsonaro.

Não obstante o discurso oficial sobre os efeitos positivos da 
reforma trabalhista sobre o nível de emprego, o desemprego não 
diminuiu. Ao contrário, a recuperação no início de 2017 não veio 
acompanhada de queda no desemprego, confirmando o fato, 
largamente demonstrado na literatura, de que a demanda por 
mão de obra se relaciona diretamente com a atividade econômica 
e investimento. Medidas do lado da oferta, como reformas traba-
lhistas, a despeito de exercerem efeito sobre os custos de contra-
tação, não são capazes por si só de gerar quedas no desemprego, 
já que as decisões de investimento dependem fundamentalmente 
das expectativas dos empresários de maiores retornos. Do mesmo 
modo, a reforma trabalhista não foi capaz de aumentar a formali-
zação da mão de obra. Muito ao contrário, o que vimos entre 2016 
e 2020 foi um aumento sem par da informalidade e precarização 
no mercado de trabalho, confirmando as evidências disponíveis 

2 A emenda do teto de gastos (E 95), encaminhada pelo governo Michel Temer 
ao Legislativo, foi promulgada pelo Congresso Nacional em 15/11/2016 e 
limita por 20 anos os gastos públicos. De acordo com o texto, o teto para 
2017, primeiro ano de vigência dessa Emenda, foi definido com base na des-
pesa primária paga em 2016 (incluídos os restos a pagar), com a correção de 
7,2%, a inflação prevista para aquele ano. A partir de 2018, os gastos federais 
só podiam aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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na literatura internacional e o fato de que o mercado de trabalho 
tende a se modificar por estímulos da demanda agregada.3

A despeito dos efeitos da emenda do teto de gastos, da 
reforma trabalhista ou previdenciária, o importante a destacar é 
que os governos Temer e Bolsonaro são complementares no pro-
jeto de diminuição dos direitos sociais da Constituição de 1988. 
Ambos partem do mesmo diagnóstico e propõem estratégias 
semelhantes de solução para a crise fiscal.4

De qualquer maneira, essa crise tem uma peculiaridade. No 
passado, as recessões brasileiras eram mais breves, e brandas, 
com recuperações rápidas e consistentes. Conforme salientam 
Pires, Borça e Borges (2019), a recessão de 1981-1983 ocorreu 
uma recuperação em W e, em 1984, o PIB já havia se recupe-
rado, voltando aos níveis pré-crise. A recessão de 1989-1992 
teve uma recuperação irregular, mas maior do que a atual. 
A recessão 2015-2016 gerou uma queda no PIB que não foi 
recuperada até 2021. Não bastasse isso, os efeitos da pandemia 
agravaram ainda mais a situação.

Assistimos a uma situação inédita na atual crise. Após sete 
anos, o PIB do segundo trimestre de 2021 não chega a 95% 
do nível do segundo trimestre de 2014. É, portanto, uma crise 
longa e com consequências sociais de grandes proporções. Se 
o PIB não atingiu os níveis pré-crise, o PIB per capita caiu ainda 
mais. Em 2020, encontrava-se em mais de 12% menor do que o 
pico de 2013 e em níveis ainda menores do que o valor de 2010 
(Gráfico 1).

3 Para uma boa discussão teórica sobre esse tema ver Lavoie (2015).

4 Sugerimos, ainda que de forma preliminar e com risco de imprecisões, a 
seguinte periodização: governo FHC (1994-2001: estabilização da econo-
mia); Governo Lula e primeiro governo Rousseff (2003-2014: consolidação 
da estabilização e do capítulo social da Constituição de 1988); segundo 
governo Rousseff (2015-2016: crise e recessão); governos Temer e Bol-
sonaro (2016-2019: desmonte dos projetos sociais e do capítulo social da 
Constituição de 1988, crise e estagnação); governo Bolsonaro (2020-2021: 
pandemia, caos e autoritarismo).



226

N
EP

EL

Gráfico 1: PIB per capita Brasil (1996-2020) em reais de 2020

Fonte: Centro de Altos Estudos Brasil Séc. XXI

De fato, como é possível observar nos Gráficos 2 e 3, a taxa 
de investimento total e o investimento público caíram entre 2010 
e 2020. A taxa de investimento chega a quase 21% do PIB em 
2012-2013 e, a partir daí, há uma queda constante, levemente 
atenuada no período 2018-2020. Com o investimento público 
ocorre o mesmo. Ou seja, o governo federal, mesmo sob reces-
são, diminuiu investimentos e o gasto público, produzindo uma 
política fiscal que, ao invés de atenuar, acabou por agravar a crise. 
A evolução de outros indicadores importantes, como o crédito 
do BNDES ao setor privado, corrobora a estratégia contracionista.

Gráfico 2: Taxa de investimento Brasil – 2010-2020 (% do PIB)

Fonte: Centro de Altos Estudos Brasil Séc. XXI
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Gráfico 3: Investimento público – 2010-2020 (% do PIB)

Fonte: Centro de Altos Estudos Brasil Séc. XXI

A combinação de contração fiscal a partir do início de 2015 

com o cenário externo desfavorável e a forte queda no PIB 

gerou uma forte recessão com piora nos indicadores fiscais, 

particularmente o resultado primário e a dívida. Conforme visto 

no Gráfico 4, as dívidas bruta e líquida como percentual do PIB 

aumentam, a despeito da política fiscal contracionista. O resul-

tado desse indicador só se estabiliza em 2017, ano em que a 

recessão formalmente termina, não obstante o crescimento do 

PIB tenha sido pífio. Mais uma vez, fica claro que, como o indi-

cador relevante é Dívida/PIB, e como o gasto público estimula o 

PIB, sua forte contração acaba por gerar efeitos adversos sobre 

a dívida pública.5

5 O indicador Dívida/PIB esconde algumas relações importantes. Sua evolução 
depende do resultado primário (receitas menos despesas, descontados os ju-
ros da dívida pública), das taxas reais de juros e da evolução do PIB nominal. 
Como todas são variáveis endógenas, isto é, a alteração em qualquer uma 
delas influencia todas as outras, além da própria inflação inflar o PIB nominal 
(e melhorar no curto prazo a situação fiscal do governo), é preciso cuidado 
para analisar esse indicador.
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Gráfico 4: Evolução da dívida pública bruta e líquida: governo federal 
(% do PIB)

Fonte: Centro de Altos Estudos Brasil Séc. XXI

Do mesmo modo, a crise produz efeitos sociais visíveis, não 
só na queda do PIB per capita, mas também na concentração 
da renda e da riqueza, seja pelo aumento do desemprego, 
seja pela notória compressão dos salários. Os Gráficos 5 e 
6 apresentam a evolução da participação na renda nacional 
dos 10% mais ricos e dos 50% mais pobres, respectivamente. 
Enquanto o comportamento dos 10% mais ricos desde 2002 
é mais instável, ainda que sua participação aumente a partir 
de 2016, o Gráfico 3 demonstra uma diminuição significativa 
na participação na renda total dos 50% mais pobres a partir 
de 2015. Se em 2013 os 50% mais pobres detinham pouco 
mais de 11,5% da renda nacional, em 2018 esse valor cai 
para menos de 10%.
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Gráfico 5: Participação dos 10% mais ricos na renda nacional antes dos 
impostos – Brasil

Fonte: World Inequality Database (wid.world)

Gráfico 6: Participação dos 50% mais pobres na renda nacional antes dos 
impostos – Brasil

Fonte: World Inequality Database (wid.world)

Se a recessão e estagnação econômica, por si só, são capa-
zes de piorar o perfil distributivo de um país, a estratégia de 
política econômica pós-2016 gerou um agravamento dessa 
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situação. De fato, o Gráfico 1 demonstrou que o PIB per capita 
manteve-se estagnado entre 2016 e 2019, em consequência 
do pífio crescimento do PIB pós-recessão. O baixo crescimento 
compromete o crescimento futuro: baixo estoque de capital, 
trabalhadores com baixa produtividade e conformismo com 
baixos padrões sociais. Esse processo conduz a uma pereni-
dade do desemprego, configurando uma histerese. A histerese 
é a condição em que, quanto maior o tempo que um trabalha-
dor leva para retornar ao mercado de trabalho, mais difícil é 
conseguir se reinserir nesse mercado, agravando o problema. 
Quando a economia retoma o crescimento, uma quantidade 
expressiva de pessoas pode não se encontrar mais em con- 
dições de inserção na força de trabalho ou pode fazê-lo 
em condições muito desfavoráveis, isto é, em posições de baixa 
produtividade ou na economia informal. Essa situação tende a 
agravar ainda mais a concentração de renda caso não haja uma 
política pública voltada especificamente para esse fenômeno.

Portanto, em geral é recomendável adotar uma expansão fiscal 
em períodos recessivos. Naturalmente há situações que impõem 
limites para uma política fiscal expansionista, como é o caso de 
dívida pública elevada e taxa de juros elevada, o que efetivamente 
é o caso do Brasil entre 2014-2019. No entanto, a desinflação 
ocorrida após o elevado aumento do desemprego em 2016 abria 
possibilidades para a introdução de política fiscal anticíclica que 
atenuasse a crise. Esse é o ponto da próxima seção.

3. A HIPÓTESE DA CONTRAÇÃO FISCAL 
EXPANSIONISTA E A ESTAGNAÇÃO 
PÓS-RECESSÃO: 2017-2019

A destituição de Dilma Rousseff no início de 2016, quando 
aquele governo tentava reverter as políticas contracionistas ini-
ciadas em 2015, criou a falsa expectativa de que seria possível 
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alcançar um crescimento da ordem de 1% na economia bra-
sileira em 2017 e um rápido retorno a um “ritmo” estável de 
crescimento de 2,5% em 2018 e 2019. Isso porque a queda da 
inflação no período garantia maior espaço para o Banco Central 
baixar as taxas de juros, gerando efeitos positivos sobre o PIB e 
o resultado orçamentário. Do mesmo modo, os bancos públicos 
poderiam utilizar os recursos decorrentes da desalavancagem do 
setor privado no período recessivo. Ademais, ainda que a emenda 
constitucional do teto de gastos já houvesse sido aprovada no 
Congresso, os gastos ainda não tinham alcançado tal teto, de 
tal forma que o governo federal poderia ampliar seus gastos em 
investimento para estimular a recuperação.

Não obstante, tanto a política fiscal quanto a monetária 
mantiveram-se contracionistas, dificultando a retomada do cres-
cimento. A perspectiva de uma recuperação econômica mais 
robusta em 2017 dependeria, na ausência de políticas fiscal e 
monetária expansionistas, de aumento dos investimentos do 
setor privado. A crença de que austeridade fiscal gera expec-
tativas positivas no setor privado e, em consequência, aumenta 
investimentos e garante uma recuperação rápida e sem instabili-
dades sustentava a estratégia de política econômica no período. 
Baseava-se no diagnóstico correto de que a crise tinha origem 
fiscal, mas impunha um ajuste que dificultava a recuperação no 
curto prazo e, por conseguinte, uma melhora nos indicadores 
fiscais no médio prazo.

Contudo, após 2017 os preços das commodities primárias 
estavam se recuperando da depressão anterior e isso levou à 
valorização do real, com efeitos expansionistas no curto prazo. 
No entanto, apesar do cenário inicial favorável para uma recu-
peração mais perene, o PIB cresceu entre 2017 e 2019 apenas 
1,3%, em média. Conforme demonstrou Barbosa-Filho (2020), 
apesar do espaço fiscal e monetário para impulsionar a economia, 
o governo Temer optou por aplicar ajuste monetário e fiscal em 
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2017, impedindo uma recuperação mais vigorosa, baseando-se 
no argumento da contração fiscal expansionista.

Vale ressaltar que a hipótese de contração fiscal expansionista, 
muito difundida nos anos 1990, mas praticamente sepultada nas 
economias desenvolvidas após a grande crise de 2008, assevera 
que políticas fiscais contracionistas, principalmente através de 
diminuição de gastos primários, geram maior crescimento do PIB 
através do impacto que exercem sobre as expectativas do setor 
privado, expandindo seu consumo.6 Com expectativas de um resul-
tado orçamentário equilibrado ou tendência de diminuição do défi-
cit público, o setor privado vislumbra menores juros reais de curto 
e longo prazos, influenciando positivamente no crescimento. No 
entanto, seja porque esse processo depende da estrutura produtiva 
dos países, seja porque muitos investimentos são de baixo retorno 
e somente o setor público é capaz de bancá-los, os resultados da 
chamada “contração expansionista” demonstraram ser limitados. 
No caso do Brasil, como era de se esperar, foram incapazes de recu-
perar o PIB, nem sequer até os níveis pré-recessão.

Ribeiro e Lima (2019) desenvolvem um modelo demonstrando 
que uma regra fiscal limitadora de gastos do governo, excluindo o 
pagamento de juros, pode não garantir uma trajetória não explo-
siva da dívida pública. O modelo mapeia diferentes resultados em 
termos de estabilização da dívida pública decorrentes do processo 
de consolidação fiscal e conclui que o comprometimento da 
autoridade fiscal em cumprir com o teto cortando os gastos do 
governo tem menor probabilidade de estabilizar a dívida pública 
em economias com taxas básicas de juros excessivamente altas, 
acompanhadas por sistemas de tributação mais regressivos. Do 
mesmo modo, o modelo dos autores sugere que uma estrutura 
tributária mais progressiva pode aumentar as chances de alcançar 

6 O artigo clássico da contração expansionista é de Giavazzi e Pagano (1990). 
Paul Krugman utiliza o termo confidence fairy, ou “fadinha da confiança”, 
para criticar a ideia de que políticas fiscais austeras garantem a recuperação 
do investimento privado.
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a estabilização da dívida pública no longo prazo. Esses resultados, 
ainda que apenas teóricos, confirmam os efeitos negativos sobre 
o PIB de políticas contracionistas. Ou seja, contração expansio-
nista, ao invés de expandir, contrai o PIB.

Camuri, Jayme Jr. e Oliveira (2015) evidenciaram empirica-
mente, para diversas economias emergentes, que políticas fiscais 
contracionistas não influenciam necessariamente a trajetória das 
dívidas públicas. De fato, não é possível identificar claramente 
uma relação entre política fiscal contracionista e diminuição da 
relação Dívida/PIB pelo simples fato de que há diversas variáveis 
envolvidas nessa relação.7

Do mesmo modo, principalmente em economias emergentes, 
como a brasileira, o papel do investimento público é essencial como 
estimulador do investimento privado. Castro Jr. e Jayme Jr. (2004) 
identificaram o papel central do investimento público como esti-
mulador do investimento privado no Brasil ao passo que Silva, 
Jayme Jr. e Martins (2008) apontaram que os investimentos em 
infraestrutura de transporte – a maior parte deles público – exer-
cem papel fundamental no crescimento econômico dos países e 
os dados para o Brasil confirmam a hipótese teórica.

O fato é que a recessão 2015-2016 e a lenta recuperação em 
2017-2019 nos permite identificar algumas hipóteses importantes. 
Em primeiro lugar, é recomendável adotar uma expansão fiscal em 
períodos recessivos, mesmo que a origem da crise seja fiscal. Exis-
tem situações que impõem limites para uma política fiscal expan-
sionista, como é o caso de dívida pública e taxas de juros elevadas. 
No entanto, períodos de rápida desinflação como o triênio 2017-
2019 permitem um novo equilíbrio de juros, que reduz o custo do 
endividamento público, aliviando o custo financeiro do orçamento 
federal e permitindo a recomposição de investimentos públicos.8 A 

7 Conforme definido na nota de rodapé 5.

8 A inflação medida pelo IPCA (IBGE) foi de 10,7% em 2015, 6,3% em 2016, 
3% em 2017, 3,8% em 2018 e 4,3% em 2019.
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política fiscal contracionista no período 2017-2019 não garantiu 
uma atenuação da relação Dívida/PIB como preconizado, funda-
mentalmente porque a baixa resposta do setor privado à contração 
fiscal, como era de se esperar, conduziu a um baixo crescimento 
do PIB.

Pires, Borça e Borges (2019) identificam os dilemas da política 
econômica diante de situações de crescimento do PIB acima 
ou abaixo do potencial e a dinâmica da relação Dívida/PIB. 
A Figura 1 apresenta as hipóteses possíveis em situações distintas 
para o formulador de política econômica. A situação no Brasil se 
enquadra em uma dívida elevada e com crescimento muito abaixo 
do potencial. Nesse caso, solucionar o baixo crescimento do PIB 
após recessão com uma situação fiscal ruim, representada pelo 
alto e crescente endividamento público, requer atenção especial, 
principalmente tendo em vista que decisões de política econô-
mica sempre estão sujeitas a risco. A proposta dos autores é a 
de expandir gastos produtivos (investimentos em construção civil, 
ciência e tecnologia, etc.) e contrair gastos improdutivos (particu-
larmente consumo do governo) com foco em resultados de longo 
prazo, uma vez que no curto prazo é provável que a dívida inicial-
mente se eleve. Ademais, propõem uma reforma tributária capaz 
de desconcentrar a renda, uma vez que o sistema tributário no 
Brasil onera mais proporcionalmente os mais pobres, pois é muito 
concentrado em impostos indiretos (sobre consumo e produção), 
em detrimento dos impostos diretos (renda e propriedade).9

Um sistema tributário com maior potencial distributivo, ao 
contrário, permite não só aumentar a arrecadação tributária como 
garantir maior consumo com alívio de alíquotas em impostos 
sobre o consumo. O aumento do consumo acaba estimulando o 
crescimento do PIB.

9 Conforme já salientado, reformas tributárias progressivas e que desconcen-
tram renda foram incluídas no modelo teórico de Ribeiro e Lima (2019), com 
bons resultados estimados para o crescimento do PIB.
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Figura 1: Opções de política econômica

Crescimento/Dívida Dívida baixa Dívida elevada

Acima do potencial
Contração fiscal 

(redução de despesas, 
aumento de receitas)

Contração fiscal 
(redução de despesas, 
aumento de receitas)

Abaixo do potencial

Expansão fiscal 
(aumento de 

investimentos, 
desonerações para 

famílias mais pobres)

Expansão de gastos 
produtivos; 

contração de 
gastos improdutivos 
e ajuste com foco 

de longo prazo das 
despesas e receitas; 

reforma tributária para 
desconcentrar renda

Fonte: Adaptado de Borça, Pires e Borges (2019)

Até o período imediatamente anterior à pandemia estáva-
mos, portanto, diante da mais lenta recuperação da história 
brasileira. Retomada lenta tem impactos permanentes, afetando 
crescimento potencial de longo prazo e causando perda de 
bem-estar da sociedade. Após 2014 assistimos a uma rápida 
reconcentração da renda do trabalho, combinada com uma dis-
tribuição funcional da renda também mais alta.10 Não bastasse 
a frágil situação econômica até 2019, onde as consequências 
sociais da crise por si só já eram grandes, a pandemia combinada 
com políticas públicas erráticas do governo para lidar com a crise 
sanitária, agravou ainda mais a situação.

10 A distribuição funcional da renda leva em consideração a distribuição entre 
salários, lucros, juros e aluguéis. É, portanto, uma medida distributiva mais 
completa do que a renda do trabalho. Não obstante, mais difícil de calcular, e 
o que se tem no Brasil são apenas estimativas. Ver Medeiros, Souza e Castro 
(2015) para estimativas do topo da distribuição no Brasil com base em dados 
tributários.
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4. A PANDEMIA E UM MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO EXCLUDENTE: 2020-2021

A chegada da pandemia ao Brasil, em março de 2020, encon-
trou o País com um crescimento médio de 1,3% do PIB no triênio 
2017-2019, após a recessão de 2015-2016, que derrubou o PIB 
em 6,7%. Mais do que isso, sob um modelo de desenvolvimento 
que privilegiava o corte e desvinculação constitucional de gasto 
público.11

Podemos identificar como o ponto de partida para esse modelo 
excludente a promulgação da emenda do teto de gastos, uma vez 
que o teto, como é definido atualmente, impõe controle do gasto 
público primário, que afeta principalmente os mais pobres, que 
são aqueles que mais pagam imposto no País como proporção da 
renda. Mais do que isso, como observa Costa (2020), os custos 
com saúde antes da chegada da pandemia já não eram suficientes 
para manter a rede de serviços ou permitir investimentos para 
sua melhoria. Além disso, foi feita a desmontagem de programas 
como Mais Médicos, Farmácia Popular, distribuição de medica-
mentos para pacientes crônicos, entre outros. A crise sanitária 
desnuda a indisponibilidade de recursos para atender aos pacien-
tes diagnosticados com a covid-19, com a falta de equipamentos 
de proteção aos profissionais de saúde, atraso na compra de vaci-
nas e dificuldades do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Conforme Costa (2020), o congelamento dos gastos por 20 
anos pode gerar um prejuízo ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
maior do que R$ 400 bilhões. O SUS, que sempre foi subfinan-
ciado, passa a enfrentar um maior problema com o “desfinancia-
mento”. O Gráfico 7 apresenta estimativas que comparam gastos 
com saúde com e sem a Emenda do Teto de Gastos até 2026. Se 

11 O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista ao Estado de São Paulo 
em 10/3/2019, é explícito sobre isso, argumentando que era necessário des-
vincular 100% do orçamento.
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o SUS já apresentava um problema crônico de subfinanciamento 
em situação normal, diante da pandemia a situação torna-se mais 
dramática.12

O congelamento dos gastos, portanto, já estava comprometendo 
a oferta dos serviços de saúde pública antes da pandemia. Com a 
paralisação das atividades produtivas, o cenário se agravou, tanto 
pelo aumento da demanda por novos leitos hospitalares para o tra-
tamento do coronavírus quanto pelo aumento do desemprego. Isso 
se dá porque os trabalhadores demitidos, ao perderem emprego, 
obviamente tendem a sobrecarregar ainda mais o sistema.

O fato é que o SUS foi fundamental na pandemia, seja pela 
estrutura e capilaridade do sistema em nível nacional e aos hos-
pitais de alta complexidade, seja porque desde sua criação o 
modelo de saúde pública permitiu um sistema de vacinação que 
nem mesmo o subfinanciamento e o explícito boicote do governo 
federal e do Ministério da Saúde foram capazes de evitar.

Gráfico 7: Gastos gerais do governo com saúde e projeções com o teto 
de gastos

Fonte: Plataforma Política Social

12 Aqui nos limitamos aos gastos com saúde, mas o teto influencia todos os 
gastos sociais e os discricionários.
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Como já demonstrado no item anterior, a economia brasileira 

ainda estava longe de recuperar o nível do PIB de 2014 e assistía-

mos à mais lenta recuperação pós-recessão da história recente do 

Brasil. As estimativas mais otimistas de crescimento da economia 

para o ano de 2020, antes da consolidação da crise da pandemia, 

não chegavam a 2,5%. A estratégia de política fiscal baseada na 

forte contração dos gastos públicos em educação, saúde, ciência 

e tecnologia e de infraestrutura antecipavam o que só ocorreria 

em 2021 com o teto de gastos. De fato, ainda que a emenda 

constitucional do teto de gastos impedisse aumento de gastos 

discricionários a partir de um determinado limite, o governo fede-

ral perseguia uma política fiscal com a meta de resultado primário, 

além da regra de ouro, configurando uma estratégia de política 

com três objetivos – todos eles contracionistas –, que contribuiu 

para um crescimento do PIB abaixo de seu nível potencial.13

A pandemia apresentou desafios ainda maiores. As medidas 

de bloqueio total ou parcial para retardar a disseminação da 

covid-19 afetaram grande parte da força de trabalho, principal-

mente aquelas do setor de serviços, bares, restaurantes, hotéis, 

do setor cultural, entre outras. Conforme observado por Costa 

(2020), o desafio exigiria uma estratégia muito além da injeção de 

liquidez na economia e da ajuda emergencial aos mais vulnerá-

veis. A situação requer a formulação e a execução de uma política 

de desenvolvimento econômico voltada ao pós-pandemia, ou 

seja, em longo prazo. Com efeito, a crise revelou as fragilida-

des do modelo de desenvolvimento, gestado e articulado ainda 

no governo Temer, o qual se calca no princípio, já largamente 

superado empírica e teoricamente, da austeridade, desindustria-

lização, trabalho informal camuflado de empreendedorismo e na 

especialização da produção de bens primários para exportação.

13 A regra de ouro define que ao Tesouro Nacional não é permitido lançar mão 
de operações de crédito para cobrir gastos correntes, mas apenas para gastos 
de capital.
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Diante da hecatombe sanitária, o governo Bolsonaro foi 
impelido, via pressão do Congresso Nacional, a tomar medidas 
para aliviar o efeito drástico da paralisação das atividades eco-
nômicas. Merece destaque o auxílio emergencial e o programa 
emergencial de manutenção do emprego e da renda.14 O auxílio 
emergencial garantia uma renda, inicialmente durante três meses, 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada cidadão acima de 
18 anos sem emprego formal ativo, microempreendedor indi-
vidual e não titular de nenhum benefício assistencial, como 
seguro-desemprego ou bolsa-família. No caso de mulher prove-
dora uniparental, o valor chegava a R$ 1.200,00. O auxílio emer-
gencial foi estendido até dezembro de 2020 com um valor de 
R$ 300,00. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda garantia aos empregadores manter o emprego de 
trabalhadores durante três meses, mas também foi estendido até 
o final do ano. No entanto, a partir de novembro de 2020 houve 
a segunda onda de contágio, com rápida elevação de internações 
e mortes, cujo pico ocorreu em 1/4/2021, com uma média móvel 
de 14,57 mortes por milhão.15

O auxílio emergencial permitiu mitigar os efeitos danosos da 
paralisação das atividades econômicas no início da pandemia e a 
perda de empregos e pequenos negócios. Cardoso et al. (2021) 
demonstraram efeitos positivos do referido auxílio diante da cor-
rosão profunda do poder de compra das famílias da base da dis-
tribuição de renda no Brasil. De fato, tratando-se de uma parcela 
da população com elevada propensão a consumir e com maior 
participação informal no mercado de trabalho, políticas mitiga-
doras dos efeitos deletérios da pandemia acabam amortecendo 
fortemente os resultados da recessão e gerando um efeito redis-

14 O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda ocorre atra-
vés da Medida Provisória 936, de 1.º de abril de 2020, e permitia a suspensão 
temporária do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho com 
pagamento compensatório pelo governo federal com recursos do Tesouro.

15 Our World in Data (https://ourworldindata.org/covid-deaths). Acesso em: 23 
set. 2021.

https://ourworldindata.org/covid-deaths
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tributivo. Os resultados demonstraram que houve uma queda 
significativa nos níveis de pobreza e pobreza absoluta durante o 
período de vigência do auxílio em 2020, além de atenuar a queda 
no PIB no período. Mesmo assim, o PIB caiu 4,1% naquele ano.

Muito além dos efeitos sociais sobre a população vulnerável, o 
auxílio emergencial produz resultados econômicos positivos, pois 
garante a demanda de bens de consumo, o que tem um efeito na 
atenuação da queda do PIB. Cardoso et al. (2021) simularam a manu-
tenção do auxílio emergencial por tempo indeterminado. Sua incorpo-
ração às políticas sociais é capaz de produzir efeitos perenes sobre a 
renda e a distribuição. Isso, a despeito de seus efeitos fiscais de curto 
prazo, é condição fundamental para a sustentação de padrões míni-
mos de consumo para a população vulnerável, o que acaba afetando 
positivamente o PIB e a arrecadação tributária, gerando efeitos de 
médio e longo prazos positivos sobre a situação fiscal.

O fato é que o governo federal, embora tenha sido impelido a 
reaver o auxílio emergencial em 2021 como resposta à segunda 
onda da pandemia, previu um valor no orçamento muito menor e 
com impactos muito mais reduzidos sobre a renda e a distribuição.

Não bastasse isso, a inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo), iniciou uma trajetória de 
crescimento no segundo semestre de 2020 com impactos sobre 
a população mais vulnerável muito maiores do que a média. A 
elevação da taxa de inflação teve como consequência a forte des-
valorização do real, o aumento dos preços dos combustíveis e 
da energia. Basicamente ocorreu um choque adverso de oferta, 
cuja consequência é a estagflação, ou seja, a combinação de cres-
cimento de preços com aumento de desemprego. Não bastasse 
isso, o regime de chuvas em 2020, combinado com a falta de 
planejamento do setor elétrico, produziu outro choque no preço 
da energia elétrica, agravando ainda mais o problema.

A estagflação em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos 
gera contornos ainda mais dramáticos, particularmente porque a 
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economia brasileira já vinha convivendo com queda no PIB per 
capita desde 2014 e aumento e manutenção do desemprego em 
níveis muito altos. Para agravar ainda mais a situação, a Tabela 1, 
com a variação acumulada em 12 meses da inflação medida pelo 
IPCA (do IBGE), revela que as famílias com renda baixa e muito 
baixa convivem com uma inflação mais elevada do que a média 
e ainda maior do que as rendas mais altas. Como as famílias com 
renda baixa e muito baixa em geral são lideradas por mulheres e 
estão submetidas a maiores taxas de desemprego e de trabalho 
precário, a carestia produz efeitos ainda maiores sobre a distri-
buição de renda.

Tabela 1: IPCA por faixa de renda – Brasil 202116

Fonte: Ipea – Carta de Conjuntura

Fica evidente que o modelo de desenvolvimento brasileiro 
pós-2016 tem como principal característica ser excludente. Ou 
seja, não garante crescimento ou desenvolvimento econômico. 
Ao contrário, tem produzido desemprego e desigualdade social.

16 Segundo o Grupo de Conjuntura do Ipea, a renda domiciliar é assim sub-
divida: 1) renda muito baixa: menor que R$ 1.808,79; 2) renda baixa: en-
tre R$ 1.808,79 e R$ 2.702,88; 3) renda média-baixa: entre R$ 2.702,88 e 
R$ 4.506,47; 4) renda média: entre R$ 4.506,47 e R$ 8.956,26; 5) renda 
média-alta: entre R$ 8.956,26 e R$ 17.764,49; 6) renda alta: maior que 
R$ 17.764,49. (Valores de junho de 2021.)
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As ações de política econômica adotadas desde então foram 
paliativas e muitas delas em direção oposta ao que se espera em 
tempos de crise. A crença exagerada em pressuposições específi-
cas de determinadas teorias fundamentou boa parte dessas ações. 
A realidade dos fatos mostrou os limites dessas interpretações, 
que, em boa medida, pertencem apenas ao mundo da academia.

Com a exceção de determinados círculos, muitos desses pre-
sentes quase que exclusivamente no Brasil, há muito se sabe que 
a praticidade da política econômica requer mais do que boas 
intenções ou, no jargão econômico, não se trata apenas de uma 
questão de escolha entre ótimos. Ela requer ação. Em países em 
desenvolvimento, isso significa ação estatal. Contudo, no período 
em análise, o que se observou foi justamente o contrário, com 
a reedição de um debate já superado de implementação de um 
Estado mínimo. Ou, em outras palavras, da necessidade de reduzir 
o tamanho do Estado, o que tem significado baixo crescimento, 
aumento do desemprego e precarização do mercado de trabalho, 
além do desmonte das políticas sociais e ambientais.

5. CONCLUSÕES: É POSSÍVEL UM NOVO 
MODELO DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO?

Mirando para o futuro próximo, após o fim da pandemia, é 
fundamental retomar a discussão de uma estratégia de cresci-
mento com inclusão social. Por limitações de escopo e espaço 
deste trabalho, vamos focar em três pontos de uma agenda de 
desenvolvimento que, se articulada com uma política de redistri-
buição de renda e de geração de emprego, pode se transformar 
em uma janela de oportunidade para a consolidação da referida 
estratégia: a) o desenvolvimento do setor de energia limpa e 
renovável; b) o desenvolvimento do setor de transporte; c) uma 
reforma tributária distributiva. O investimento nos setores de 
energia limpa e transporte está alinhado com as atuais estraté-
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gias adotadas pelas principais potências internacionais. Ambos os 
setores devem ser promovidos a partir da busca de uma simbiose 
crescente entre a indústria e o setor de serviços modernos.

Só para ilustrar, uma referência mais geral em relação ao setor 
de energia é o Green New Deal americano. O Brasil é um dos 
poucos países do mundo que agrega as condições necessárias ao 
desenvolvimento de energias limpas, particularmente a solar, a 
eólica, a hidroenergia marítima, a fusão nuclear e o hidrogênio. 
A maioria dessas fontes está disponível no território nacional. O 
próximo passo seria fazer o catching up das tecnologias existentes 
nesse setor e, mais, aprofundar as políticas de desenvolvimento 
de tecnologias próprias. Isso implica direcionar esforços de uni-
versidades e institutos de pesquisa para a realização de estudos 
acerca de novos desenvolvimentos nessa área. Ou seja, significa 
mobilizar os recursos estatais e direcionar a atividade privada para 
tal atividade. Infelizmente, essa agenda é ignorada dentro da atual 
estratégia de desenvolvimento, haja vista as políticas adotadas em 
relação ao meio ambiente e ao constante ataque às universidades 
públicas, por exemplo.

Em relação ao setor de transporte, conforme salientam Missio 
e Pereira (2018), a referência internacional é a iniciativa da Nova 
Rota da Seda, empreendida pela China. Ela consiste na ideia de 
uma série de investimentos, sobretudo nas áreas de transporte 
e infraestrutura. O Brasil é um país continental, com graves 
deficiências na infraestrutura de transporte, especialmente no 
sistema viário, ferroviário e dos portos, além do problema do con-
gestionamento urbano. Existe, pois, a necessidade de sanar essas 
deficiências e, com isso, melhorar a integração regional tanto 
internamente quanto em relação aos demais países da América 
Latina. São evidentes os ganhos a serem colhidos com essa inte-
gração. Ademais, esse é um setor com ampla possibilidade de 
gerar inovações e progresso técnico e, nesse caso, o Brasil é um 
grande laboratório.
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A dinâmica dessa agenda se sustenta na integração dessas 
novas fontes energéticas aos novos modais de transporte a serem 
instalados e desses, por sua vez, a toda a estrutura produtiva.

Evidentemente, essa agenda deve ser seguida tendo como 
objetivo efetivamente melhorar a inclusão social e o aumento do 
bem-estar geral da população. Para além da geração de emprego, 
o ponto é que essas melhorias na infraestrutura de transporte e na 
geração de energia limpa podem afetar diretamente a população, 
seja pela redução de custos que pesam no orçamento familiar, 
seja porque melhora o bem-estar e a cidadania do trabalhador, 
ao reduzir o tempo gasto e ao melhorar as condições que envol-
vem os deslocamentos para o trabalho, por exemplo. Ou, ainda, 
porque é possível transformar essas atividades em fontes de 
renda para populações/regiões menos favorecidas. Um exemplo 
de geração de renda em regiões menos favorecidas relacionado 
a essa estratégia é o (ainda incipiente) desenvolvimento do setor 
eólico no semiárido nordestino.

A redução do custo da energia e dos custos com transportes, 
somados ao progresso técnico resultantes dessas estratégias, tem 
o potencial de colocar o Brasil de volta ao cenário internacional 
como um grande player industrial e, assim, de permitir a ele com-
petir e conquistar mercados. Isso permitiria crescer a um ritmo 
compatível com os desafios domésticos.

A estrutura tributária, por seu turno, é condição essencial 
em um projeto de distribuição de renda. Se o gasto público 
social e políticas de valorização do salário mínimo são parte 
de um vértice importante em políticas distributivas, a tributa-
ção contribui sobremaneira para isso. Reformar o sistema de 
modo a garantir uma maior tributação de renda, propriedade 
e heranças por si só já seria capaz de melhorar o perfil distri-
butivo da arrecadação tributária no Brasil. Conforme Gaiger 
(2012) estimou, com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 
(POF) de 2008, da carga tributária total no Brasil de aproxima-
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damente 34% do PIB, as famílias do decil mais baixo de renda 

têm uma carga de tributos aproximada da ordem de 53% de 

sua renda, ao passo que o decil mais rico da população é da 

ordem de 23%. Ainda que os dados do autor estejam desatua-

lizados, essa situação não se modificou desde então e é tarefa 

urgente em termos de um projeto mais inclusivo e uma agenda 

pós-pandemia no Brasil.

A viabilização de qualquer estratégia mais arrojada de 

desenvolvimento inclusivo, no entanto, depende de um rede-

senho abrangente da política econômica e de desenvolvi-

mento, o que não é trivial, pois obviamente depende de arran-

jos políticos. O ponto de partida é o abandono da política do 

teto de gastos, substituindo-a por uma política de teto dinâ-

mico, conforme proposta que já estava concluída no antigo 

Ministério da Fazenda, mas que foi abandonada logo no início 

do governo Temer. A ideia de um teto dinâmico segue os 

padrões de política fiscal largamente utilizadas na Europa e 

cujo teto de gastos se adequa ao crescimento da economia 

(BARBOSA-FILHO, 2020).

Do mesmo modo, a política fiscal pós-pandemia necessita 

mirar nas pequenas e médias empresas através de políticas de 

subsídios diretos e aumento do crédito. A elevação do crédito 

subsidiado por meio do BNDES, bancos de fomento estaduais e 

bancos comerciais públicos em setores deprimidos pela pande-

mia, além dos setores estratégicos aqui apresentados de energia 

limpa, transportes, cidades inteligentes, entre outros.

A resiliência da economia ao longo destes últimos anos diante 

do desmonte do Estado e diante da pandemia, particularmente 

o papel do SUS nisso, somada às possibilidades que por hora 

ainda estão em aberto, mostra que há esperança, mas é preciso 

mudar rapidamente de rumo.
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1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que, desde meados de março de 2020, o Brasil vem 
enfrentando uma grave crise sanitária, provocada pela disseminação 
da doença causada pelo novo coronavírus (covid-19), descoberto 
em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. 
A covid-19 é uma doença que desencadeia infecções respiratórias.

Diante desse cenário, é indiscutível o quadro de calamidade 
pública então instaurado, situação que exigiu das autoridades 
públicas a tomada de uma série de medidas preventivas e de 
combate ao avanço da doença, como a suspensão das atividades 
e dos serviços considerados não essenciais e o isolamento social, 
impondo-se à população restrições quanto ao contato físico e à 
circulação de pessoas.

Por conseguinte, também fez-se necessário o desenvolvi-
mento de um arcabouço normativo para a formalização do 
quadro de calamidade pública e estado de emergência, desde a 
União até os municípios, com a instituição de um regime jurídico 
extraordinário diante da emergência sanitária da covid-19. Esse 
regime veio acompanhado de normas intertemporais, partindo-
-se de ato do Congresso Nacional, que reconheceu, por meio 
do Decreto Legislativo 6, de 2020, a ocorrência de calamidade 
pública, em razão da disseminação da doença causada pelo novo 
coronavírus (covid-19), em observância ao disposto no artigo 65 
da Lei Complementar Federal 101, de 2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal), o que permite, em termos fiscais, a suspensão 
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de prazos e a dispensa de cumprimento de metas por parte dos 

entes da Federação.

Logo, no âmbito da administração pública, em que a própria 

legislação impõe aos agentes públicos uma série de obrigações 

a serem cumpridas no último ano da legislatura e, sobretudo, 

por se tratar de ano eleitoral, o regramento implementado com 

a promulgação da Emenda Constitucional 107, de 2020, da Lei 

Complementar 173, de 2020, e da Lei 13.979, de 2020, estabele-

ceu um campo de excepcionalidades à margem do Texto Consti-

tucional, ainda que aparentemente “lastreado” por ele.

Nesse aspecto, tem-se a ampliação das prerrogativas do gestor 

público quanto à sua discricionariedade, ao argumento de cir-

cunstâncias excepcionais, em que a administração pública neces-

sita de condições para que possa tomar as medidas necessárias 

de salvaguarda da população diante dos efeitos da crise sanitária 

e, assim, minimizar os prejuízos decorrentes das consequências 

macroeconômicas, principalmente na esfera municipal.

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é analisar esse 

regime jurídico extraordinário instituído em virtude da excep-

cionalidade deflagrada pela pandemia de covid-19, exigindo da 

administração pública a adoção de medidas e assunção de postu-

ras que, em um contexto considerado de “normalidade”, seriam 

vistas como indevidas, ímprobas e, até mesmo, ilegais.

Por meio de pesquisa bibliográfica, traz-se um breve estudo 

sobre o instituto da calamidade pública e seu tratamento na legis-

lação brasileira, bem como o exame das “normas intertemporais” 

implementadas a vigerem apenas em decorrência do cenário ins-

taurado pela crise sanitária, o que permitiu aos agentes públicos, 

sobretudo aos gestores, flexibilizarem normas de responsabili-

dade fiscal, além de ampliar o alcance de sua discricionariedade 

administrativa, diante da excepcionalidade pandêmica.
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Valendo-se de lições como as de Giorgio Agamben (2004) e 
sua teoria do “estado de exceção”, diante da “exceção” norma-
tiva, aponta-se o preocupante precedente estabelecido, em que 
se autoriza o Estado, especialmente mediante atos do Executivo, 
em situações de crise e emergências, a instituir normas que permi-
tam, ainda que temporariamente, a suspensão de outras normas 
ou o seu não cumprimento, em um flagrante risco de perpetua-
mento do excepcional.

Desse modo, visa-se tecer reflexões quanto aos aspectos de 
legalidade, legitimidade e segurança jurídica, adentrando-se ao 
próprio mérito do ato administrativo se inobservada a legalidade 
(isto é, se caracterizada a arbitrariedade do gestor, ultrapassando-
-se as margens de oportunidade e conveniência), o que atrairá a 
competência legislativa e o controle parlamentar.

2. DA DECRETAÇÃO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA E DO REGIME ESPECIAL 
ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO AOS ENTES 
FEDERATIVOS NO CENÁRIO PANDÊMICO

No tocante ao estado de calamidade pública e sua decretação, 
em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19), 
muitos entes federativos passaram a editar atos administrativos, 
em forma de decreto, a fim de determinar a situação de crise 
sanitária e emergencial, em face do avanço da doença pelo País.

Note-se que a publicação desses atos se tornou necessária para 
conferir respaldo legal às medidas de combate à pandemia, já que 
essas medidas necessitavam de ser tomadas de maneira imediata, 
à luz do disposto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 20201.

1 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019. (BRASIL, 2020b)
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Com efeito, o Poder Executivo necessitou estabelecer-se de 
forma rápida e com o devido respaldo constitucional, para que as 
ações de controle e prevenção não viessem a configurar atos auto-
ritários, alheias aos princípios e normas do Estado Democrático de 
Direito.

Sendo assim, no tocante ao instituto jurídico do estado de 
calamidade pública, a Constituição da República de 1988 estabe-
lece, em seus artigos 21, 136, 148 e 167:

Art. 21. Compete à União: [...]

XVIII - planejar e promover a defesa permanente 
contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações; [...]

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvi-
dos o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para 
preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a 
paz social ameaçadas por grave e iminente insta-
bilidade institucional ou atingidas por calamidades 
de grandes proporções na natureza.

§1º O decreto que instituir o estado de defesa 
determinará o tempo de sua duração, especificará 
as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos 
e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, 
dentre as seguintes: [...]

II - ocupação e uso temporário de bens e servi-
ços públicos, na hipótese de calamidade pública, 
respondendo a União pelos danos e custos decor-
rentes. [...]
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Art. 148. A União, mediante lei complementar, 
poderá instituir empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decor-
rentes de calamidade pública, de guerra externa 
ou sua iminência; [...]

Art. 167. São vedados: [...]

§3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisí-
veis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, obser-
vado o disposto no art. 62. (BRASIL, 1988).

Com isso, depreende-se que se impõe o devido respaldo cons-
titucional na implementação do estado de calamidade pública, 
diante de situações que prejudiquem a prestação contínua dos 
serviços públicos, de maneira geral.

Nesse sentido, o Decreto 7.257, de 2010, que regulamenta a 
Medida Provisória 494, de 2 de julho de 2010 (convertida poste-
riormente na Lei Federal 12.340, de 2010), define o instituto:

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
[...]

IV - estado de calamidade pública: situação anor-
mal, provocada por desastres, causando danos 
e prejuízos que impliquem o comprometimento 
substancial da capacidade de resposta do poder 
público do ente atingido; (BRASIL. 2010).

Assim, o estado de calamidade pública possibilita ao governo 
que o tenha adotado a iniciativa de medidas que visem controlar 
e corrigir os danos causados à população pela situação extrema 
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vivenciada. Tais medidas, geralmente, relacionam-se ao descum-
primento de metas fiscais, pois há a necessidade do aumento de 
gastos públicos para combater o problema, como ainda a adoção 
de procedimentos administrativos céleres, sobretudo quanto à 
aquisição de diversos bens e insumos, ante às providências que a 
emergência de saúde pública exigiu.

Nesses moldes de excepcionalidade, para que tal prerrogativa 
seja concedida ao ente público, deve haver o referendo do Poder 
Legislativo – o pronunciamento do Congresso Nacional para a 
União e o das assembleias legislativas para estados e municípios 
–, conforme estabelece o artigo 65 da Lei Complementar Federal 
101, de 2000:

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública 
reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da 
União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipó-
tese 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 resulta-
dos fiscais e a limitação de empenho prevista no 
art. 9º.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no 
caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na 
forma da Constituição. (BRASIL, 2000).

Em observância do disposto no referido dispositivo da denomi-
nada “Lei de Responsabilidade Fiscal” (LRF), o Congresso Nacio-
nal reconheceu, por meio do Decreto Legislativo 6, de 2020, a 
ocorrência de calamidade pública, em razão da disseminação da 
doença causada pelo novo coronavírus, o que permitiu, em ter-



257

N
EP

EL
7.

 O
 re

gi
m

e 
ju

ríd
ic

o 
da

 e
m

er
gê

nc
ia

 s
an

itá
ria

 d
a 

Co
vi

d-
19

: a
 in

sti
tu

iç
ão

 d
e 

no
rm

as
 in

te
rt

em
po

ra
is 

em
 c

on
te

xt
o 

de
 

ex
ce

pc
io

na
lid

ad
e 

da
 p

an
de

m
ia

 e
 a

s 
im

pl
ic

aç
õe

s 
à 

le
ga

lid
ad

e 
da

 a
dm

in
ist

ra
çã

o 
pú

bl
ic

a.

mos fiscais, a suspensão de prazos e a dispensa de cumprimento 
de metas por parte dos entes da Federação.

Consoante expressamente previsto no caput do artigo 65 da 
Lei Complementar 101, de 2000, é necessário que as assembleias 
legislativas reconheçam a situação de calamidade pública para 
efeitos jurídicos nos estados e municípios, pois, para fins espe-
cificamente fiscais – sobretudo orçamentários e obrigações de 
gestão responsável –, o Decreto Legislativo 6, de 2020, em tese, 
produz efeitos imediatos apenas à União.

Todavia, o que se observa do regime jurídico então instituído 
para minimizar os efeitos da pandemia de covid-19 é a implemen-
tação de normas de “efeitos gerais”, que ultrapassam os interes-
ses da União, alcançando todo o território nacional.

Veja-se que o Decreto Legislativo 6, do Congresso Nacional 
(BRASIL, 2020a), portou-se de maneira abrangente, tratando do 
quadro de calamidade pública e estado de emergência na saúde 
em todo o País, ainda que, para fins do disposto quanto à obser-
vância de limites e cumprimento de condições da Lei Complemen-
tar 101, de 2000, haja o reconhecimento da situação excepcional 
pelo Poder Legislativo estadual para estados e municípios, diante 
da imposição da lei (art. 65, LRF).

No que tange à União, indubitavelmente, a calamidade pública 
reconhecida pelo Congresso Nacional, via Decreto Legislativo 6, 
de 2020, cumpriu a sua finalidade legal. Mas, quanto aos estados 
e municípios, tem-se um complicador.

Pois, importa a esses entes federativos a decretação do estado 
de calamidade pública, com reconhecimento pela assembleia 
legislativa, justamente para respaldar a administração estadual e 
municipal no tocante ao não cumprimento das metas e limites 
fiscais, ainda que o estado e o município decidam por retomar 
algumas atividades, gradativamente.
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As medidas preventivas e de isolamento social – de acordo com 
a Lei Federal  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e, ainda, a Lei 
Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020 – possuem 
consequências em longo prazo e, durante um bom tempo, o 
País tem assistido aos efeitos da pandemia em vários setores, em 
especial na economia, mesmo vencendo a fase de quarentena e 
suspensão das atividades. Isso repercute diretamente na prestação 
de contas dos exercícios de 2020 e de 2021 pelos gestores públicos 
responsáveis, à frente da administração pública nesse período.

E, se por um lado, o Decreto Legislativo 6, de 2020, do Con-
gresso Nacional tenha estendido os efeitos da calamidade pública 
decretada pela União a todo território nacional – abrangendo, assim, 
estados, Distrito Federal e municípios – por outro lado, não se pode 
olvidar que o texto legal permanece inalterável quanto à exigência 
de reconhecimento da excepcionalidade do estado de emergência 
em que se encontra o ente, por parte do Poder Legislativo.

Tanto é assim que, a exemplo, no âmbito do estado de Minas 
Gerais, a fim de orientar os gestores quanto às decretações de 
calamidade pública, a Assembleia Legislativa mineira divulgou 
em seu sítio eletrônico os procedimentos a serem adotados pelos 
municípios (ASSEMBLEIA..., 2020), para que sejam liberados de 
restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, 
nesse caso, imperativo o reconhecimento pelo Poder Legislativo 
estadual dos decretos municipais de estado de calamidade pública, 
que estabelecem medidas emergenciais, por meio de projetos de 
resolução que devem ser aprovados pelo plenário.

Isso porque tal reconhecimento amplia a autonomia financeira 
e administrativa do Executivo municipal, com a suspensão de 
prazos e limites fixados pela Lei Complementar 101, de 2000, 
referentes à despesa com pessoal e à dívida pública – dificuldades 
que foram enfrentadas pelos entes, não apenas em relação ao 
1º semestre de 2020, mas também quanto aos reflexos no 2º 
semestre do ano de 2020 (ASSEMBLEIA..., 2020).
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Logo, estados e municípios que pretendam usufruir dos bene-

fícios de suspensão de prazos, limites e restrições da LRF, nesse 

aspecto, deveriam encaminhar a solicitação à assembleia legis-

lativa respectiva, por meio de ofício acompanhado do decreto 

correspondente.

No entanto, diante da abrangência do Decreto Legislativo 6, 

de 2020, do Congresso Nacional (e, mesmo da Lei Complemen-

tar 173, de 2020, que será analisada mais adiante), instaura-se, 

nessas circunstâncias, um limbo jurídico intertemporal devido ao 

contexto específico da pandemia, em que se tem a obrigação de 

decretação de calamidade pública a ser reconhecida, mas “dis-

pensável” pela extensão dos efeitos da decretação e reconheci-

mento por parte da União – o que seria impensável, em termos 

de administração pública, se refletidos os preceitos constitucionais 

esculpidos no artigo 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.

Entrementes, ainda no contexto do estado de Minas Gerais, 

também a respectiva Corte de Contas disponibilizou em seu sítio 

eletrônico o Guia básico para os jurisdicionados em situação de 

emergência ou em estado de calamidade pública (GUIA..., 2020), 

com o fito de orientar os gestores sobre as providências quanto 

à prestação de informações dos gastos públicos e prestação de 

contas, em vista da crise sanitária ante à pandemia da covid-19.

Destarte, conforme o entendimento do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais (TCE-MG), os municípios que não estive-

rem em situação de calamidade pública reconhecida pela ALMG 

não poderão usufruir amplamente dos benefícios da suspensão de 

prazos e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, prin-

cipalmente em relação à despesa com pessoal e à dívida pública. 

Ou seja, ao que não estiver em situação de calamidade pública 

decretada e devidamente reconhecida, nos termos da lei (art. 65, 

Lei Complementar 101, de 2000), a administração pública (e seus 
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gestores) deverá observar necessariamente os prazos, os limites e 
as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse raciocínio, se os órgãos de controle e fiscalização aplica-
rem tal interpretação à norma, e tendo o ente federativo encon-
trado dificuldades em cumprir as metas fiscais do exercício de 
2020, caso não tenha formalizado a calamidade pública via decreto 
municipal reconhecido perante o respectivo Poder Legislativo, a 
excepcionalidade da pandemia de covid-19 e a norma intertempo-
ral permitiriam em defesa a interpretação extensiva de que houve 
reconhecimento de calamidade em todo território nacional.

Tendo ou não havido a decretação de calamidade pública em 
diversos municípios brasileiros devido à pandemia do coronavírus, 
as medidas de saúde pública foram adotadas de forma ampla e 
irrestrita, não tendo sido impedida a retomada de atividades (admi-
nistrativas, sociais ou econômicas) nos locais onde foram reconhe-
cidas as situações de emergência, o que conferiu respaldo jurídico 
aos gestores públicos diante das dificuldades desencadeadas pela 
pandemia que, de uma forma ou de outra, afetam todo o País, 
mesmo onde a disseminação do vírus é baixa ou ainda inexistente.

Além disso, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coro-
navírus Sars-CoV-2 (Covid-19), instituído pela Lei Complementar 
Federal 173, de 2020, determinou, entre outros, a entrega de 
recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios, no exercício de 2020, e suspen-
são de dívidas entre os entes da Federação (como também prazos, 
limites e restrições da LRF), além de medidas de enfrentamento à 
pandemia.

Observe-se que, logo no artigo 1º da referida lei complemen-
tar, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
Sars-CoV-2 (Covid-19) se institui “nos termos do art. 65 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente 
para o exercício financeiro de 2020” (BRASIL, 2020d). Por con-
seguinte, a entrega, o recebimento e o gasto dos valores objetos 
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desse auxílio financeiro, bem como os benefícios da suspensão 

de dívidas e não incidência de normas da Lei Complementar 101, 

de 2000, estão atrelados à decretação do estado de calamidade 

pública, em que das parcelas dos municípios R$ 3 bilhões deverão 

ser destinados à Saúde e à Assistência Social, e R$ 20 bilhões são 

de aplicação livre (BRASIL, 2020d).

Não obstante a excepcionalidade do regime pandêmico, 

mesmo o estado de calamidade pública estando formalizado no 

âmbito da União e do estado, cabe aos municípios proceder a tal 

formalidade para efeitos jurídicos (em especial, fiscais). Se não 

fosse assim, não far-se-ia necessária a decretação do estado de 

calamidade pública por estados, Distrito Federal e municípios, 

uma vez que a União já o tenha feito. Essa não é a voluntas 
legislatoris do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 2000, 

que expressou claramente a necessidade de manifestação das 

assembleias legislativas.

Nesse sentido, ainda que o município tenha recebido o auxí-

lio financeiro da União, no âmbito do Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus Sars-CoV-2 (Covid-19), antes da 

decretação do estado de calamidade pública, a formalidade deve-

ria ser cumprida pela administração municipal por se tratar de 

medida imposta em lei (art. 65, Lei Complementar 101, de 2000) 

e referenciada pela Lei Complementar 173, 2020.

Consoante referenciado, a Lei Complementar 173, sancionada 

em 27 de maio de 2020, instituiu um regime extraordinário de 

enfrentamento da pandemia, com o objetivo de flexibilizar alguns 

dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem assim permitir 

que a União repassasse recursos públicos para que os estados, 

o Distrito Federal e os municípios enfrentassem a crise sanitária 

instaurada pela disseminação da covid-19.

Logo em seu artigo 1º delimita da seguinte maneira o objetivo 

principal da Lei Complementar 173, de 2020:
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Art. 1º - Fica instituído, nos termos do art. 65 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
exclusivamente para o exercício financeiro de 
2020, o Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus Sars-CoV-2 (Covid-19). (BRASIL, 
2020d).

Resta evidente que o referido dispositivo observa a norma do 
artigo 65 da Lei Complementar 101, de 2000. Ou melhor, diante 
da decretação de calamidade pública pelo ente federativo, reco-
nhecida pelo competente Poder Legislativo (Congresso Nacional 
e assembleias legislativas). A emissão dos valores discriminados 
funda-se nos ditames do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 
2000, que trata do estado de calamidade, por tempo determinado.

Para facilitar a análise, a lei pode ser dividida em três partes. 
A primeira parte, mais especificamente até o artigo 6º, trata, de 
maneira geral, do auxílio financeiro da União a estados, ao Dis-
trito Federal e aos municípios, destinado ao combate à pandemia, 
e confere outras providências para as dívidas entre entes e cria 
condições mais flexíveis para as operações de crédito.

Nessa primeira parte da lei complementar, há a suspensão e 
a dispensa de regras da Lei Complementar 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), tais como a necessidade de compensa-
ção para a concessão e a ampliação de incentivos e benefícios 
tributários, como preceitua o inciso II, do artigo 14 da Lei Com-
plementar 101, de 2000:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada 
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: [...]
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II - estar acompanhada de medidas de compensa-
ção, no período mencionado no caput, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majo-
ração ou criação de tributo ou contribuição. (BRA-
SIL, 2000).

A segunda parte da Lei Complementar 173, de 2020, introduz 
alterações na LRF, nos artigos 21 e 65, gerando modificações, res-
pectivamente, nas exigências que, se não atendidas, configuram 
despesas de pessoal nulas de pleno direito; e nas condições de 
facilitação para as operações elencadas no artigo, cuja aplicação 
restringe-se às unidades da federação atingidas e enquanto per-
durar o estado de calamidade.

Já a terceira parte, do artigo 8º ao 10, trata de medidas que 
devem ser adotadas estritamente durante o período de vigência 
do programa de auxílio instituído pela lei, qual seja, de 27 de maio 
de 2020 a 31 de dezembro de 2020, além de condutas vedadas 
até 31 de dezembro de 2021, e que tratam, de maneira geral, da 
impossibilidade do aumento dos gastos públicos.

Desse modo, a legislação prevê restrições orçamentárias, 
especialmente voltadas para despesas com pessoal, para os entes 
federados que se submeterem a esse regime fiscal diferenciado. 
Dentre as medidas, ressaltam-se as disposições do 8º da Lei Com-
plementar 173, de 2020, que versa especificamente sobre as 
limitações de despesas que cairão sobre os servidores públicos até 
dezembro de 2021.

Diante disso, depreende-se que a legislação em comento tem 
o escopo de auxiliar os entes públicos no combate à pandemia, 
desde que esses adotem medidas de controle de gastos e direcio-
nem os valores recebidos para a área da saúde, especialmente.
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Contudo, não deve ser perdido de vista que o artigo 8º da 
Lei Complementar 173, de 20202, evidencia que as restrições ao 
aumento de gastos públicos são embasadas no artigo 65 da Lei 

2 Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade 
pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 
2021, de:

 I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remune-
ração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, 
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determina-
ção legal anterior à calamidade pública;

 II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
 III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
 IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos 

de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, 
as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações 
temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as 
contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de 
alunos de órgãos de formação de militares;

 V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;
 VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 

benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e 
empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando de-
rivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade;

 VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;
 VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação 

da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ob-
servada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da 
Constituição Federal;

 IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a 
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos 
equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de 
determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercí-
cio, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

 §1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas 
de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultra-
passem a sua duração.

 §2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação 
mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que:

 I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida 
aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 
(dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes; e

 II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto não 
regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade.

 §3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispo-
sitivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que 
seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada 
qualquer cláusula de retroatividade.

 §4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 
13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e 
de enquadramento.

 §5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de 
saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calami-
dade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 
[...] (BRASIL, 2020d).
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Complementar 101, de 2000, ou seja, pautam-se no estado de 
calamidade pública, devidamente reconhecido pela assembleia 
legislativa, no caso dos estados e municípios, e pelo Congresso 
Nacional para a União.

No tocante ao aumento de despesas com pessoal, a Lei 
Complementar 173 de 2020 estabelece que a União, os esta-
dos, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade 
pública decorrente da pandemia da covid-19 ficam proibidos, até 
31 de dezembro de 2021, de conceder qualquer título, vanta-
gem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, exceto 
quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou 
de determinação legal anterior à calamidade pública, ou ainda 
criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, entre outros, 
com base em seu artigo 8º.

Ademais, nos termos do inciso IX do artigo 8º da referida 
Lei Complementar 173, de 2020, durante a vigência da lei, está 
suspensa a contagem de tempo para fins de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio, entre outros, ou seja, até 31 de 
dezembro de 2021, tempo que não contará como período aqui-
sitivo para concessão e reconhecimento de tais institutos.

Mas, ressalte-se que o artigo 8º não impede as promoções 
e progressões naturais da carreira, justamente porque foram 
ressalvados os direitos funcionais estabelecidos em leis anterio-
res à calamidade pública. Nesse sentido, os direitos funcionais 
que já estavam previstos em leis anteriores à aprovação da Lei 
Complementar 173, de 2020, deverão ser mantidos. Apenas 
novas modalidades de vantagens, aumentos e reajustes ficam 
vedadas no período. Porém, apesar de algumas vantagens esta-
rem previstas em leis anteriores, se sua concessão depender do 
implemento do período aquisitivo, esta ficará suspensa de 28 de 
maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021.
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Note-se que a excepcionalidade da pandemia implementa um 
regime jurídico administrativo anômalo de “congelamento” em 
termos de remuneração e gasto de pessoal. E, tendo em vista 
a extensão dos efeitos da decretação da calamidade pública do 
Decreto Legislativo 6, de 2020, para todo o território nacional – 
incluindo estados, Distrito Federal e municípios, além da União –, 
as restrições da Lei Complementar 173, de 2020, impõem-se 
mesmo para os entes federativos que não necessariamente estão 
enfrentando integralmente as consequências nefastas da pan-
demia e que sequer formalizaram a exigência do artigo 65 da 
LRF, com a edição do respectivo decreto de calamidade pública e 
reconhecimento via assembleia legislativa.

A Lei Complementar 173, de 2020, no inciso IX do seu 
artigo 8º, flexibiliza a regra de proteção de direitos subjetivos 
dos servidores. Isso porque determina que o tempo de serviço 
até dezembro de 2021 não contará como período aquisitivo 
necessário, exclusivamente, para a concessão de adicionais rela-
cionados ao tempo de serviço, mesmo que referidos adicionais 
estejam assegurados em leis anteriores, como anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalen-
tes (embora a suspensão da contagem de tempo não prejudique 
a implementação dos requisitos para aposentadoria e evolução 
funcional na carreira).

Na tentativa de atender a urgência que a situação exigia, a 
União, mediante o Decreto Legislativo 6, de 2020, e a Lei Comple-
mentar 173, de 2020, manobrou um regime administrativo extra-
ordinário de crise sanitária, estendendo os efeitos da decretação 
de calamidade pública para todo o território nacional, a fim de 
viabilizar o repasse de recursos necessários ao combate à pande-
mia de covid-19 para os estados, Distrito Federal e municípios, 
além de condicioná-lo à adoção de medidas que afetam forte-
mente as políticas de pessoal e os direitos dos servidores públicos, 
além das formalidades já previstas em Lei.
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Ocorre que a observância ao artigo 65 da Lei Complementar 

101, de 2000, está atrelada aos efeitos excepcionais do Texto 

Constitucional, devendo o ente proceder à decretação do estado 

de calamidade pública com reconhecimento pelo Poder Legisla-

tivo (Congresso Nacional e assembleia legislativa), para fins de 

cumprimento da legislação vigente.

No entanto, inegavelmente, a Lei Complementar 173, 

de 2020, institui normas intertemporais, que se aplicarão tão 

somente durante o período específico do regime extraordiná-

rio da pandemia de covid-19, ao estender os efeitos da cala-

midade pública decretada pela União a todo território nacional 

(incluindo todos os entes da Federação: estados, Distrito Federal 

e municípios), por alteração do artigo 65 da Lei de Responsabi-

lidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 2000), notadamente 

pelo acréscimo dos parágrafos 1º ao 3º, e implementação de 

restrições aos entes da Federação por meio do seu artigo 8º – 

plenamente em vigor e reconhecido como constitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal3.

Nesse ponto, tem-se a possibilidade de criação de um 

“regime jurídico administrativo extraordinário das crises”, 

o qual permite uma ampliação da prerrogativa discricionária 

do gestor público, ao sabor de suas concepções de oportuni-

dade e conveniência, moldáveis conforme a excepcionalidade 

enfrentada, autorizando a suspensão ou o descumprimento, 

mesmo que temporário, de normas de observância obrigatória 

à administração pública.

3 STF. Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 6.447, 6.450, 6.525 e 
6.442. Julg. 15/3/2021.
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3. DA EXCEPCIONALIDADE DA PANDEMIA E SUA 
REPERCUSSÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: “DIREITO ADMINISTRATIVO 
EXTRAORDINÁRIO DAS CRISES”

É inegável que o cenário de uma pandemia desafia a lógica 
jurídica que, sem admitir a destruição do ordenamento, viabilize 
as soluções indispensáveis, muito longe da legalidade estrita do 
século XIX e bem distante de uma manipulação perversa que 
enseje desvio de recursos públicos.

A discricionariedade administrativa assume novos contornos 
num contexto em que a legislação encontra seus limites muito 
bem estabelecidos, diante das circunstâncias fáticas nunca dantes 
imaginadas, pela inadmissibilidade jurídica do provável sacrifício 
de milhares vidas de idosos, doentes com comorbidades e inúme-
ros cidadãos saudáveis vítimas de uma doença sem precedentes.

O compromisso de atender novas demandas de forma urgente 
requer que se tenha uma confiança mínima na administração 
pública. Evidentemente, a legalidade estrita fica estremecida. A 
despeito de tais riscos, o que cabe, em momentos como os de 
uma pandemia, é vislumbrar a saída juridicamente possível que 
seja mais factível e proteja o núcleo dos direitos fundamentais 
protegidos constitucionalmente.

Entre a economicidade e a regularidade fiscal de um lado, aliada 
ao risco de inadimplemento, e a saúde e vida de milhares de cidadãos 
do outro, em uma situação de crise sanitária, não há dúvidas quanto 
ao dever que incumbe aos agentes públicos: promover a proteção 
à saúde e à vida, com o menor prejuízo possível da economicidade 
e regularidade fiscal. E, nesse aspecto, torna-se evidente a ineficiên-
cia dos modelos jurídicos clássicos, o que impõe a busca por fun-
damentos constitucionais sólidos, em uma interpretação respeitosa 
às especificidades da realidade, para identificar o modus operandi 
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que venha a observar minimamente o regime jurídico administrativo, 
com o cumprimento das finalidades públicas básicas.

A fim de se analisar esse “Direito Administrativo Extraordiná-
rio”, que é instituído em momentos excepcionais, de crises – como 
o é o da crise sanitária de covid-19 –, é válido analisar algumas das 
discussões sobre teoria das circunstâncias excepcionais e outras, tais 
como a Teoria do Estado de Exceção, de Giorgio Agamben (2004), 
de modo a evitar piores vícios dos que os problemas enfrentados.

No Direito Público, as ideias de juridicidade e de Estado Demo-
crático de Direito prestam-se a excluir o arbítrio dos comporta-
mentos estatais. Compreendido o ordenamento em sua integrali-
dade, almeja-se, mediante atividade hermenêutica que reconstrói 
o sentido das normas diante de cada realidade, a ausência de 
lacunas, de modo a evitar o autoritarismo e garantir segurança 
jurídica, além da realização dos objetivos sociais.

Reconhece-se que as normas que integram o regime administra-
tivo são concebidas, em regra, a partir de uma situação de normali-
dade pública e social. Destinam-se a essas realidades em que não há 
turbulências excessivas, nem mesmo situações de crise ou contingên-
cias pandêmicas. Obviamente que os Estados, ao longo da história, 
vivenciam emergências de naturezas diversas (políticas, econômicas, 
religiosas, de saúde) ou em virtude de conflitos internos e externos.

A excepcionalidade instaurada pelo contágio desenfreado do 
coronavírus, levando ao colapso sistemas de saúde de muitos paí-
ses, fez com que as autoridades públicas estivessem diante de 
demandas impossíveis de serem satisfeitas pelas regras específicas 
editadas para o cotidiano de normalidade social e administrativa. 
Logo, em tais circunstâncias, entre as muitas questões postas 
à administração pública, surgiram as problemáticas de como o 
ordenamento jurídico existente daria conta do quadro, bem como 
se aplicar-se-ia às relações jurídicas na hipótese de uma crise tão 
extensa, causadora de significativa anormalidade empírica que 
ultrapassa fronteiras.



270

N
EP

EL

Ao se discutirem situações excepcionais (de crise ou de emer-
gências) em outros momentos históricos, afirmou-se, inicialmente, 
que a legalidade concebida para períodos normais não deve pre-
valecer em momentos graves de crise, principalmente se há risco 
quanto à manutenção da própria ordem jurídica e do equilíbrio 
social. Uma realidade excepcional, que implicasse graves riscos 
para a sociedade, não poderia, pois, submeter-se à normatividade 
instituída para o cotidiano habitual das relações jurídicas. Nesse 
sentido, tendo em vista do que se convencionou chamar “estado 
de crise”, “direito administrativo excepcional”, “direito adminis-
trativo extraordinário’’ e “direito administrativo da crise”, surgiu a 
chamada Teoria das Circunstâncias Excepcionais.

Partindo-se das raízes do direito administrativo, no Direito 
Francês, há quem entenda a teoria das circunstâncias excepcionais 
como uma exceção ao princípio da legalidade. Outros falam, ainda, 
em correção do princípio da legalidade (LAUBADÉRE et al., 1995, 
p. 91), que se originou a partir da jurisprudência do Conselho de 
Estado francês, durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 
1918. O contencioso administrativo entendeu por bem liberar as 
autoridades públicas da obrigação de cumprir normas que habitu-
almente vinculariam o exercício das suas competências, em virtude 
das circunstâncias peculiares à guerra. Assim, reconheceu a agentes 
de polícia poderes cujo exercício não admitiria em tempos de paz.

No Arrêt Heyriès4, invocou as circunstâncias excepcionais 
da guerra para autorizar o governo a suspender, por decreto, 
determinações legais – Lei de 22 de abril de 1905 –, o que seria 
antijurídico em circunstâncias normais (VEDEL; DELVOLVÉ, 1992, 
p. 504). Pois, já nesse caso, reconheceu-se que “circunstâncias 
excepcionais permitem, sob a supervisão do juiz, que não seja 

4 Julgamento de Heyriès (tradução livre). Trata-se de uma das principais deci-
sões do Conselho de Estado Francês, relacionada à Teoria das Circunstâncias 
Excepcionais, referente à Lei Francesa de 22 de abril de 1905, que fixa o 
orçamento de despesas e receitas para o exercício de 1905 (BEILIN, 2020).
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respeitada a legalidade ordinária, se os acontecimentos assim o 
exigirem, e no interesse geral”5 (BEILIN, 2020, tradução nossa).

Durante a Guerra de 1939, a jurisprudência do Conselho de 
Estado Francês teve nova oportunidade para fazer incidir a Teoria 
dos Poderes de Guerra, em especial para declarar legítimas medi-
das administrativas exorbitantes editadas por autoridades locais 
(ex: requisições, taxações, interdições, suspensões de funcionários 
sem observância da forma e dos pressupostos legais). Fora do 
período de guerra, também admitiu a existência de circunstâncias 
excepcionais capazes de liberar a administração de executar sen-
tenças, tendo em vista risco de desordens políticas e sociais gra-
ves (CONSEIL D’ETAT, 1918). Foi o entendimento que prevaleceu 
quando do julgamento da recusa, pela administração, de expulsar 
tribos indígenas instaladas na Tunísia, a despeito de haver deci-
são judicial nesse sentido. Afirmou-se que a execução da decisão 
judicial tinha como risco provocar uma revolta no sul tunisiano, 
circunstância excepcional autorizadora da negativa administrativa 
em promover a expulsão (LAUBADÉRE, 1995, p. 92).

Em situações anômalas, portanto, foi suspensa a obrigato-
riedade de cumprir regras legais que normalmente vinculavam 
os agentes públicos, ampliando-se suas competências adminis-
trativas. Entendeu-se que, diante de situações extraordinárias e 
urgentes, eram necessárias respostas extraordinárias do poder 
público, nem sempre conformes a “legalidade normal”, e não 
seria cabível falar em ilicitude na espécie.

Destarte, dessas ponderações, a doutrina francesa enumerou 
requisitos sem os quais não seria possível falar em Teoria das Cir-
cunstâncias Excepcionais (CONSEIL D’ETAT, 1918): (i) existência 
de uma situação fática anormal, exorbitante da realidade admi-
nistrativa cotidiana, isto é, necessidade de que se esteja diante 
de uma situação excepcional; (ii) em face das circunstâncias 

5  “Les circonstances exceptionnelles permettent, sous le contrôle du juge, que 
la légalité ordinaire ne soit pas respectée, si les événements l’appellent, et 
dans l’intérêt général”. (texto original)
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excepcionais, impossibilidade de a administração pública agir 
conforme as regras legais que normalmente incidiriam no caso – 
inadequação da legalidade comum ou insuficiência do arcabouço 
normativo vigente para respaldar a atuação administrativa dentro 
da “normalidade” –; (iii) impropriedade de aplicação da legali-
dade comum (regime jurídico administrativo para as situações 
“normais”) à situação extraordinária, vindo a ensejar prejuízo ou 
risco de dano ao interesse público relevante; e (iv), diante das cir-
cunstâncias, necessidade de adoção de medida excepcional pela 
administração, a qual deve refletir uma resposta adequada à pro-
teção do interesse público que justifica a subtração da regra legal 
vigente, ou seja, exige-se vínculo de adequação entre a situação 
empírica anômala e a providência administrativa excepcional.

Presentes essas condições, de forma simultânea, entendeu 
lícito o Conselho de Estado Francês suspender a “legalidade nor-
mal” vinculante da administração e dos terceiros, com a remoção, 
se necessário, de certas obrigações e obstáculos impostos pela lei. 
Nesse contexto, incabível que o juiz ou qualquer outro controla-
dor considere irregular o ato administrativo contrário à regra legal 
comum, ausente a viabilidade de responsabilização pública. Veja-
-se que, ao defender a administração do Estado, o Conselho de 
Estado Francês postulou que a continuidade dos serviços públicos 
pode exigir que a legalidade comum seja temporariamente sus-
pensa. Tal a importância desse entendimento que dele se originou 
o artigo 16 da Constituição Francesa de 1958 (BEILIN, 2020).

Como consequências dessa teoria, foram indicados efeitos 
possíveis, como uma autoridade poder exercer competência que 
não lhe foi outorgada por nenhuma regra escrita e, ainda, des-
respeitar regras de forma ou de fundo em vigor, sem ilegalidade; 
uma autoridade administrativa, mesmo sem autorização legal, 
poder transferir competência que lhe foi atribuída por lei, sem 
qualquer irregularidade (MOREAU, 1995, p. 294-296); ou, ainda, 
uma autoridade administrativa poder tomar as medidas que 
sejam necessárias para o enfrentamento das circunstâncias excep-
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cionais, como a suspensão do cumprimento de uma lei (VEDEL; 
DELVOLVÉ, 1992, p. 505).

Segundo René Chapus (1996, p. 994), satisfeitas as exigências 
para a incidência da Teoria das Circunstâncias Excepcionais, as 
autoridades administrativas encontrar-se-ão investidas do poder 
de tomar medidas impostas pelas circunstâncias, as quais poderão 
justificar inobservância não somente das regras de procedimento e 
forma, mas também da repartição de competência entre as autori-
dades administrativas, assim como ignorância das regras de fundo.

A doutrina francesa adverte que não é o conjunto da legalidade 
que é automaticamente suspenso, mas apenas a competência 
que o Conselho de Estado declara ampliada – o que ocorre, tão 
somente, pelo fato de o legislador não ter previsto, expressamente 
para o período de crise ou emergência, a extensão dos poderes da 
administração ou a aplicação do regime jurídico administrativo já 
preestabelecido. Surge, então, a Teoria das Circunstâncias Excepcio-
nais para reparar a lacuna jurídica existente. E, inobstante sua inci-
dência, a atividade administrativa permanece submetida ao controle 
judicial, sendo possível a interposição de recursos ao juiz administra-
tivo que examinará se ocorreu, ou não, excesso aos limites da lega-
lidade ampliada (LAUBADÉRE, 1995, p. 93-95. No mesmo sentido: 
VEDEL; DELVOLVÉ, 1992, p. 507), bem como ao controle parlamen-
tar no tocante à extrapolação do exercício do poder regulamentar 
ou da competência legislativa. Afinal, o controle e fiscalização dos 
atos da administração pública estão sujeitos ao complexo sistema de 
controle externo e interno instituído pela Constituição de 1988.

Há quem entenda que a Teoria das Circunstâncias Excepcionais 
revive, na verdade, uma concepção mais antiga e mais geral: a Teoria 
da Necessidade (MOREAU, 1995, p. 294). O “estado de necessidade 
administrativo” serviria para fundamentar quaisquer medidas extra-
ordinárias praticadas com o objetivo de romper situações de crise 
e proteger a segurança social. Parte da doutrina, notadamente a 
literatura italiana, identifica a “necessidade” como fonte autônoma 
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de direito, que sequer necessita de consagração em normas formais 
da Constituição (CANOTILHO, 1996, p. 1147) – ao que também se 
referencia como “Direito Administrativo Extraordinário”.

É manifesta a temeridade inerente a teorias dessa natureza, 
sendo irrelevante a nomenclatura de que se revestem, pois permi-
tem que agentes administrativos suspendam exigências legais, sem 
fundamento normativo que lhes sirva de amparo. Elas ampliam 
a margem da discricionariedade administrativa ao limite tênue e 
temerário da arbitrariedade e autorizam ofensa a obrigações fis-
cais e administrativas imperiosas, além de violações a liberdades e 
garantias individuais, o que em períodos de “normalidade” seriam 
vícios graves caracterizadores de ilegalidades insanáveis e responsa-
bilização em diversas searas (penal, civil e administrativa).

Vislumbra-se, em seus termos, espaço para medidas arbitrá-
rias, típicas de Estados totalitários, incompatíveis com o modelo 
de Estado Democrático de Direito. E, nesse ponto, torna-se 
valiosa a contribuição de Giorgio Agamben (2004) e sua Teoria 
do Estado de Exceção.

Agamben (2004) explica que o estado de exceção é um decreto 
do soberano ao conceber a sociedade em conflito, ou seja, o 
corpo social se encontra em guerra, insurreição ou resistência. 
Tratava-se de um dispositivo provisório para situações de perigo. 
Assim, diante de uma situação de crise, o estado de exceção seria 
a resposta do poder estatal aos conflitos internos mais extremos, 
incitando o Estado a intervir, ainda que contra a população, o que 
pode acarretar medidas de extrema violência.

Desse modo, a partir de uma crise, o Estado assume legalmente 
um estado de “violência”, suspendendo-se o estado de direito 
(excepcionalmente) até que seja resolvida a situação de crise. Toda-
via, a questão não é que tal medida seja assumida pelo governo em 
tempos de crise, mas que em qualquer crise o governo possa assu-
mir para si o conflito de uma guerra civil. O estado de exceção não 
é apenas uma medida provisória, mas um paradigma de governo. 
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E, segundo Giorgio Agamben, o estado de exceção se tornou um 
instrumento normal de governo (2004, p. 13).

Em sua obra Estado de Exceção, Giorgio Agamben (2004) 
perpassa sua análise desde os governos ditatoriais até os deno-
minados Estados democráticos, examinando o estado de exce-
ção no Senado romano, na  Revolução Francesa, na Primeira e 
na Segunda Guerras Mundiais e, por fim, nos eventos do 11 de 
setembro de 2006 nos Estados Unidos da América. Ele define o 
estado de exceção como um paradigma de governo na política 
contemporânea, “como um patamar de indeterminação entre 
democracia e absolutismo” (AGAMBEN, 2004, p. 13).

No limite entre direito e política, o estado de exceção é um 
uso que o soberano faz do direito para suspender os direitos de 
indivíduos. Não apenas na Alemanha nazista Hitler decretou o 
estado de exceção, medida que sustentou o ataque a milhões de 
judeus em campos de concentração, mas também o presidente 
Bush, nos Estados Unidos, prendeu e exportou estrangeiros, 
suspendendo todos os direitos e tratando-os como uma ameaça 
contra a segurança nacional. Dessa forma, qualquer emergência 
no território pode conceder ao governante o impulso ao decreto 
e – cuidando-se de excepcionalidades, o estado de calamidade 
pública também se enquadra em uma situação de crise passível 
de configurar um estado de exceção normativo.

Note-se que o estado de exceção se transformou em uma 
técnica de governo. Desde o século XX, em vez da guerra, os 
problemas econômicos, sociais, políticos e, agora, sanitários, de 
um país levam o seu “soberano” a decretar o estado de exceção. 
Além dos regimes totalitários que marcaram a história,

[...] a criação voluntária de um estado de emer-
gência permanente (ainda que, eventualmente, 
não declarado no sentido técnico) tornou-se uma 
das práticas essenciais dos Estados contempo-
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râneos, inclusive dos chamados democráticos. 
(AGAMBEN, 2004, p. 13).

Outrossim, de acordo com a legislação pertinente às ações de 
enfrentamento à disseminação do novo coronavírus, bem como 
sob a sistemática da Constituição da República de 1988, os entes 
da Federação compartilham a competência para definir ações e 
medidas para proteção da saúde pública, já que se trata de rele-
vante direito fundamental que deve ser assegurado a todos pelo 
Estado brasileiro.

Sobre a matéria, assim entendeu o Supremo Tribunal Federal 
(STF), por unanimidade, ao referendar, em 15 de abril de 2020, 
a decisão liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 6.341. O tribunal confirmou 
competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios 
e União em ações para combater pandemia de covid-19 e asse-
gurou aos governadores e prefeitos a liberdade para estabelecer 
medidas como o isolamento social e o fechamento do comércio6.

Assim, reconheceu-se que cada ente possui autonomia para 
adotar as medidas de combate à pandemia que melhor se ajustem 
à situação vivenciada, o que vai ao encontro do disposto no inciso 
II, artigo 23, da Constituição da República de 19887. No entanto, 
essa “liberdade” não é irrestrita e absoluta, pois todos estão sob a 
égide do Texto Constitucional e do princípio da legalidade.

Veja-se que, em 2020, sob a justificativa de controle da dis-
seminação e do contágio da doença causada pelo coronavírus, 
não obstante a necessidade de restrições quanto ao contato 
físico e à circulação de pessoas, não se pode negar a limitação 
a direitos como a liberdade de locomoção e até mesmo a rea-

6 STF, ADI 6.341 MC-ED/DF, EMB.DECL. NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relator: Min. Marco Aurélio, Julga-
mento: 16/4/2020, Publicado: 23/4/2020.

7 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL, 1988).
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lização compulsória de exames, em determinados casos (SAM-

PAIO; ALMEIDA; SOUTO, 2021). Mas, sobretudo no que tange 

à administração pública, houve a imposição de um estado de 

calamidade pública a entes federativos que sequer tiveram o 

impacto da pandemia, e, ainda, a obrigatoriedade de cumpri-

mento de restrições legais por extensão de efeitos de um ato 

executivo de outro ente federativo, em uma república em que 

os entes possuem autonomia e competências independentes e 

compartilhadas, consoante reconhecido pelo STF.

O estado de exceção é um decreto do soberano que age com 

força de lei, sem ser lei propriamente dita (pois não decorre do 

processo legislativo de trâmite no parlamento). Nessa medida, 

o Poder Executivo se sobrepõe ao Legislativo, suspendendo ou 

modificando a aplicação das leis em vigor. A democracia moderna 

propõe uma hierarquia entre lei e decreto.

Considerando o limbo jurídico estabelecido pelo regime extra-

ordinário de crise da pandemia, o estado de exceção criado per-

mitiu, simultaneamente, à margem da lei, entes da Federação em, 

no mínimo, quatro situações jurídicas distintas: (i) com estado de 

calamidade pública decretado e reconhecido pelo Legislativo esta-

dual; (ii) com estado de calamidade pública decretado, mas sem o 

reconhecimento do Legislativo estadual; (iii) em situação de emer-

gência sanitária decretada, mas sem reconhecimento pelo Legis-

lativo estadual, por não tratar de calamidade pública, mas apenas 

estado de emergência; e (iv) sem qualquer decretação de estado de 

calamidade pública ou situação de emergência sanitária.

Não se ignora a necessidade de, em situações de crise (guerra, 

pandemias desastres ambientais de grandes proporções e outras 

situações de calamidade pública), afastar normas que, embora 

sejam normalmente adequadas para regulação dos vínculos 

administrativos, comprometeriam o interesse público colocado 

em risco naquelas específicas circunstâncias extraordinárias.
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De igual modo, reconhece-se a importância de formatar vínculos 
não habituais que ensejem as providências necessárias diante da situ-
ação de emergência, com normatização administrativa adequada à 
realidade – o que não implica autorizar, contudo, que o exercício de 
competências públicas fique à margem da juridicidade. É preciso defi-
nir qual o modo constitucional de se fazer frente aos períodos de crise 
grave enfrentados pelos diversos Estados. A resposta certamente não 
implica recusar força normativa à Constituição, nem mesmo usur-
par competência privativa do legislador. Afinal, a emergência grave, 
presente em dada realidade, não pode levar, por si só, à gênese de 
um novo Poder do Estado, com funções reconhecidas sem quais-
quer limites prévios dispostos no ordenamento, permitindo-se zonas 
de ilegalidade com respaldo legal. Isto é, nas palavras de Agamben 
(2004), autorizando-se um “estado de exceção permanente”.

Recusa-se à Teoria das Circunstâncias Excepcionais ou ao 
estado de necessidade administrativo ou mesmo ao direito admi-
nistrativo da crise a função de válvula de escape, situação na qual 
se reconheceria ao agente público competências sequer conside-
radas pelo direito vigente. Como aduz Adolfo Merkl,

Trata-se, no fundo, de algo inconcebível, porque 
uma violação do direito nunca será juridicamente 
possível, nem pode ser consagrada pela ciência 
jurídica [...] (MERKL, 2004, p. 214).

O mínimo que se espera de um Estado Democrático de Direito 
é que, no seu ordenamento, estejam estabelecidas quais normas, 
mesmo de conteúdo indeterminado, serão aplicáveis em tempo 
de crise. Como assevera Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1999), 
o Estado de Direito procura fixar as normas destinadas a ensejar 
o restabelecimento da ordem, da normalidade presumida e proje-
tada, quando isso não puder ser feito pelos meios ordinários. Afi-
nal, “Uma república não será perfeita [...] se sua legislação não tiver 
previsto todos os acidentes que podem ocorrer com os respectivos 
remédios” (MAQUIAVEL apud FERREIRA FILHO, 1999, p. 110).
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Isso porque, em princípio, espera-se que a ordem jurídica 
consagre os poderes extraordinários que serão reconhecidos aos 
agentes públicos, na exata medida em que se mostrar necessário 
para enfrentar momentos extraordinários de crise. Quanto aos 
atos administrativos contrários às regras legais comuns, a exclu-
são da sua ilicitude depende de previsão normativa nesse sentido, 
inserida em específica figura jurídica com base constitucional.

A ausência de normas de menor densidade normativa, essen-
ciais na operacionalização de um sistema jurídico aberto, necessário 
na construção do Estado de Direito em realidades como a da pan-
demia de covid-19, requer observância dos princípios constitucio-
nais e a elaboração de vínculos dentro dos limites das competências 
previstas no ordenamento, de modo a equilibrar o atendimento das 
demandas urgentes com um mínimo de juridicidade.

Nesse ponto, há que se traçar de maneira acertada os limites entre 
discricionariedade administrativa e arbitrariedade do gestor público. 
Com propriedade, leciona Celso Bandeira de Mello (2012) que:

Não se confundem discricionariedade e arbitra-
riedade. Ao agir arbitrariamente o agente estará 
agredindo a ordem jurídica, pois estará se com-
portando fora do que lhe permite a lei. Seu ato, 
em consequência, é ilícito e por isso mesmo corri-
gível judicialmente. (MELLO, 2012, p. 83).

Ainda que a discricionariedade seja uma prerrogativa atribu-
ída à administração pública para alcançar, da melhor maneira, 
situações não previstas pelo legislador, agindo com idoneidade, 
respeitando os princípios constitucionais e de forma limitada, 
jamais deve o ato administrativo discricionário assemelhar-se ao 
ato arbitrário em situações de excepcionalidade. O ato arbitrário é 
ilegítimo e inválido, visto que agride de forma veemente os princí-
pios constitucionais que regem a administração pública.
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Portanto, mesmo em se tratando de cenários de excepciona-
lidade – como o da crise sanitária instaurada pela pandemia do 
coronavírus – deve a administração pública buscar se munir de 
respaldo legal e não achar ocasião para instituir regimes jurídicos 
extraordinários que permitem o desrespeito aos limites legais e aos 
princípios estabelecidos, ampliando a margem de discricionarie-
dade administrativa ao ponto de tornar o ato discricionário eivado 
de arbitrariedade e, consequentemente, de ilegalidades – o que 
configura, ainda, desvio de finalidade e abuso de poder, quando o 
agente público atua de forma contrária à lei ou aos princípios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em situações excepcionais tais como as que se enfrenta, de 
crise, em que cabe ao poder estatal a tomada de providências em 
prol da coletividade, é preciso buscar no ordenamento os instru-
mentos extraordinários adequados à proteção das necessidades 
sociais e à obtenção do que seja necessário à proteção da saúde 
coletiva. Assim procedendo, não se estará diante de um mero 
“estado de necessidade administrativo”, mas de um verdadeiro 
“direito de necessidade administrativo”, porquanto não apenas 
decorrente da realidade, mas também embasado na ordem jurí-
dica de regência, embora extraordinariamente.

Todavia, esse direito de necessidade se restringe à previsão 
e delimitação normativo-constitucional de instituições e medidas 
necessárias à defesa da ordem constitucional, em caso de situação 
de anormalidade que, não podendo ser eliminada ou combatida 
pelos meios normais previstos na ordem vigente, permitem excep-
cionalmente o recurso a meios excepcionais – o que não implica 
dizer abertura ou ampliação irrestrita ao gestor público.

É cediço, também, ser irrazoável que à administração pública 
não se permita, em hipótese alguma, a adoção de medidas e 
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assunção de posturas necessárias a minimizar efeitos catastróficos 
de situações de crises e emergências, como as que se viram em 
meio à pandemia de covid-19. É irrefutável a realidade de que 
o ordenamento jurídico tem como um de seus maiores desafios 
a imutabilidade do passado e a imprevisibilidade do futuro, não 
sendo capaz o sistema de leis de normatizar todas as inúmeras 
situações possíveis do tecido social.

No entanto, é preocupante a possibilidade de instituição de 
regimes jurídicos administrativos extraordinários diante da excep-
cionalidade de situações críticas, que ensejam a suspensão ou des-
cumprimento de normas que, em circunstâncias normais, jamais 
admitiriam a sua inobservância, entregando ao gestor a medida de 
oportunidade e conveniência que irá formatar a discricionariedade 
administrativa e nortear a atuação da administração pública.

O que se argumenta é que as situações de crise e de emer-
gência (guerra, tumultos, calamidades públicas) devem ser sub-
metidas ao Texto Constitucional, isto é, há que se estabelecer um 
processo de constitucionalização do recurso a meios excepcionais, 
necessários, adequados e proporcionais, para se obter o restabe-
lecimento da normalidade constitucional, sem que haja ofensa à 
ordem jurídica ou a suspensão do estado de direito.

Aqui, não há que se enquadrar a situação excepcional em escusas 
para a suspensão ou não aplicação de normas vigentes, a fim de 
que venha a própria legislação estabelecer um campo de “ilegalidade 
restrita”. O que se aponta é a necessidade de a situação excepcional 
já se encontrar inserida na ordem vigente, enquanto hipótese de 
um direito de necessidade administrativo, convertido em um direito 
de exceção capaz de substituir a legalidade normal, se presentes as 
condições pré-determinadas pelo próprio ordenamento jurídico, com 
integral respeito aos pressupostos constitucionais inafastáveis e aos 
princípios vinculantes da administração pública.

Nesse sentido, Canotilho (1996, p. 1.146-1.154) já destacava 
que esse “direito de necessidade constitucional” não seria um 
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direito estranho à Constituição; ao contrário, um direito normativo-
-constitucionalmente conformado. Assim, situações excepcionais 
– como a crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 – não 
consistiria em hipótese de exceção ou exclusão à Constituição, mas 
sim de um “regime especial” já incorporado constitucionalmente 
e válido para situações de anormalidade, até que seja superada a 
excepcionalidade e retomada a “legalidade normal”.

Dessa maneira, enquanto perdurar a emergência inerente ao 
momento de crise – situação extraordinária a ser enfrentada pelo 
poder público –, cabe-lhe valer dos institutos e medidas excepcio-
nais previstos no ordenamento vigente, bem como elaborar (den-
tro das exigências constitucionais e distribuição de competências 
do ordenamento) as ações e as medidas capazes de atender às 
peculiaridades do cenário excepcional.

A forma como se deu o regime jurídico extraordinário da pan-
demia de covid-19, em especial o ditado pela Lei Complementar 
173, de 27 de maio de 2020, mais aproximou a excepcionalidade 
normativa de “estado de exceção” do que com situações extraor-
dinárias cabíveis e compatíveis em um estado de direito.

Em um contexto em que se requer um “direito constitucional 
ou direito administrativo das crises”, a fim de que se discipline 
o Estado em períodos de crises, como a hipótese de calamidade 
pública sanitária, deve-se objetivar a conciliação do regime demo-
crático e jurídico com a situação de crise, sem a suspensão de nor-
mas essenciais ao regime jurídico da administração pública, muito 
menos a sua inobservância.

Isto posto, deve-se perscrutar os preceitos constitucionais 
basilares e o arcabouço principiológico que conduzam à resposta 
juridicamente adequada na realidade em questão, para que não 
se configure a suspensão da ordem jurídica. Ainda que, em último 
caso, seja necessária a instituição de um regime jurídico extraor-
dinário administrativo de crises, este deve ser operacionalizado 
no âmbito da ordem jurídica constitucionalmente implementada, 



283

N
EP

EL
7.

 O
 re

gi
m

e 
ju

ríd
ic

o 
da

 e
m

er
gê

nc
ia

 s
an

itá
ria

 d
a 

Co
vi

d-
19

: a
 in

sti
tu

iç
ão

 d
e 

no
rm

as
 in

te
rt

em
po

ra
is 

em
 c

on
te

xt
o 

de
 

ex
ce

pc
io

na
lid

ad
e 

da
 p

an
de

m
ia

 e
 a

s 
im

pl
ic

aç
õe

s 
à 

le
ga

lid
ad

e 
da

 a
dm

in
ist

ra
çã

o 
pú

bl
ic

a.

enquanto disciplina adequada a solucionar os problemas da emer-
gência pública, com regulação jurídica suficiente e capaz de jus-
tificar as providências excepcionais indispensáveis à proteção do 
núcleo dos direitos fundamentais em questão, sem a conversão da 
discricionariedade administrativa em arbitrariedade por parte do 
gestor público.
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1. INTRODUÇÃO

As primeiras décadas do século XXI foram marcadas por uma 
sucessão de crises internacionais que impactaram as vidas das 
pessoas, das corporações e dos governos em praticamente em 
todos os países do globo. Ao lado dos conflitos armados e de 
suas graves consequências humanitárias, crises econômicas, 
problemas ambientais e pandemias devastadoras marcaram o 
cenário das relações internacionais e trouxeram dúvidas acerca 
do futuro da humanidade.

A história da espécie humana não é feita por uma linha 
direta de eventos, como uma sucessão lógica de acontecimentos 
lineares, mas forma-se por um emaranhado de experiências de 
povos diversos em locais diferentes que, de alguma forma, como 
uma teia, constrói uma trilha tortuosa pela qual a humanidade 
avança. Nesse caminho, a experiência de diversos povos foi mar-
cada por crises e conflitos pontuais cujos efeitos causaram, em 
momentos e de formas diversas, reflexos na história comum de 
todos, influenciando a maneira como cada sociedade evoluiu ao 
longo do tempo.

Nos dias atuais, os acontecimentos, antes isolados, causam 
efeitos imediatos em todo o mundo. A sociedade internacional 
contemporânea se caracteriza pela interação global. As distân-
cias e o tempo se relativizaram e a conectividade marca a era da 
definitiva globalização.



290

N
EP

EL

A atualidade nos apresenta uma realidade compartilhada, 
na qual Estados, instituições e pessoas são interligados pela tec-
nologia, que altera a percepção dos acontecimentos, fazendo 
com que um fato ocorrido em um canto remoto do planeta 
tenha repercussões imediatas em todo o mundo.

Desse modo, tanto os avanços, benefícios e conquistas da 
humanidade quanto os problemas, conflitos e crises assumem 
uma dimensão global e instantânea, exigindo medidas também 
em âmbito mundial e em tempo real.

A sociedade internacional evoluiu assim para um paradigma 
de relações multilaterais, envolvendo todos os países em um 
esforço comum para enfrentar os problemas que, mais do que 
nunca, afetam a todo o planeta. Os Estados passaram a coo-
perar entre si em um outro patamar, não apenas de forma 
isolada, mas em entidades intergovernamentais, criadas para 
potencializar as discussões e as ações conjuntas: as organiza-
ções internacionais.

Diante dessa conjuntura, outros sujeitos emergiram como 
protagonistas das relações internacionais: as organizações não 
governamentais (ONGs), as empresas transnacionais e os pró-
prios indivíduos, dotados de instrumentos criados pelo Direito 
Internacional para assumirem um papel ativo diante dos desa-
fios globais.

A globalização uniu mercados e proporcionou a expansão 
de corporações originárias de todos os continentes, e não ape-
nas dos centros europeus e da América do Norte, elevando 
as empresas transnacionais ao status de sujeito da sociedade 
internacional, tradicionalmente limitada aos Estados nacionais 
e às organizações internacionais.

A democratização do acesso às novas mídias virtuais, com 
a proliferação das redes sociais e a popularização da internet 
e dos telefones celulares e de seus aplicativos, trouxe também 
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os indivíduos ao cenário internacional, proporcionando um 
empoderamento jamais experimentado, com acesso às infor-
mações e às comunicações em tempo real, em qualquer lugar 
do mundo, dando às pessoas o poder de interagirem com os 
problemas globais, de se manifestarem e de formarem uma 
massa crítica com potencial de pressão e transformação que 
avança além das tradicionais fronteiras dos Estados.

Foi assim com a chamada “primavera árabe”, movimento 
que em 2011 provocou rebeliões em diversos países do mundo 
islâmico, iniciando-se na Tunísia e se espalhando por meio das 
redes sociais, as quais convocaram manifestações populares pró-
-democracia, que resultaram tanto na derrubada de governos, 
como o de Muamar Kadafi, na Líbia, quanto em conflitos violen-
tos que se estendem até hoje, como a guerra civil na Síria.

Apesar de não ser uma novidade na história da humani-
dade, os conflitos armados atuais são as maiores causas de 
deslocamento forçado no mundo, ampliando outra crise glo-
bal, a dos refugiados e apátridas.

Some-se a esse cenário o grave problema ambiental que 
afeta o mundo inteiro e provoca crises de cunho ecológico e 
econômico, exigindo uma conscientização mundial de todos os 
agentes da sociedade internacional, sejam os Estados e as orga-
nizações internacionais, sejam as empresas e os indivíduos.

Vale ressaltar, entretanto, que foi o surgimento de pande-
mias sucessivas que colocou o mundo em alerta para a neces-
sidade de cooperação entre os sujeitos da sociedade interna-
cional. A disseminação de doenças pelo mundo se agrava com 
o aumento da circulação de pessoas, sem que as autoridades 
estatais apresentem qualquer forma de controle ou políticas 
de prevenção sanitária, com consequências devastadoras e 
mortais.
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2. OS DESAFIOS DA SOCIEDADE 
INTERNACIONAL

Um dos maiores desafios da sociedade internacional é a con-
ciliação entre os interesses nacionais e as questões internacionais, 
comuns a todas as nações. Essa é uma questão histórica, que nos 
acompanha desde os primórdios das relações entre os povos.

Por séculos, as relações internacionais se resumiram a acordos 
de caráter bilateral, que se apresentavam como verdadeiros 
contratos entre países que atuavam no cenário global em 
defesa de seus próprios objetivos econômicos e geopolíticos, 
ampliando sua hegemonia por meio do colonialismo e do 
imperialismo, invadindo e escravizando territórios de outros povos 
e submetendo-os à lógica do mercantilismo, com a exploração 
radical de seus recursos naturais e humanos.

A sociedade internacional construiu-se, assim, de forma assi-
métrica e discrepante, apresentando, de um lado, grandes potên-
cias econômicas, tecnologicamente superiores e com enorme 
poderio militar, e, de outro, países inferiorizados, pobres, fracos 
e dependentes, fonte apenas dos recursos necessários para gerar 
a riqueza e o poder dos países hegemônicos e de suas empresas.

Nesse panorama, a sociedade internacional funciona como 
um espaço de dominação, no qual apenas os países hegemônicos 
determinam o destino das relações internacionais, atuando sob 
a lógica dos mercados globais e decidindo de forma arbitrária o 
rumo das políticas públicas a serem adotadas por todos os países 
submetidos à sua influência. Estes têm suas soberanias subordina-
das aos interesses dos países dominadores, sempre sob a ameaça 
de retaliações.

Para Ronaldo Gueraldi:

[...] a ambição desses países consiste em modelar 
a conjuntura internacional, enquanto os demais 
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Estados Nacionais procuram ajustar-se a ela, ou 
seja, as questões internacionais são suscitadas de 
acordo com os objetivos específicos das grandes 
potências devido a sua capacidade de mobili-
zar recursos, de ameaçar e persuadir os demais 
atores. (GUERALDI, 2005, p. 10).

Na sociedade internacional, os Estados buscam a sua própria 
superação, e, mesmo em suas alianças, os objetivos nacionais 
se sobrepõem aos internacionais. É um jogo de interesses cuja 
estabilidade está sempre dependente do momento e das circuns-
tâncias, sobretudo econômicas, no cenário internacional, com 
reflexos óbvios na vida interna de cada país.

O relacionamento dos Estados na sociedade internacional 
sempre oscilou entre alianças para conflito ou para cooperação, 
apresentando coalizões formadas pelo interesse mútuo em um 
determinado momento histórico, mas fragilizadas pelas mudanças 
conjunturais que, não raro, transformaram aliados em inimigos e 
vice-versa, como observa Leonardo Dutra:

[...] fica claro que embora a cooperação seja pos-
sível entre os Estados, estes a farão em atenção 
a seus objetivos próprios, e uma vez que estes 
interesses sejam conflitantes, uma situação de 
cooperação se reverterá em conflito, que obvia-
mente será influenciada fortemente pelo ator, ou 
pelo Bloco de Estados mais poderoso. (DUTRA, 
2010, p. 95).

Em vários momentos da história da humanidade, alianças se 
formaram para a guerra ou para o comércio. No entanto, até 
o século XX, essas parcerias não representavam nada além dos 
interesses particularizados de cada ator das relações interna-
cionais, em uma disputa de força e poder. Tanto isoladamente 
quanto em blocos, os mais fortes determinam o comportamento 
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dos mais fracos, por supremacia político-econômica ou por 
ameaça do uso da força, estabelecendo uma competição com 
outras superpotências e dividindo o planeta em esferas de 
influência, com disputas por hegemonia econômica e política, 
ancoradas em argumentos ideológicos.

Analisada sobretudo pela Escola Realista das Relações Inter-
nacionais, a práxis dos atores internacionais, mesmo quando 
visam objetivos pacíficos, está contaminada pelo egoísmo e pela 
necessidade do Estado hegemônico de imposição da sua visão de 
mundo aos outros, invariavelmente tratados como inferiores ou 
inimigos. Isso gera insegurança e incertezas, pois não há garan-
tias de continuidade nas relações internacionais, tendo em vista 
que mudanças na conjuntura internacional propiciam aos Estados 
oportunidades de turbar a ordem vigente para obter vantagens 
ou garantir seu poder sobre os demais.

Partindo da premissa de que o cenário internacio-
nal não é isonômico, o realismo defende que o 
sistema internacional, ao mesmo tempo em que 
é calcado na incerteza, também se estrutura em 
desigualdade de informações por conta do rela-
cionamento desnivelado entre os Estados e outros 
atores não estatais. [...] O meio internacional é 
forjado pelo poder, força e interesse podendo 
se constituir num debate tenso, entre interesse 
nacional, o coletivo e o hegemônico no sistema 
internacional [...] de forma que um dos princípios 
do realismo clássico é que as relações humanas, 
assim como as relações internacionais, em última 
instância, são centradas no poder, tendo como 
combustível a lógica da dominação. (BARROS, 
2019, p. 11).

O poder econômico, associado ao desenvolvimento tecnoló-
gico e ao arsenal bélico, fez surgir nas superpotências uma espé-
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cie de epifania política, dando a impressão de que o seu sucesso 
e poderio representam uma certa “destinação divina”, que os 
faz superiores aos demais, e que, em face de outras potências, 
fortes o bastante para não serem subjugadas, deve-se estabelecer 
uma disputa, seja por meio de guerra, seja por competição pela 
hegemonia, usando sua influência sobre os países periféricos para 
estabelecer suas coalizões.

Uma característica de todas as potências, independentemente 
de ideologia ou posição na geopolítica global, é a vocação para 
ditar o paradigma a ser imposto aos demais países, seja econô-
mico, político, social, jurídico e, em muitos casos, religioso e cul-
tural. O desprezo pelo diferente gerou, desde a Antiguidade, a 
ideia de que o modelo do dominante é superior ao do dominado 
e a ele deve ser imposto, não como uma violência, mas como uma 
graça, uma benesse.

Assim, cria-se a ilusão de uma missão civilizadora, que impele 
às superpotências uma espécie de “direito-dever” de ingerência 
e intervenção nos assuntos internos de outros países, quando 
não há interesse ou vantagem numa parceria com seu governo, 
o que definiria, por outro lado, a tolerância, permissividade ou a 
omissão em face de suas ações no âmbito nacional.

A relação entre as grandes potências e os países periféricos é a 
expressão do que se convencionou chamar de colonialidade. Esta 
é uma extensão do colonialismo, que, embora praticamente erra-
dicado sob mandato da Organização das Nações Unidas (ONU), 
pela emancipação ou independência formal das ex-colônias, dei-
xou raízes no modo como os países pobres se relacionam com as 
superpotências. A soberania dos países pobres acaba por se resu-
mir ao aspecto formal, pois na realidade eles são forçados a seguir 
as políticas externas dos países com os quais tenham relação de 
aliança ou dependência. A colonialidade é uma marca cultural das 
relações internacionais contemporâneas, afetando a capacidade 
emancipatória dos países em vias de desenvolvimento, que não 
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conseguem espaço para se libertarem da dependência das gran-
des potências.

A noção de colonialidade, em particular, oferece 
um marco analítico das formações de poder que já 
não exercem sua hegemonia por meio do regime 
colonial ou de formas diretas de dominação polí-
tica e econômica, mas ainda se reproduzem atra-
vés de dispositivos de saber, modos de subjetiva-
ção e controle cultural. (NOGUEIRA, 2021, p. 14).

Um dos grandes exemplos desse comportamento está nas 
alianças militares entre os países envolvidos nos dois conflitos 
mundiais do século XX e na posterior bipolarização do mundo, na 
chamada Guerra Fria.

As alianças na 1.ª Guerra Mundial (1914-1918) e na 2.ª Guerra 
Mundial (1939-1945) deixaram claro que países dependentes, 
como o Brasil, tiveram que fazer uma escolha entre participar de 
uma coalizão (e se envolverem nos conflitos ao lado de um dos 
beligerantes) ou sofrer sanções e retaliações que poderiam afetar 
de modo relevante sua economia e segurança. Mesmo em relação 
aos diversos conflitos que sucederam às Grandes Guerras, como 
a Guerra da Coreia (1950), a do Vietnã (1959), as duas Guerras 
do Golfo Pérsico (1990 e 2003) e a do Afeganistão (2001), entre 
outras, as grandes potências lideraram coalizões compostas por 
países que se sentiram coagidos a cooperar, ou decidiram fazer 
parte nos conflitos para obterem alguma vantagem.

Entre 1948 e 1989, a disputa pela hegemonia política no pla-
neta entre as duas maiores potências nucleares da época, Estados 
Unidos e União Soviética, levou o mundo a uma bipolarização, 
com consequências desastrosas para os países subdesenvolvidos 
ou a elas subordinados. A ameaça de uma 3.ª Guerra Mundial 
(com armas atômicas) e a geração de conflitos armados em todos 
os continentes, com a interferência direta das duas potências em 
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guerras civis e revoluções, bem como na derrubada de governos e 
na implantação de ditaduras marcadas pela corrupção e violência, 
com torturas e massacres de populações inteiras, demonstraram 
a incapacidade de cooperação em nível global, mesmo com os 
esforços de organizações internacionais como a ONU.

A ineficácia do Direito Internacional, devido ao pouco com-
prometimento dos Estados em obrigarem-se às suas normas, 
principalmente em face dos direitos humanos, e a falta de efeti-
vidade das medidas propostas pelas organizações internacionais 
para mudar a conjuntura das relações internacionais nas décadas 
de 1960 e 1970 geraram a desconfiança de que a ONU estava 
fadada ao insucesso, chegando-se mesmo a cogitar o seu fim. 
A crise da ONU levou ao descrédito do multilateralismo, tendo 
em vista a inoperância da organização em face dos inúmeros 
conflitos e das várias crises globais que afetavam a segurança e 
a paz mundiais.

Essa visão realista da sociedade internacional reduziu as rela-
ções internacionais à disputa de poder pelas potências hegemô-
nicas e à escolha de países periféricos sobre qual potência seguir, 
em busca de proteção e de vantagens (o que não se aplicaria 
às nações submetidas pela força ou ameaça, obrigadas a seguir 
um dos lados para não sucumbir a prováveis retaliações). Em 
todo caso, a possibilidade de intervenção, ingerência ou mesmo 
invasão de seus territórios, com a derrubada de seus governos, 
somando-se à dependência econômica e à inferioridade tecno-
lógica e militar, revelavam a desigualdade do sistema e de sua 
realidade opressiva.

De acordo com Barry Buzan, o pensamento racionalista reco-
nhece que a condição dos Estados de buscarem a autodefesa e 
a preservação de seus interesses, em detrimento de uma postura 
mais independente, está atavicamente ligada à insegurança 
quanto à estrutura anárquica da sociedade internacional e às 
relações de poder, sobretudo o poder militar. Para ele “os realis-
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tas veem a insegurança, e particularmente a insegurança militar, 
como o problema central, e o poder como a principal motivação 
ou força motriz de toda a vida política” (BUZAN, 1996, p. 50, 
tradução nossa)1.

Contudo, se o pensamento realista parecia justificar as rela-
ções internacionais durante a Guerra Fria – tendo em vista a bipo-
larização do poder, a supremacia militar das grandes potências, 
a insegurança no sistema e a anarquia da sociedade internacio-
nal –, ele já não servia de fundamento para uma nova realidade 
que começou a se moldar na década de 1980 e se implementou 
efetivamente na década de 1990, com o fim da Guerra Fria: a 
globalização econômica.

Com o fim da Guerra Fria, aliado à aceleração da 
globalização e a busca frequente de participação 
dos cidadãos nas questões globais, tornaram-se 
primordiais as mudanças na ordem global que 
garantam uma estabilidade nas relações entre os 
Estados, que passam de centro de poder político, 
econômico e social a exercer um controle mais fle-
xível lastreado por aspectos internacionais. (RUAS, 
2016, p. 2).

O fim da bipolarização da política internacional proporcionou 
uma sensação de maior segurança e esperança para as rela-
ções internacionais. A derrubada do Muro de Berlim, em 1987, 
representou o início do fim da Guerra Fria, que culminou com 
o desmonte da União Soviética em 1991, abrindo caminho para 
a globalização. Houve então uma mudança radical na sociedade 
internacional, com o aumento da importância das organizações 
internacionais e de outros atores no Direito Internacional.

1 “[...] realists see insecurity, and particularly military insecurity, as the central 
problem, and power as the prime motivation or  driving force of all political 
life.” (texto original).
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No plano teórico das relações internacionais, o raciona-
lismo dá lugar ao pensamento liberal, que busca avaliar a nova 
perspectiva de cooperação e de ampliação dos atores da socie-
dade internacional.

Antes do fim da bipolaridade internacional, os 
teóricos liberais já atentavam para a inaptidão 
do realismo de esclarecer o fenômeno da coo-
peração entre Estados, no âmbito internacio-
nal, mesmo com a anarquia e a necessidade 
fundamental de sobrevivência [...] ainda que 
houvesse muita desconfiança entre os Estados, 
estes realizavam acordos comerciais e coopera-
vam em benefício de interesses mútuos. [...] A 
partir do momento que o realismo não atendia 
mais a nova realidade mundial [...] o liberalismo 
se apresentou com uma linha de pensamento 
mais adequada aos grandes fluxos comerciais e 
de interação e intercomunicação entre as diver-
sas nações, incluindo os atores não estatais nas 
relações transnacionais. (BARROS, 2019, p.13).

A cooperação internacional assume uma nova roupagem, 
com o aumento da importância das organizações internacionais 
e da interação entre os Estados e outros sujeitos da sociedade 
internacional, como as ONGs, empresas transnacionais e, em 
certa medida, os próprios indivíduos, empoderados pela evolu-
ção dos meios de comunicação, pelo acesso à rede mundial de 
computadores e pela criação de mídias sociais e aparelhos portá-
teis que democratizaram o acesso à informação e eliminaram as 
barreiras da distância e do tempo na comunicação entre pessoas 
do mundo todo.

A atual dinâmica das relações internacionais vem 
alterando o entendimento tradicional acerca da 
composição da sociedade internacional. Com 



300

N
EP

EL

efeito, uma das marcas do mundo de hoje é a 
participação direta de sujeitos como as empresas 
e os indivíduos na seara internacional, muitas 
vezes agindo independentemente de qualquer 
envolvimento dos Estados. Ao mesmo tempo, 
o atual contexto internacional veio a tornar evi-
dente a necessidade de que os entes estatais e os 
organismos internacionais atuem conjuntamente 
no tocante a temas que têm impacto direto sobre 
a vida das pessoas e que, por sua complexidade, 
magnitude e capacidade de gerar efeitos em 
mais de uma parte do mundo, exigem a coope-
ração internacional, como a manutenção da paz, 
a promoção dos direitos humanos e a proteção 
do meio ambiente. (PORTELA, 2018, p. 37).

A visão liberal, contudo, preconizava a decadência dos Estados 
Nacionais como principais agentes das relações internacionais, 
acreditando que o protagonismo das entidades privadas trans-
nacionais assumiria o centro das decisões na nova globalização 
econômica do fim do século XX. Quanto a essa posição, João 
Whitaker Ferreira alerta:

Parece-nos que a discussão que se coloca para 
entender a organização do mundo globalizado 
não é aquela que discute a pertinência ou não 
em argumentar-se que o Estado nacional se viu 
enfraquecido face à importância tomada pela 
economia. Pois exceto para os pensadores glo-
balistas ultraliberais, que estão convencidos que 
as grandes decisões mundiais são tomadas pelos 
rumos virtuais do capital financeiro, ou menos 
radicalmente, pelos presidentes e diretores das 
grandes corporações, a maioria das correntes de 
pensamento ainda vê os Estados nacionais como 
os principais atores na estruturação das relações 
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internacionais, mesmo que em um cenário em 
que a economia passou a ter uma importância 
significativa. (FERREIRA, 1997, p. 25).

Na verdade, os Estados não perderam a sua relevância e 
nem mesmo a sua primazia nas relações internacionais. A crise 
do Estado-Nação não era relativa ao seu papel como sujeito do 
Direito Internacional, mas ligava-se à necessidade de um ajuste 
institucional e de uma reformulação estrutural, revendo o con-
ceito hermético de soberania e reavaliando o papel dos entes 
governamentais na defesa de seus interesses nacionais em face 
de seus compromissos internacionais.

A atuação isolada dos Estados nas definições de políticas públi-
cas e na construção de um arcabouço jurídico internacional, capaz 
de enfrentar os problemas globais de forma cooperativa, ainda 
está muito aquém do ideal. Entretanto os Estados também atuam 
de forma coletiva, no seio das organizações internacionais, tanto 
no âmbito regional quanto global. Estas, também chamadas de 
organizações intergovernamentais, são formadas pelos próprios 
Estados, que se unem em torno de objetivos comuns, expressos 
nos tratados constitutivos das organizações, obrigando-se diante 
dos demais a agir em conformidade com os compromissos assu-
midos e a flexibilizar a rigidez de sua soberania para submeterem-
-se à ordem internacional.

As organizações internacionais, formadas há mais de 100 
anos, assumem agora um protagonismo relevante nas relações 
entre os países, com a missão de potencializar as ações conjun-
tas dos Estados no enfrentamento das crises globais. A criação 
dos blocos regionais, como o Mercosul, e dos acordos coletivos, 
como os Brics, são outras formas institucionais de cooperação 
que ampliam o alcance das políticas públicas estatais no cenário 
internacional.
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Como atores da governança global, se observa 
que as organizações internacionais intergoverna-
mentais (OIs) passaram a ser peças importantes 
na difusão, transferência e influência de políticas 
públicas domésticas de seus Estados membros ou 
não. Promovem também a formação, legitimidade 
e operação de redes transnacionais dinâmicas e 
heterogêneas. As OIs apresentam diversas fun-
ções como as relativas à informação, como arena 
de diálogo, definição de padrões e fomento de 
inovação. O impacto da atuação das OIs pode ser 
percebido ao longo de todo o ciclo de produção 
das políticas públicas, incluindo a definição da 
agenda, formulação da política, implementação e 
avaliação e pode ser tão intensa a ponto de pro-
mover uma desnacionalização de algumas políti-
cas públicas. (SIZUKUSA, 2020, p. 26).

A segunda metade do século XX apresenta ao mundo os 
novos atores das relações internacionais, como aponta Ricardo 
Seitenfus:

O crescimento do número de partícipes na cena 
internacional é acompanhado por formas inova-
doras de atuação com o delineamento de uma 
agenda própria. Por um lado, os novos atores 
dirigem-se diretamente à opinião pública interna e 
externa pelos meios de comunicação e por outro, 
não relutam em defender posições distintas, mui-
tas das quais frontalmente contrárias às defendi-
das pelos representantes dos atores tradicionais, 
ou seja, os governos dos Estados. (SEINTENFUS, 
2002, p. 12).

A sociedade internacional não é mais uma sociedade de Esta-
dos, mas uma sociedade plural, marcada pela diversidade de ato-
res e pela pluralidade de ideias.
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3. A GOVERNANÇA INTERNACIONAL

O novo cenário de cooperação universal, reunindo Estados, 
organizações internacionais, ONGs, empresas transnacionais 
e indivíduos, fez nascer um instrumento novo de gestão de 
recursos para o enfrentamento das crises globais: a governança 
internacional.

Esse eixo vem a cada dia se expandindo e as fron-
teiras absolutas não existem mais no cenário inter-
nacional que passa, então, por uma metamorfose 
natural que tem como necessária a participação 
do particular nas decisões do Estado, inclusive no 
plano internacional. Essa participação mais ampla 
representa a realização democrática necessária à 
governança global para além dos Estados e das 
Organizações. A abertura democrática advinda 
dessa mobilização vem agregando outros atores 
internacionais no fortalecimento do discurso inter-
nacional além dos próprios Estados (a exemplo da 
sociedade civil e as transnacionais) em prol do 
equilíbrio internacional. Surge então a governança 
global, para efetivar essa possibilidade de abertura 
ao discurso internacional em meio a ambiente de 
busca de controle sobre o futuro e à procura da 
legitimidade. (RUAS, 2016, p. 77).

O instrumento para a implementação de um sistema coeso 
de avaliação e enfrentamento de crises, tanto no cenário nacio-
nal quanto no âmbito internacional, é a governança, ou como 
se aclamou: “boa governança” (GOLÇALVES; FREIRE; REI, 2021).

Governança pode ser entendida como o conjunto de decisões 
e boas práticas que, sendo efetivado pelos diversos atores sociais, 
públicos e privados, apresenta soluções eficazes para o combate 
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de problemas e o enfrentamento de crises, tendo na cooperação 
entre os diversos setores da sociedade a sua maior característica.

Para Charles Conteh, a governança, que envolve toda a socie-
dade civil, o Estado e suas instituições, é um mecanismo de ação 
colaborativa que promove a interação desses vários atores no 
debate e no compartilhamento de recursos necessários à forma-
ção de políticas específicas para cada demanda ou desafio, prepa-
rando os meios necessários para a gestão e a operacionalização 
dessas políticas.

A pesquisa em gestão estratégica está cada vez 
mais preocupada com a compreensão dos proces-
sos de governança de rede em que mecanismos 
para construir parcerias entre uma série de entida-
des públicas e organizações não governamentais 
são mais importantes do que nunca. (CONTEH, 
2013, p. 2, tradução nossa)2.

Hugo Silvestre compreende que a governança é um instru-
mento abrangente e que une os setores público e privado num 
compromisso mais amplo com o resultado prático das ações 
públicas na sociedade, que divide também a responsabilidade 
coletiva pela tomada de decisões:

o conceito de governança poderá assumir múlti-
plas interpretações e significados, a saber: coor-
denação, participação, coprodução, ênfase nos 
efeitos dos serviços prestados aos cidadãos, entre 
outros [...] a cooperação circunscreve-se à tomada 
de decisão coletiva. Tal decisão coletiva abarca 
um conjunto de normas, valores e crenças que 

2 “Strategic management research in increasingly concerned with understan-
ding processes of network governance in which mechanisms for building 
partnerships among a number of public agencies and non-governmental or-
ganizations are more important than ever” (texto original).
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deverão ser sequenciadas pelos agentes executo-
res na prestação dos serviços. Tais agentes não se 
confinam única e exclusivamente a organizações 
públicas e de âmbito local, em vez disso, poderão 
englobar os entes governativos em todos os seus 
níveis (federal, estadual e local), as organizações 
do setor privado e, também, a sociedade civil. 
(SILVESTRE, 2019, p. 49).

A governança é um dos instrumentos mais necessários para 
que a sociedade enfrente, de forma abrangente, as crises que se 
avolumam. A magnitude do desafio conclama a ação conjunta de 
todos os atores sociais.

Desse modo, também a sociedade internacional vem ado-
tando a governança como instrumento de ação política. Houve 
uma migração da limitada atuação dos Estados nas relações inter-
nacionais, com seu apego à defesa dos seus interesses próprios, 
disputas de poder e conceito hermético de soberania, para um 
novo ethos: as soberanias estatais se flexibilizaram e adotaram 
um comportamento mais dialógico e cooperativo, ampliando a 
importância dos mecanismos multilaterais de debate, aumen-
tando o campo de ação das organizações internacionais e a par-
ticipação cada vez mais efetiva de entidades não governamentais 
e de indivíduos .

Alcindo Gonçalves, Daniel Freire e Fernando Rei explicam que:

Governança é meio, processo, ferramenta para 
solução de problemas. O conceito foi desenvolvido 
a partir de meados dos anos 1980 por instituições 
financeiras internacionais, como o Banco Mundial, 
que buscava, à época, estabelecer condições para 
que países administrassem recursos que lhes eram 
concedidos para projetos de desenvolvimento (a 
chamada “boa governança”). Logo em seguida, 
comissão designada pela Organização das Nações 
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Unidas (ONU) para estudar o assunto publicou, 
em 1994, seu relatório, que definiu governança 
como a “totalidade das maneiras pelas quais os 
indivíduos e as instituições, públicas e privadas, 
administram seus problemas comuns”. Ficam 
assim evidentes três aspectos fundamentais na 
governança: a) seu caráter instrumental, ou seja, 
ela é meio e processo capaz de produzir resultados 
eficazes; b) enfatiza a participação ampliada nos 
processos de decisão, indo além dos tradicionais 
sujeitos de Direito Internacional, que são os Esta-
dos e as Organizações Internacionais, e incluindo 
outros atores, como organizações não governa-
mentais, empresas transnacionais, comunidade 
científica e governos subnacionais; c) destaca a 
importância da busca do consenso nas relações e 
ações, muito mais do que a obrigação de cumprir. 
(GOLÇALVES; FREIRE; REI, 2021, p. 7).

A governança internacional assume real importância em um 

mundo que enfrenta problemas globais, com profundas conse-

quências para todas as nações. As crises – econômicas, militares, 

políticas, ambientais ou sanitárias – afetam a todos.

As guerras, as perseguições políticas, étnicas e religiosas e os 

desastres ambientais provocam fluxos migratórios forçados, que 

levam milhões de pessoas a se deslocarem em busca de refúgio, 

estabelecendo uma crise humanitária com repercussões interna-

cionais e nacionais, com impactos econômicos e sociais tanto nos 

países de origem quanto nos países destinatários.

Contudo, a política da maioria dos Estados, sobretudo os países 

europeus e os Estados Unidos, vem sendo a de rejeitar o acolhi-

mento aos refugiados, ampliar as deportações e de se recusarem 

a adotar as convenções internacionais de cunho humanitário. Esse 

tipo de política, eivada de xenofobia e pautada pelo nacionalismo 
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extremado, apresenta um claro retrocesso nos esforços da gover-
nança internacional.

A gravidade dessa situação é multiplicada pela ocorrência da 
pandemia do covid-19, que se espalhou no ano de 2020, cau-
sando um caos sanitário em todo o mundo, afetando as popu-
lações de todos os Estados e atingindo ainda mais os milhões de 
deslocados forçados, estando ou não na condição de refugiados.

Esse é o mundo atual, representado por uma sociedade inter-
nacional em crise, ou, melhor dizendo, em crises: crise econômica; 
crise ambiental; crise dos refugiados; crise do terrorismo; crise do 
trabalho; crise da energia; crise dos combustíveis; crise dos confli-
tos armados; crise da fome e crise sanitária. A lista dos problemas 
globais não se esgota nesses temas, mas revela um mesmo instru-
mento para combatê-las: a governança internacional.

4. A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NA CRISE 
SANITÁRIA GLOBAL

De todas as crises pelas quais passou a humanidade, a que mais 
impacta na vida das pessoas é a crise sanitária. Uma pandemia não 
escolhe suas vítimas, não se limita a uma determinada etnia, classe 
social, nacionalidade, ideologia, ou religião. A história registra várias 
pandemias, com milhões de vítimas, como a peste de Justiniano 
(século VI); a peste negra (século XIV); a gripe russa (século XIX); a 
gripe espanhola (século XX) e a pandemia de covid-19 (século XXI).

A crise sanitária global é marcada pela ocorrência de uma pan-
demia que se espalha pelo mundo, atravessando oceanos e regis-
trando ocorrências em vários países e em diferentes continentes.

Diferentemente das epidemias e endemias, que geralmente são 
combatidas por políticas públicas nacionais, isto é, ficando a cargo 
de cada país isoladamente, a pandemia é um problema mundial, 



308

N
EP

EL

exigindo o diálogo e a cooperação de todos os Estados, pois se 
eles agirem isoladamente, seria virtualmente impossível impedir a 
ocorrência de sucessivas ondas e de variantes mais resistentes da 
doença.3

A pandemia do coronavírus (covid-19) é o maior desafio do 
planeta neste século. Nenhuma outra crise foi tão impactante e 
mudou tanto a vida das pessoas em todo o mundo.

O novo coronavírus, causador da covid-19, teve a sua expansão 
potencializada pela própria dinâmica do sistema internacional, 
marcado pela interdependência econômica e pelo intenso fluxo 
de bens, serviços e pessoas. Com os primeiros casos registrados 
na China, ainda no final de 2019, a mancha geográfica do vírus 
logo se espalhou pela Ásia e, seguindo os contornos gerais da Rota 
da Seda, chegou à Europa. De lá, atingiu praticamente todos os 
continentes. (FARIAS, 2020, p. 1).

 A velocidade em que a pandemia se espalhou pelo mundo é 
um reflexo do mundo conectado e globalizado. A liberdade de cir-
culação de pessoas4 e o avanço nos meios de transporte, por rotas 

3 De acordo com o canal SANAR MED: “É preciso destacar que Pandemia tem 
conceito diferente de Endemia e Epidemia. No caso das Endemias, se classifi-
cam doenças que se encontram em uma determinada zona de maneira per-
manente durante anos e anos. Já as epidemias são classificadas quando existe 
o aumento de casos até um máximo de infecções e depois uma diminuição 
dos mesmos. Os dois se diferem da pandemia, que a grosso modo ocorre em 
todo um continente ou em todo o mundo ao mesmo tempo” (PANDEMIAS..., 
2020, p.1).

4 A livre circulação de pessoas é uma das cinco liberdades básicas da globali-
zação, juntamente com a livre circulação de bens, liberdade de prestação de 
serviços, liberdade de circulação de capitais e livre concorrência. Todavia, a liber-
dade de locomoção está limitada apenas a uma parcela das pessoas no mundo, 
excluindo-se aí as pessoas pobres, os migrantes laborais e os refugiados, cuja 
mobilidade é limitada por políticas nacionais de restrição de entrada dessas 
pessoas nos territórios dos Estados, principalmente na Europa e na América 
do Norte. A liberdade de locomoção passa a ser um privilégio e não um direito 
real, adstrito aos indivíduos originários de países ricos, que tenham determinada 
renda ou tenham recebido um visto ou autorização expressa para o trânsito e 
o ingresso em outros países, como turistas, estudantes, trabalhadores espe-
cializados e empresários. Apesar de a maioria das pessoas não usufruírem da 
liberdade de circulação pelo mundo, o número expressivo daqueles que efetiva-
mente se locomovem pelo planeta é suficiente para promover a rápida e ampla 
disseminação de doenças, causando pandemias globais.
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aéreas, marítimas e terrestres, interligando todos os continentes, 
facilita a disseminação de doenças, que podem, sob determinadas 
circunstâncias, se transformarem em uma pandemia.

A covid-19, que se iniciou na China no final de 2019 e se 
espalhou pelo mundo em 2020, tornou-se a maior pandemia da 
história, desafiando os Estados, as organizações internacionais e 
as entidades públicas e privadas da área da saúde a desenvolver 
uma resposta urgente ao surto global da doença. O grande desafio, 
entretanto, seria o de coordenar as ações entre todos os sujeitos da 
sociedade internacional, pois a pandemia ficou fora de controle e 
não teria nenhuma eficácia se as medidas sanitárias e o combate 
ao coronavírus fossem feitos isoladamente, sem uma cooperação 
internacional.

A governança internacional torna-se, nesse contexto, o único 
instrumento capaz de organizar a gestão dos recursos necessários 
para enfrentar a pandemia de covid-19, colocando para todos a 
necessidade de se estabelecer um centro de comando, um fórum 
coletivo, para que os agentes da sociedade internacional, sobre-
tudo os Estados, tenham a oportunidade de harmonizar seus 
esforços e recursos para atender a todos os países, sem privilé-
gios e sem exclusão, diminuindo as distorções entre países ricos 
e pobres, para que também as populações mais fragilizadas e 
hipossuficientes possam receber o tratamento adequado e a pan-
demia seja combatida globalmente. Infelizmente, a reação dos 
Estados foi exatamente o contrário da expectativa de cooperação, 
e, num primeiro momento, os países mais ricos e desenvolvidos 
priorizaram o atendimento exclusivo às suas próprias popula-
ções, reservando para si os recursos para a pesquisa, fabricação e 
comercialização de vacinas.

As organizações internacionais, como a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e a Organização Panamericana de Saúde (Opas), 
apresentam-se como esses centros de comando nos quais os Esta-
dos e outras instituições poderiam juntar seus esforços e poten-
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cializar as ações contra a pandemia. Contudo, alguns Estados não 
aceitaram esse direcionamento e preferiram se isolar na adoção das 
políticas públicas sanitárias necessárias. Essa recusa de cooperação 
comprometeu a eficácia da governança global e fragilizou a posi-
ção das organizações internacionais, como observa Miranda:

Mais do que nunca o avanço na nova pandemia, 
o Coronavirus revela a importância da cooperação 
internacional por meio das Organizações Interna-
cionais e também suas fragilidades. A importância 
é revelada quando se identifica o papel que as mes-
mas têm em guiar a sociedade global por meio da 
cooperação e instrução aos Estados ante questões 
específicas. Por outro lado, revela suas fragilidades 
quanto as mesmas são desprestigiadas por esses 
mesmos Estados ante suas indicações e alertas. 
(MIRANDA, 2020, p. 54).

A política de cooperação e a governança global necessárias 
nesse momento de crise sanitária internacional passaram a enfren-
tar o posicionamento ultranacionalista e sectário de alguns países, 
que preferiram se isolar e garantir os meios de enfrentamento da 
pandemia para os seus próprios cidadãos.

Entretanto, diante de um inimigo comum, o coronavírus, e dos 
efeitos danosos em nível mundial, o momento exigia dos Estados 
nacionais uma mudança de comportamento e um posicionamento 
mais flexível em relação às suas respectivas soberanias. A disputa e 
a competição entre os Estados deveriam dar lugar à solidariedade 
internacional e à compreensão de que as vítimas e, portanto, os 
destinatários das políticas públicas, eram todos os seres humanos e 
não somente os cidadãos nacionais.

Neste momento crítico, em que toda a humanidade se encontra 
vulnerável e vitimada pelo mesmo flagelo da covid-19, a oportu-
nidade para promover a cooperação e o entendimento entre as 
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nações parece clara, gerando a esperança de uma revolução cul-
tural, humanista e cosmopolita, no sentido de unir a humanidade 
em torno de valores e objetivos comuns. Essa é a expectativa, 
sobretudo numa época em que os meios de comunicação interli-
gam todos os países e permitem compartilhar as experiências e os 
anseios de pessoas de diversas origens, destacando nosso legado 
comum como espécie, despidos das diferenças inventadas pelo 
interesse geopolítico da lógica westfaliana dos Estados Nacionais. 
Conceitos como nacionalidade e cidadania se contrapõem à ideia 
de humanidade, vista aqui em sua identidade universal, pela sim-
ples condição humana. Soberania nacional e divisão territorial são 
prerrogativas estatais que poderiam ser substituídas pela ideia de 
“aldeia global”, com um único território – a Terra – e uma única 
nacionalidade – a humanidade.

A verdadeira globalização deve ser direcionada para a conso-
lidação da sociedade internacional, não como uma associação de 
Estados, mas como um habitat de seres humanos que apresente 
o ideal utópico de liberdade, igualdade e fraternidade, afirmando 
todas as pessoas como membros da família humana, trabalhando 
em conjunto para eliminar as guerras, debelar as crises e consolidar 
os direitos inerentes à humanidade.

Volta-se, assim, para os ideais de cosmopolitismo apregoados por 
Ulrich Beck (2010), que avalia a vocação da humanidade para expan-
dir o conceito de sociedade para além das fronteiras dos Estados 
Nacionais, propondo uma unidade global formada pela diversidade 
humana e fulcrada em relações de interdependência e identidade 
universal, o que proporciona uma mudança de paradigma, do nacio-
nal para o universal, sem prescindir da importância de se conciliar o 
local com o global. Para ele, essa sociedade humana desenvolve uma 
nova consciência coletiva, percebendo que os desafios apresentados 
pelo mundo globalizado são compartilhados por todos, assim como 
os riscos e as ameaças à própria vida no planeta. A necessidade do 
consenso sobre o que realmente pode ser um risco para a humani-
dade proporciona a edificação de um arcabouço normativo universal 
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para delimitar a conduta de todos de forma equilibrada e solidária. O 
cosmopolitismo conclui que essa “sociedade de risco” é unida pela 
necessidade de enfrentamento conjunto das ameaças e a adoção de 
um projeto comum à humanidade.

A globalização do mundo é um dado e um fato. 
A cosmopolitização é um ato e uma tarefa. Se o 
mundo deve ser mais do que um sistema mundial, 
unificado por um substrato econômico e tecnoló-
gico que atinja o globo, para se tornar um universo, 
simbolicamente unificado por uma visão do mundo 
que coexista com outras visões do mundo articu-
ladas entre si através de um diálogo intercultural 
e de um projeto comum para a humanidade em 
geral, nós temos que sair do globalismo rumo ao 
cosmopolitismo. O cosmopolitismo pressupõe uma 
cosmologia, uma visão englobadora do lugar do 
gênero humano no universo, e também uma filo-
sofia da história que delineie uma visão normativa 
de seu destino e de sua unidade na diversidade. 
Em termos mais especulativos, podemos dizer que 
o cosmopolitismo representa a verdade da globali-
zação. (VANDENBERGHE, 2011, p. 95-96).

A sociedade de risco é marcada pela necessidade de um con-
senso geral, bem como de uma ação universalizada, que envolva 
todos os setores da sociedade e todos os órgãos de Estado, em 
suas dimensões local, regional, nacional e internacional, no enfren-
tamento das crises.

A crise sanitária global é um grande exemplo de desafio que 
exige essa compreensão e a cooperação integrada para que possa 
ser eficaz em suas políticas e eficiente nos seus resultados. A ques-
tão não se resume à área da saúde e nem à atuação dos governos, 
mas afeta a indústria, o comércio, o turismo, a educação e a cultura 
e outras tantas atividades e áreas de interesse público e privado, 
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demonstrando mais uma vez a importância da governança para a 
efetivação de ações coordenadas e de cooperação tanto em nível 
nacional quanto global.

Ainda que primeira resposta à pandemia tenha 
como protagonista o setor da saúde, sua gestão 
dos riscos não se realiza sem grande participação 
de outros setores e atores da sociedade, o que 
requer o fortalecimento da governança. A gover-
nança envolve a coordenação e cooperação vertical 
e horizontal entre os diferentes níveis de governo e 
setores envolvidos na resposta, a participação ativa 
da sociedade civil, assim como o papel e a respon-
sabilidade das autoridades locais no combate às 
emergências e na garantia da prestação dos servi-
ços essenciais. (FREITAS, 2020, p. 7).

A OMS tenta fazer a sua parte, coordenando as ações contra 
a pandemia. Desde os primeiros momentos, quando foi informada 
pelo governo da China sobre a existência de um novo coronavírus, 
mais tarde denominado Sars-CoV-2, que transmite a covid-19, rece-
beu o apoio da Opas na gestão das políticas internacionais de saúde 
junto aos governos do continente americano (HISTÓRICO ..., [2020]).

A ação da OMS é baseada no Regulamento Sanitário Interna-
cional (RSI), que é uma norma vinculativa de todos os membros 
da organização, em vigor desde 2007. “Seu objetivo é ajudar a 
comunidade internacional a prevenir e responder a graves riscos de 
saúde pública que têm o potencial de atravessar fronteiras e ame-
açar pessoas em todo o mundo” (REGULAMENTO..., [2021], p. 1).

Em setembro de 2020, por ocasião do 58º Conselho Diretor 
da OMS para o continente americano e da 72ª Sessão do Comitê 
Regional da OMS para as Américas, foi aprovada uma agenda 
provisória, no Documento CD58-6 e na Norma de Implementação 
do RSI, documento CD58/INF/1, que definiu as capacidades bási-
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cas dos Estados-partes; a cooperação da Opas junto à OMS; os 
requisitos administrativos e de governança; as ações necessárias 
para a melhoria da situação; o intercâmbio de informações; as 
recomendações temporárias; os níveis de alerta; os procedimentos 
relacionados com o Comitê de Emergência; as repercussões finan-
ceiras; e o monitoramento e a avaliação do cumprimento do RSI. 
(REGULAMENTO ..., [2021]).

A OMS pretendia orientar os países do continente americano 
para otimizar o enfrentamento da pandemia do coronavírus e asse-
gurar o bom andamento da governança internacional no combate 
à crise sanitária, uma vez que as normas da organização, como nor-
mas impositivas, garantiam o compromisso dos Estados membros 
no esforço conjunto pela gestão da crise.

Mas, na contramão do cosmopolitismo e numa demonstração 
de desprezo pela OMS e pelas normas internacionais, alguns países 
decidiram agir de maneira isolada e voltada apenas para o atendi-
mento de suas populações e dos seus interesses nacionais.

Destacam-se os Estados Unidos, governados pelo então pre-
sidente Donald Trump, e o Brasil, governado pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

Como observam Laura Müller Machado e Ricardo Paes de 
Barros:

Infelizmente, o caso brasileiro é um exemplo 
emblemático de desalinhamento em relação ao 
propósito de preservar vidas humanas. Seguindo 
o tom do presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não 
apenas minimizou a severidade da  pandemia, des-
prezou e desdenhou as medidas de distanciamento 
social, como também não estimulou ações de 
órgãos federais para auxiliar as medidas de conten-
ção implementadas por estados e municípios. Tais 
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comportamentos, além de minarem o empodera-
mento dos membros do arranjo necessário para 
respostas rápidas e efetivas ao combate do vírus, 
comprometem esforços sinérgicos e dificultam a 
adesão de atores relevantes ao esforço conjunto. 
(MACHADO; BARROS, 2021, p. 179).

A postura desses governantes, que se autointitulavam de extrema 
direita, exacerbava o nacionalismo e acusava as organizações inter-
nacionais, especialmente a OMS, de serem dominadas por ideais 
comunistas. Na verdade, esse discurso escondia a intenção egoísta 
de desacreditar a sociedade internacional, mantendo as relações de 
dominação e poder, de um lado, pelos Estados Unidos, e, de outro 
lado, pelo Brasil, de subserviência ideológica e busca de vantagens.

Se a congruência e a confiança são pré-requisitos 
fundamentais para uma boa governança dos ris-
cos, não podemos deixar de observar que men-
sagens contraditórias ou inaplicáveis vão muito 
além da falta de coerência dentro de um governo, 
como no caso brasileiro, mas refletem uma dis-
puta política em que uma grave crise sanitária 
pode ser sobreposta por uma crise política, pro-
longando e ampliando os impactos negativos da 
pandemia por COVID-19. Nos EUA, o Presidente 
Trump sinalizou que permitiria que os gover-
nadores tomassem suas próprias decisões, em 
parte porque eles têm maior controle das ações 
nos Estados, como as relacionadas à segurança 
pública e poder de polícia para fechar atividades 
econômicas, bem como aplicar toques de recolher 
quando necessário. Porém muitos governadores 
e autoridades locais relutavam em invocar esses 
poderes ao considerar que sofrem os custos políti-
cos das medidas quando não há uma clara orien-
tação do governo federal. No Brasil, ao contrário, 
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o Presidente da República sinalizava com ameaças 

de editar um decreto para impedir a autonomia 

dos Estados e Municípios decretarem medidas de 

distanciamento social. (FREITAS, 2020, p. 30).

Essa conduta isolacionista colocou em risco a governança global 

no enfrentamento da crise sanitária e teve consequências graves 

para as populações desses países, pois a adoção de políticas equi-

vocadas no combate à pandemia e a demora em agir em conformi-

dade com as normas internacionais e as orientações científicas da 

OMS provocaram uma explosão nos casos confirmados de conta-

minação pela covid-19 e no número de mortos.

As políticas nacionais divergentes foram as grandes responsá-

veis pelo atraso e pelas falhas na política global de enfrentamento 

da pandemia, propiciando a ocorrência de diversas ondas de con-

taminação e o surgimento de variantes cada vez mais agressivas.

As disputas por hegemonia entre as grandes potências e o jogo 

de imitação e submissão de alguns países em desenvolvimento, em 

busca de algumas vantagens em apoiar um dos lados, comprome-

teu o sucesso da governança internacional e deu fôlego à “velha 

política” internacional descrita pelos realistas. Um verdadeiro retro-

cesso que faz surgir a dúvida sobre que tipo de governança global 

vamos herdar dessa crise.

Isto significa dizer que, no campo da geopolítica, o 

mundo pós-Covid-19, tanto pode gerar uma gover-

nança global hobbesiana, regida pelo fio desenca-

pado de alta tensão entre megapotências (EUA e 

China), quanto pode implementar uma governança 

global kantiana, capitaneada por diferentes polos de 

poder mundial a partir de novas estruturas multila-

terais não mais controladas por uma única superpo-

tência dominante. (GOES; MELLO, 2020, p. 162).
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O jogo de poder das superpotências ainda continua. Hoje, no 
cenário internacional, a China desponta como a grande nêmesis 
dos Estados Unidos, seguida da Rússia, da União Europeia e da 
Inglaterra. Enquanto isso, países em desenvolvimento, como o 
Brasil, continuam à sombra dos poderosos e sofrem com mais 
intensidade os efeitos danosos das crises internacionais. A adoção 
de um viés cosmopolita e da governança internacional, embora 
ainda longe de se consolidarem, são a maior esperança de 
equilíbrio e de harmonia na sociedade internacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sucesso ou o fracasso da governança internacional no com-
bate à crise sanitária global não depende apenas do arcabouço 
normativo ou institucional internacional. Depende principal-
mente da vontade política dos Estados, que deixaram claro que 
ainda são os agentes principais das relações internacionais e que 
a mudança do paradigma westfaliano de soberanias absolutas 
não foi totalmente superado. A ordem internacional ainda está 
subordinada à manifestação voluntária dos Estados acerca de 
sua validade. Caracterizam-na o resistente jogo de poder entre 
as superpotências e a incapacidade de os países periféricos se 
libertarem de seu jugo.

A chegada de novos atores nas relações internacionais, como 
as organizações internacionais, as ONGs, as empresas e os indiví-
duos, pode mudar esse cenário, pois eles implementariam meca-
nismos reais de cooperação e instituindo um novo pensamento, 
mais solidário e humanista, pautado pela visão cosmopolita da 
sociedade internacional e estruturado em mecanismos de gover-
nança internacional capazes de enfrentar as crises mundiais que 
sempre acompanharam a história da humanidade.

Uma nova ética global deve ser implementada a partir das 
sociedades nacionais, de dentro para fora, estabelecendo um 
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comportamento colaborativo e comprometido com o desenvol-
vimento de toda a humanidade. É prioritário combater mazelas 
como a pobreza, as guerras, a intolerância, o racismo, o terro-
rismo, a violação de direitos humanos, a degradação ambiental, 
a fome e as pandemias, ampliar o debate entre os povos, com 
igualdade e espaço para a manifestação das diversas nações, 
com toda a sua diversidade, e estabelecer um espaço dialógico 
e dialético, no qual a soberania dos Estados não seja um argu-
mento mais relevante que a dignidade do ser humano.
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1. INTRODUÇÃO

O cenário de calamidade pública decorrente da pandemia 

da covid-19 – reconhecido pelo Congresso Nacional, por meio 

do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 – trouxe 

reflexos na tributação brasileira. Entrou em cena a figura da 

extrafiscalidade, que se traduz no conjunto de normas que têm 

por finalidade principal a consecução de determinados resultados 

econômicos ou sociais através da utilização do instrumento fiscal 

e não da obtenção de receitas para fazer face às despesas públi-

cas (NABAIS, 1998, p. 630).1

O sistema tributário brasileiro é ordenado com a finalidade de 

realizar os objetivos fundamentais da República, como, por exem-

plo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual-

dades sociais e regionais. Assim, o Direito Tributário não é um fim 

em si mesmo e, por isso, a tributação tem um caráter instrumental: 

visa amealhar recursos para o Estado ou induzir comportamentos 

considerados desejáveis para a consecução de finalidades estatais 

diversas da arrecadação (ADAMY, 2012, p. 302).

1 Casalta Nabais prossegue afirmando que a extrafiscalidade compreende as 
“normas (fiscais) que, ao preverem uma tributação, isto é, uma ablação ou 
amputação pecuniária (impostos), ou uma não tributação ou uma tributação 
menor à requerida pelo critério da capacidade contributiva, isto é, uma renún-
cia total ou parcial a essa ablação ou amputação (benefícios fiscais), estão do-
minadas pelo intuito de atuar diretamente sobre os comportamentos econô-
micos e sociais dos seus destinatários, desincentivando-os, neutralizando-os 
nos seus efeitos econômicos e sociais ou fomentando-os, ou seja, de normas 
que contêm medidas de política econômica e social” (NABAIS, 1998, p. 630).
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Embora a extrafiscalidade possa estar presente nas regras de 
incidência tributária (por exemplo, com o agravamento da alí-
quota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente 
sobre os cigarros2), ela é mais comum em regras desonerativas, 
com as quais se criam exceções ao princípio da generalidade 
da tributação. Dessa forma, no âmbito dos benefícios fiscais, 
“a extrafiscalidade se revela em termos mais significativos e fre-
quentes” (NABAIS, 1998, p. 632).

O benefício fiscal (ou tributário) pode ser usado, portanto, 
como um instrumento extrafiscal, com a finalidade de estimular 
determinada conduta do contribuinte. Ele é concretizado por 
meio da diminuição da carga tributária que premia o contribuinte 
que buscar condutas ideais aos interesses públicos. Conforme 
se verá, o contexto da pandemia de covid-19 foi propício para 
a utilização da extrafiscalidade tributária. O objetivo do presente 
capítulo é apresentar e criticar algumas medidas adotadas pelos 
entes federados no Brasil.

Em primeiro lugar, serão expostas algumas sugestões de 
medidas extrafiscais provenientes dos organismos internacionais 
e o panorama brasileiro. De início, nota-se que o País aderiu, em 
parte, à prática internacional, mas a carência de coordenação 
nacional proporcionou algumas medidas açodadas de alguns 
entes federados. Posteriormente, analisar-se-á, de forma crítica, 
a implementação da extrafiscalidade tributária mediante a utiliza-
ção dos impostos federais excepcionados da legalidade estrita. A 
seguir, considerando que, geralmente, a previsão legal de benefí-
cios tributários deverá ser deliberada pelo Poder Legislativo, será 
estudado o excepcional afastamento da incidência do art. 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para o processo legislativo tri-

2 O desestímulo de certas condutas se dá mediante a instituição ou majoração 
de um tributo extrafiscal proibitivo, de modo que a administração pública 
utiliza uma regra jurídico-tributária a fim de impedir ou desestimular, de for-
ma indireta, comportamento permitido pela legislação, mas divergente dos 
interesses estatais.
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butário benéfico, durante o estado de calamidade pública e para 
fins exclusivos de combate da pandemia de covid-19. Finalmente, 
o trabalho se debruçará sobre a nova regra do art. 113 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e, após examinar 
a abrangência e efeitos dessa nova regra constitucional, inves-
tigará se a elaboração e a divulgação de estimativa de impacto 
orçamentário e financeiro – mesmo durante período de calami-
dade pública – são condições necessárias para a deliberação dos 
benefícios tributários.

2. AS POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS NO DEBATE 
INTERNACIONAL E A ADESÃO DO BRASIL

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), fórum que congrega mais de 30 países de 
democracia representativa e economia de mercado e se dedica 
à promoção de padrões internacionais em questões econômicas, 
financeiras, sociais e ambientais, desde o início da pandemia, 
mapeou o seu impacto nas atividades econômicas e na arrecada-
ção tributária e produziu alguns relatórios e documentos, entre os 
quais o Tax and fiscal policy in response to the Coronavirus crisis: 
Strengthening confidence and resilience (ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2020, p. 8).

No referido relatório, a OCDE dividiu as políticas tributárias 
de combate à pandemia em quatro fases: (i) uma fase inicial, 
de contenção e mitigação da pandemia, focada na criação de 
liquidez e manutenção da renda, em razão de confinamento, 
distanciamento social e lockdowns, que resultam na retração da 
atividade econômica; (ii) uma segunda fase, de esforços para se 
reduzirem os impactos negativos das medidas adotadas na con-
tenção do vírus (além de iniciativas para tentar preservar a liquidez 
das empresas e a renda das famílias, as medidas tributárias reco-
mendáveis devem cuidar da solvência das empresas, de modo a 
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garantirem condições para a recuperação econômica); (iii) uma 

terceira fase, de recuperação da economia, envolvendo a adoção 

de estímulos fiscais para promover investimento e consumo; e 

(iv) uma quarta fase, de superação da crise de saúde pública, em 

que se deva buscar o restabelecimento das finanças públicas, com 

maior atenção à resiliência da economia e à adoção de medidas 

tributárias voltadas à recuperação das contas públicas.

A OCDE vem esquematizando as medidas de política tributária 

adotadas por vários países, e já identificou 1.451 situações, que 

foram classificadas, grosso modo, da seguinte forma: prorroga-

ção de prazos e diferimento de pagamentos de tributos, aumento 

de benefícios fiscais e créditos, redução de alíquotas de tributos 

e renúncias fiscais, eliminação de multas e juros, facilitação do 

parcelamento de débitos, suspensão da recuperação de ativos, 

aceleração da recuperação de tributos etc (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2021).

Apesar de não ser membro da OCDE, o Brasil encontra-se 

arrolado entre os países que alteraram práticas fiscais para enfren-

tamento da pandemia, com algum alinhamento com as previstas 

pela organização. Sinteticamente, o Brasil tomou as seguintes 

atitudes:

1. reduções temporárias de alíquotas, como nos casos do 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre 

o crédito, IPI para produtos médico-hospitalares, Imposto 

de Importação – II para produtos utilizados no combate à 

pandemia, Contribuição ao Programa de Integração Social 

(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) para alguns produtos utilizados no enfren-

tamento da pandemia, Contribuições ao Sistema S, FGTS 

para casos de encerramento definitivo de atividades empre-

sariais durante a pandemia, Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços  (ICMS) para determinados produtos 
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e em apenas alguns estados; Imposto sobre Serviços (ISS) 

para determinados serviços e em poucos municípios;

2. renegociações de dívidas, como nos casos de reabertura de 

parcelamentos em âmbitos municipais e estaduais. Poderia 

ser enquadrada, aqui, a implantação da legislação referente 

à transação tributária no âmbito federal;

3. prorrogação de prazo para drawback suspensão e isenção, 

gerando desoneração de tributos incidentes nas importa-

ções de bens utilizados em produtos a serem exportados;

4. prorrogação de medidas de cobrança administrativa de 

dívida ativa da União, tendo sido realizado, também, por 

alguns estados e municípios;

5. suspensão de envio de débitos para protesto em cartório, 

por parte da União e de alguns estados e municípios;

6. suspensão de prazos de defesas e recursos administrativos, 

especialmente em âmbitos federal e estadual;

7. suspensão de prazos para apresentação antecipada de 

garantia em execução fiscal, por parte da União;

8. suspensão de prazo para apresentação de pedidos de revi-

são de dívida ativa, também por parte da União;

9. suspensão de exclusões de parcelamentos por inadimplên-

cia, medida tomada por todos os entes federados;

10. autorização para isenção de ICMS, em decisão tomada pelo 

Confaz;

11. prorrogação de obrigações acessórias, medida tomada 

pelos três níveis de entes federados;

12. prorrogação de prazo para enquadramento no Simples 

Nacional, medida com efeitos diretos para relações com a 

União, com os estados e com os municípios;
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13. prorrogações de certidões de regularidade fiscal, em todos 
os entes federados;

14. prorrogação de prazo de pagamento de alguns tributos, 
a exemplo de contribuições previdenciárias (patronal), PIS, 
Cofins, Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), ISS 
e ICMS;

15. simplificação de normas para apresentação de documentos 
à Receita Federal do Brasil e a secretarias de Fazenda esta-
duais e municipais;

16. simplificação de regras para despacho aduaneiro;

17. prorrogação de vencimentos de parcelas de parcelamentos;

18. eliminação de juros e aplicação de penalidades tributárias, 
no caso de alguns estados e municípios (SARAN; MELLO, 
2020).3

O rol é extenso e não se limita aos casos listados. O presente 
trabalho discorrerá sobre algumas dessas medidas, com um tom 
mais crítico, uma vez que não se tem a pretensão de fazer uma 
exposição exaustiva de todas as atitudes já tomadas pelo País nas 
suas diversas esferas federativas. Há que se reconhecer uma certa 
sintonia das medidas brasileiras com as práticas mundiais, mas 
o impacto das práticas adotadas varia muito de acordo com a 
capacidade econômica dos entes federados brasileiros. Afinal, o 
sistema federativo e a autonomia financeira e tributária dos mais 
de 5 mil entes federados, somada à carência de coordenação do 
enfrentamento da pandemia pela União, fizeram com que inúme-
ras medidas unilateralmente adotadas por estados e municípios 
fossem realizadas de forma açodada ou populista e, possivel-
mente, não lograrão êxito no enfrentamento da pandemia.

3 Também explicitando e debatendo algumas medidas, cf.: BUFFON; 
MENEGUSSI, 2020; CORREIA NETO; et al., 2020.
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Em que pese a elevação da carga tributária para recuperar as 
finanças públicas combalidas pelos gastos públicos extraordiná-
rios ter sido recomendada para o pós-pandemia,4 em uma quarta 
fase de enfrentamento, como anteriormente descrito, um exame 
de algumas medidas realizadas no País revela criação de tributos 
de constitucionalidade questionável e a implementação de solu-
ções equivocadas, além do desgaste com debates de propostas de 
aumento de tributos justificadas pela pandemia, claramente em 
razão da falta de coordenação política do poder central.

No município Alfenas, em Minas Gerais, por exemplo, em um 
processo legislativo tributário5 que durou apenas alguns minu-
tos, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei  18, de 2020, 
iniciado pelo prefeito, objetivando criar uma espécie de tributo 
sobre o faturamento de farmácias e supermercados para enfren-
tamento da pandemia do coronavírus.6 Em regime de urgência e 
dispensados os interstícios regimentais, após terem sido proferi-
dos pareceres meramente orais pelos integrantes das comissões 
permanentes, a proposta foi aprovada em plenário pela maioria 

4 “‘Não elevem seus impostos para pagar pela covid’, disse o chefe de políti-
ca tributária da OCDE, Pascal Saint-Amans, em uma atualização on-line das 
atividades de seu departamento. ‘É preciso ter certeza de que o aumento 
da dívida é sustentável ao favorecer crescimento, investimento e ao ter sua 
política própria. Mas o imposto não é a resposta’, acrescentou.” (‘‘NÃO ele-
vem seus impostos para pagar pela covid’, diz OCDE. G1. 4 mar. 2021. Eco-
nomia. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/04/ 
nao-elevem-seus-impostos-para-pagar-pela-covid-diz-ocde.ghtml. Acesso 
em: 28 jul. 2020.)

5 Para aprofundar sobre as peculiaridades do processo legislativo tributário, veja 
MOREIRA, 2020b.

6 “Art. 4º [...] § 1° Os estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios 
considerados essenciais destinarão, obrigatoriamente, 5% (cinco por cen-
to) de seu faturamento bruto para o programa Crédito Solidário em prazo 
de vigência e cronograma de parcelamento a ser objeto de regulamentação 
deste programa municipal. § 2º As farmácias e congêneres, dependendo do 
porte do estabelecimento, da mesma forma, obrigatoriamente, destinarão de 
5% a 10% (cinco a dez por cento) dos seus respectivos faturamentos bru-
tos para o programa Crédito Solidário, em prazo de vigência e cronograma 
de parcelamento a ser objeto de regulamentação deste programa municipal 
[...].” (ALFENAS (MG), 2020).
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dos vereadores, originando a Lei Municipal  4.951, de 2 de abril 
de 2020, de conteúdo claramente inconstitucional.7

Outro exemplo interessante se deu no município de Cairu, na 
Bahia, importante ponto turístico brasileiro (região de Morro de 
São Paulo). O Decreto 4.011, de 30 de março de 2020, determi-
nou a execução do programa Cheque Solidário, como medida 
necessária para o enfrentamento da crise sanitária, e autorizou 
o uso de recursos provenientes da “taxa de turismo” para apoiar 
as famílias em situação de vulnerabilidade (destino impróprio 
quando se trata de um tipo de tributo vinculado a ato estatal e 
contraprestacional8). Independentemente do mérito da iniciativa, 
ela realçou a inconstitucionalidade da taxa de turismo da região, 
que sempre é objeto de questionamento jurídico, uma vez que 
não há um serviço específico e divisível prestado aos turistas a 
justificar a exação.9

Outras discussões relativas ao aumento de carga tributária – 
que acabaram não sendo implementadas – demonstram como 
a atuação dos entes federados foi absolutamente assistemática. 
No estado de São Paulo, chegou-se a debater o aumento do 
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) com 
o objetivo de incrementar a arrecadação e fortalecer o combate à 

7 A medida acabou sendo suspensa por decisão da 8ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instru-
mento 1.0000.20.560586-8/001 (Relator Des. Alexandre Santiago, data: 29 
out. 2020).

8 “Art. 3º - O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiá-
rios do Programa Cheque Solidário com as dotações orçamentárias existentes 
e a disponibilidade de recursos financeiros. Parágrafo único - Fica autorizada 
a utilização de recursos obtidos com a Tarifa por Uso do Patrimônio do Arqui-
pélago - TUPA, nos termos estabelecidos pelo art. 21 da Lei 586/2019, para 
execução do programa Cheque Solidário ou outras medidas de enfrentamen-
to à crise gerada pela pandemia do Coronavírus.” (CAIRU (BA), 2020).

9 No ano de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconheceu a in-
constitucionalidade da mencionada taxa (ADI  0001946-07.2014.8.05.0000, 
Tribunal Pleno, Relatora Des. Ivete Caldas). Apesar disso, o prefeito enca-
minhou à Câmara Municipal proposta criando outra taxa, com outro nome 
(“Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago”). A nova taxa foi facilmente 
aprovada, com quórum qualificado, pela Lei Complementar Municipal 515, 
de 2017.
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pandemia,10 com a adoção de alíquotas progressivas de até 8% e 
a incidência sobre planos de previdência privada e sobre frutos e 
rendimentos de espólio e renúncia à herança, atualmente isentos.

Em que pese a importância de um debate técnico sobre a via-
bilidade (e necessidade) da majoração e instituição da progressivi-
dade do ITCD aproximando-o da justiça tributária, a pretensão de 
incremento arrecadatório para combate à covid-19 não necessa-
riamente se concretizaria. Em discussão realizada sobre o assunto, 
André Mendes Moreira desconstruiu o argumento de que a pro-
gressividade e o aumento de alíquotas do ITCD mineiro levariam 
a um aumento substancial da carga tributária (MOREIRA, 2020a). 
O expositor se utilizou de dados disponibilizados pelo governo 
para a ALMG (Memorando SEF/SRE  54, de 2019), a partir de 
um requerimento por ela formulado (Requerimento  2.389, de 
2019), e demonstrou as baixas perspectivas arrecadatórias com a 
implementação de tal medida.

Na mesma toada, propostas de criação de empréstimos com-
pulsórios (vide, por exemplo, o Projeto de Lei Complementar 34, 
de 2020), diante da calamidade pública sanitária, podem ser 
consideradas oportunistas em razão de inúmeros vícios aponta-
dos pela doutrina em seu teor (ÁVILA, 2020). Na mesma linha, 
violando a literalidade do art. 167, inciso IV, da Constituição da 
República de 1988 (CRFB/88), que veda a vinculação de receita 
de impostos a órgão, fundo ou despesa, tramita proposta para 

10 O Projeto de Lei 250, de 2020, de autoria parlamentar, ainda tramita na As-
sembleia do Estado de São Paulo. Segundo a justificação, “O [...] Sindicato 
Nacional dos Fiscais de Renda chegou a propor no mês de março deste ano, 
entre outras medidas para fazer frente ao coronavírus, a elevação do teto de 
incidência do ITCMD para 30%. [...] Mais do que nunca, no momento em que 
o Estado precisa apoiar as pessoas mais vulneráveis e carentes, tanto no socor-
ro de sanitário às vítimas da pandemia do coronavírus como no apoio finan-
ceiro àqueles cuja renda cessou em virtude das medidas de isolamento social, 
é nossa obrigação como parlamentares reunir recursos para essa finalidade. 
Em boa medida, tais recursos poderão advir do aumento da arrecadação tri-
butária do Estado, em especial de fonte autônoma em relação à atividade 
econômica, como é o caso da conta de ITCMD.” (SÃO PAULO. Assembleia 
Legislativa. Projeto de Lei 250, de 2020. Disponível em: https://www.al.sp.
gov.br/propositura/?id=1000322805provide. Acesso em: 28 jul. 2021).
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criação de um Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) – vinculando 
parte dos recursos para o combate à pandemia de covid-19 (cf. 
Projeto de Lei Complementar 101, de 2021).

Essas tentativas de incremento tributário são soluções apa-
rentemente demagógicas e dificilmente atingiriam o fim alme-
jado pelos autores. Quanto às alterações tributárias realmente 
implementadas, constata-se que o foram de forma açodada e, 
por isso mesmo, têm grandes chances de serem rechaçadas nos 
tribunais.

Conforme se verá adiante, no âmbito das desonerações tri-
butárias – campo mais utilizado para medidas extrafiscais – a 
falta de sistematicidade e de coerência também é evidente e 
certamente influenciou nos números trágicos da pandemia de 
coronavírus no Brasil.

3. IMPOSTOS EXTRAFISCAIS E O 
ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA

O princípio da legalidade tributária, previsto no inciso I do art. 
150 da CRFB/88, tem por fundamento a ideia do nullum tributum 
sine lege, impedindo a criação ou a majoração de tributo sem lei. 
No Brasil, desde a Constituição de 1891, já havia a previsão do 
princípio da prévia instituição legal do imposto (art. 72, § 30).

A lógica por detrás da legalidade é o consentimento à tribu-
tação, isto é, o próprio cidadão, por intermédio de seus repre-
sentantes nas casas legislativas, determinará se quer pagar e 
o quantum que almeja pagar. Esse princípio da reserva de lei 
tem, portanto, uma dupla finalidade: (i) garantir o respeito ao 
denominado princípio da autoimposição, de forma que os cida-
dãos paguem mais tributos que aqueles com os quais tenham 
aquiescido seus legítimos representantes; e (ii) garantir o direito 
à propriedade (QUERALT; SERRANO; BLANCO, 2013, p. 68). Fica, 
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portanto, proibida a criação ou aumento de tributo por meros 

atos do Poder Executivo, como decretos, portarias, resoluções etc.

Todavia, a própria CRFB/88 previu, no § 1º do art. 153, a 

faculdade de o Poder Executivo, atendidas as condições e limi-

tes estabelecidos em lei, alterar alíquotas de impostos de caráter 

extrafiscal (II, IE, IPI e o IOF). Note-se que os tribunais admitiram 

que a alteração das alíquotas dos mencionados impostos pudesse 

ser feita por portarias11 e resoluções,12 além de por decretos.

Utilizando-se dessa prerrogativa, no dia 18 de março de 2020, 

foi publicada a Resolução  17 do Comitê Executivo de Gestão 

(Gecex), da Câmara de Comércio Exterior (Camex), que zerou 

temporariamente as alíquotas do II de mercadorias ligadas ao 

combate da pandemia da covid-19, como medicamentos e prin-

cípios ativos, equipamentos médico-hospitalares, insumos para 

fabricação de equipamentos médico-hospitalares, álcool em gel 

e insumo para fabricação de álcool em gel, aventais médicos, 

máscaras e luvas, componente de câmeras de medição térmica, 

equipamentos para diagnósticos e testes de detecção do vírus, 

equipamentos para auxílio respiratório e produtos para limpeza e 

higienização. Desde então, várias resoluções vêm prorrogando e/

ou alterando a lista dos mais de 600 produtos desonerados, razão 

pela qual a Camex tem publicado a Lista Covid-19, consolidando 

tais alterações.13

Na mesma senda e de forma acertada, mediante os Decre-

tos 10.285 e 10.302, ambos de 2020, o presidente da República 

reduziu o IPI dos equipamentos de segurança, tais como másca-

ras de uso hospitalar, óculos, viseiras e escudos faciais, álcool de 

11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.123.249/RJ. Rel. Min. Eliana Calmon, 
Segunda Turma. DJe 2/12/2009.

12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 570.680. Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito. DJe 4/12/2009.

13 Cf. BRASIL. Câmara de Comércio Exterior. Disponível em: http://camex.gov.br/
tarifa-externa-comum-tec/listacovid. Acesso em: 28 jul. 2021.
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limpeza e desinfetantes, luvas e termômetros, além de artigos de 
laboratório ou farmácia.

Em relação ao IOF, imposto cobrado em diversas operações 
financeiras – uso do rotativo do cartão de crédito, empréstimo 
consignado, contratação de seguro, operações de câmbio, entre 
outros –, mediante o Decreto 10.305, de 1º de abril de 2020, o 
chefe do Poder Executivo federal reduziu a zero a alíquota para 
as operações de crédito contratadas no período de pandemia, 
aliviando o crédito a pessoas físicas e empresas.

As meritórias medidas tomadas pelo governo federal – em sin-
tonia com as recomendações da OCDE – foram ofuscadas, con-
tudo, por algumas atitudes incoerentes ou inoportunas. Vejam-se 
alguns casos.

Em 24 de dezembro de 2020, a Resolução do Gecex 133 
excluiu do anexo da mencionada Resolução 17, de 2020, diver-
sos itens que passaram a se sujeitar à tributação pelo II, entre os 
quais cilindros usados no armazenamento de gases medicinais, 
com alíquotas variando entre 14% e 16%. Acreditando que a 
pandemia se aproximava do fim,14 o governo federal promoveu o 
retorno à tributação na importação, o que tornou mais custosa a 
aquisição desses produtos. Ocorre que, três semanas após a edi-
ção da resolução, a rede hospitalar de Manaus colapsou pela falta 
de oxigênio, gerando forte repercussão negativa e impondo ao 
governo federal o retorno da desoneração (mediante a Resolução 
do Gecex 146, de 15 de janeiro de 2021).

14 A inércia do governo federal diante dos sinais de piora da pandemia no final 
de 2020 se estendeu ao Ministério da Economia. Em um documento enviado 
à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a pasta reconhece que a “pan-
demia da Covid-19 tornou-se fenômeno de imprevisibilidade” — ou seja, de 
que não era possível prever que a crise continuaria em 2021. (BRASIL. Minis-
tério da Economia. Nota informativa SEI nº 13341/2021/ME. Disponível em: 
https://cdn.oantagonista.net/uploads/2021/05/Nota_Ministerio-da-Economia.
pdf. Acesso em: 22 ago. 2021). Ao refutar a possibilidade de agravamento 
da crise, a equipe econômica não cuidou de prorrogar a calamidade pública 
e o orçamento de guerra, sob o argumento da defesa do teto de gastos e da 
contenção dos gastos públicos.
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Ainda no contexto do II, outra medida que gerou certa per-
plexidade foi a redução a zero da alíquota de pneus para veículos 
de carga, pela Resolução Gecex 148, de 20 de janeiro de 2021, 
quando o País estava focado em arcar com os custos para enfren-
tamento da pandemia. Segundo o governo federal, tal redução 
de carga atenderia a uma solicitação do Ministério da Infraestru-
tura, tendo em vista a participação do transportador rodoviário de 
cargas na matriz de transportes do País e as dificuldades do setor 
decorrentes da restrição econômica ocasionada pela pandemia 
da covid-19. Na realidade, contudo, a retirada do imposto sobre 
importação de pneus era uma das solicitações dos caminhoneiros 
autônomos para evitar uma nova greve no Brasil, e o presidente 
da República havia se comprometido com a classe.

3.1. A redução a zero do imposto de importação 
sobre armas de fogo

A medida que mais chamou a atenção foi a redução de 20% 
para 0% das alíquotas do II para revólveres e pistolas, realizada 
por meio da Resolução Gecex 126, de 20 de janeiro de 2021, isto 
é, no início da catástrofe gerada pela segunda onda da pandemia. 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou uma Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), distribuída sob o 
nº 772, contra a medida, alegando que ela (i) facilitaria o acesso 
da população a armas de fogo, contradizendo as tendências mun-
diais de mitigação de conflitos de natureza armada e (ii) geraria 
a diminuição na arrecadação do II, com a renúncia de receita 
tributária em momento de aguda crise causada pela pandemia.

Antes de analisar os votos proferidos pelos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), é bom mencionar que o conceito 
de renúncia de receita tributária encontra-se no art. 14 da Lei 
Complementar 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF). A LRF, no seu art. 14, § 1º, enumera, exem-
plificativamente, as situações albergadas no conceito de renúncia 
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de receita, a saber: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução dis-
criminada de tributos e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. Na realidade, salvo a hipótese do sub-
sídio (que tem caráter financeiro), o rol se refere a exemplos de 
benefícios tributários, que geram renúncia de receita, a partir de 
sua instituição.

Ocorre que o § 3º do mesmo artigo excepciona o âmbito de 
incidência do conceito de renúncia de receita para a alteração das 
alíquotas do II, do IE, do IPI e do IOF, justamente diante de sua 
função extrafiscal, a qual seria esvaída se sujeitos aos mandamen-
tos do art. 14.

No julgamento da ADPF, em sede da liminar, o ministro rela-
tor Edson Fachin decidiu por suspender os efeitos da resolução 
que reduziu o II. O julgador inovou em relação à posição do 
STF que, geralmente, afirma a discricionariedade do presidente 
da República para a concessão de incentivos fiscais em vista da 
efetivação de políticas fiscais e econômicas, para considerar que 
a resolução impugnada violaria outros princípios e valores da 
CRFB/88.15

15 Consta do voto: “Ainda que este Supremo Tribunal Federal já tenha afirmado 
a discricionariedade do Presidente da República para a concessão de isenção 
tributária em vista da efetivação de políticas fiscais e econômicas (MS 34342 
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 23/8/2017), parece-me necessário 
traçar um distinguo: não se está aqui a tratar, simplesmente, da capacidade 
de programação da Administração Pública para a efetivação de determinada 
política econômica. Neste sentido, a opção normativa de fomento à aquisição 
de pistolas e revólveres por meio de incentivos fiscais mediante a redução 
do imposto de importação encontra óbice não no conjunto de competências 
atribuído ao Chefe do Poder Executivo, mas sim na probabilidade de 
ingerência em outros direitos e garantias constitucionalmente protegidos.

 É inegável que, ao permitir a redução do custo de importação de pistolas e 
revólveres, o incentivo fiscal contribui para a composição dos preços das ar-
mas importadas e, por conseguinte, perda automática de competitividade da 
indústria nacional; o que afronta o mercado interno, considerado patrimônio 
nacional, conforme prescrito na ordem econômica constitucional, e causa não 
razoável mitigação dos direitos à vida e à segurança pública [...]”. (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. ADPF 772 MC/DF. Rel. Min. Edson Fachin. Decisão 
monocrática de 14 dez. 2020)
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O ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o voto do 
relator, acrescentando que não seria coerente renunciar a tri-
butos no contexto de grave crise sanitária, econômica, social 
e fiscal decorrente da covid-19. Propôs a fixação da seguinte 
tese de julgamento: “em um cenário de grave crise sanitária, 
econômica, social e, notadamente, fiscal, a redução a zero 
da alíquota do imposto sobre a importação de armas de fogo 
encontra-se em rota de colisão com a promoção da segurança 
pública, bem como com os princípios democráticos da razoa-
bilidade-proporcionalidade e da capacidade contributiva”. O 
processo ainda não foi finalizado, pois pediu vista o ministro 
Alexandre de Moraes.

Em um primeiro exame, os votos já proferidos sinalizam 
para um certo ativismo judicial por parte dos ministros, ainda 
mais diante de uma jurisprudência tradicionalmente defensiva 
em matéria de regulação dos impostos extrafiscais federais.16 
Contudo, o poder discricionário do presidente da República 
de manipulação das alíquotas do II não é absoluto e deve ser 
exercido dentro dos limites constitucionais. Observe-se que 
o art. 153, § 1º, da CRFB/88, transcrito acima, admite que o 
Poder Executivo altere as alíquotas de determinados impostos 
de competência da União, desde que atendidas as condições e 
os limites estabelecidos em lei.

O Código Tributário Nacional, no seu art. 21, vincula a mani-
pulação de alíquotas à finalidade de ajustar o II aos objetivos da 
política cambial e do comércio exterior. Na mesma linha, a Lei 

16 Cf. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. 
ALÍQUOTAS REGIONALIZADAS. LEI 8.393/91. DECRETO 2.501/98. ADMIS-
SIBILIDADE. [...] 3. A concessão de isenção é ato discricionário, por meio do 
qual o Poder Executivo, fundado em juízo de conveniência e oportunidade, 
implementa suas políticas fiscais e econômicas e, portanto, a análise de seu 
mérito escapa ao controle do Poder Judiciário. Precedentes: RE 149.659 e 
AI 138.344-AgR. 4. Não é possível ao Poder Judiciário estender isenção a 
contribuintes não contemplados pela lei, a título de isonomia (RE 159.026). 
5. Recurso extraordinário não conhecido.” (Recurso Extraordinário 344.331, 
Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, publicado no Diário da Justiça de 14 
de março de 2003).



338

N
EP

EL

nº 3.244, de 1957, que trata da tarifa das alfândegas, traz em 
seu art. 3º as hipóteses exaustivas para alteração da alíquota 
do imposto.17 Cabe, assim, ao Poder Judiciário controlar os atos 
do Poder Executivo, ainda mais carentes de fundamentação.

A mitigação do princípio da reserva legal, tão relevante para 
o Direito Tributário, somente se justificaria em virtude do caráter 
extrafiscal do II.18 O seu desvirtuamento para fins arrecadatórios, 
por exemplo, ou para extrapolar as autorizações legais, como no 
caso em tela, implica desvio de finalidade, violando a exceção do 
art. 153, § 1º, da CRFB/88. A excepcionalidade constitucional à 
legalidade tributária – como exceção que é – merece interpretação 
restritiva, segundo os cânones da hermenêutica, e só tem lugar 

17 “Art. 3º - Poderá ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo do 
respectivo capítulo, a alíquota relativa a produto: a) cujo nível tarifário 
venha a se revelar insuficiente ou excessivo ao adequado cumprimento dos 
objetivos da Tarifa; b) cuja produção interna for de interesse fundamental 
estimular; c) que haja obtido registro de similar; d) de país que dificultar a 
exportação brasileira para seu mercado, ouvido previamente o Ministério 
das Relações Exteriores; e) de país que desvalorizar sua moeda ou con-
ceder subsídio à exportação, de forma a frustrar os objetivos da Tarifa. § 
1º - Nas hipóteses dos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ a alteração da alíquota, em cada 
caso, não poderá ultrapassar, para mais ou para menos, a 30% (trinta por 
cento) ‘ad valorem’.”

18 No caso emblemático da extinção da CPMF e o conseguinte aumento do 
IOF, nota-se que o Poder Executivo não se preocupou em atribuir efeito 
extrafiscal à medida, ao revés, a intenção foi declarada de forma expressa 
à imprensa de reposição de caixa. Aliás, é bom dizer que a conduta do 
administrador público demonstrou absoluto desrespeito e indiferença à 
democracia, que fez valer sua vontade, por meio dos seus representantes, 
ao não aprovar a continuidade da CPMF. O Poder Executivo optou por 
retaliar a decisão do Parlamento e utilizou um tributo regulatório para 
gerar arrecadação imediata, de forma declarada: “Nós temos alíquotas 
que podemos alterar sem alteração [aprovação] do Congresso” (LIMA, 
Daniel. Mantega diz que governo pode aumentar impostos caso Senado 
não aprove a CPMF. Agência Brasil, 10 out. 2007. Disponível em: http://
memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2007-10-10/mantega-diz-que-
-governo-pode-aumentar-impostos-caso-senado-nao-aprove-cpmf. Aces-
so em: 7 jun. 2018). Diante da inconstitucionalidade dos decretos, em 
7/1/2008, o DEM ingressou no STF com a ADI 4.002/DF. Todavia, como a 
norma impugnada acabou sendo alterada, a Corte Maior entendeu que a 
ação perdeu o objeto, em decisão publicada em 13/4/2018 (Min. Relator 
Ricardo Lewandowski).
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diante do uso extrafiscal do tributo, determinando, em casos tais, 

a necessidade de sua aprovação mediante lei formal.19

Outra forma de controle importante de tais atos do Poder 

Executivo é aquele exercido pelo próprio Parlamento. A medida 

de sustar a eficácia de ato normativo do Executivo que exorbita 

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa foi 

uma importante novidade da CRFB/8820, em especial para aumen-

tar o papel fiscalizatório do Poder Legislativo. Tal poder fiscaliza-

tório é de grande valia para o Direito Tributário, ramo em que 

são caudalosas as normas infralegais, como decretos, instruções 

normativas, portarias etc. Nada obstante, na prática, ele ainda é 

pouco utilizado.

Comungando com o entendimento de Calhau de Resende, o 

controle de legalidade que o Parlamento exerce sobre os atos nor-

mativos do Executivo ainda é muito precário. A ineficácia desse 

controle resulta basicamente de dois fatores: a falta de tradição 

para fiscalizar e a clássica subserviência do Legislativo ao Execu-

tivo (RESENDE, 2014, p. 66-67). É de suma importância, portanto, 

em especial no Direito Tributário, que a função fiscalizadora não 

fique em segundo plano em relação à função legislativa, que tem 

19 Segundo ensina Kiyoshi Harada, como imposto de caráter regulatório da eco-
nomia, a faculdade de o Executivo alterar sua alíquota há de fundar-se em 
motivação que se harmonize com a norma do art. 174 da CF, que confere 
ao Estado o papel de agente normativo e regulador da atividade econômica. 
Para tanto, confere-lhe as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. As 
frequentes majorações de alíquotas desse imposto por decretos, ao arrepio 
do princípio da segurança jurídica, com objetivo nitidamente arrecadatório, 
porque divorciadas das diretrizes da política econômica e até contrárias a ela, 
configuram autêntico desvio de poder, que macula de vício insanável os alu-
didos atos normativos do Executivo. O aumento do imposto de importação 
com finalidade fiscal submete-se integralmente ao princípio da reserva legal. 
(HARADA, 2018, p. 422).

20 O art. 49, inciso V, da Constituição de 1988 atribuiu exclusivamente ao Con-
gresso Nacional a competência de “sustar os atos normativos do Poder Exe-
cutivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa”. Trata-se de relevante atribuição de controle, cujo exercício efetivo 
é esteio não só do princípio da legalidade, mas também dos valores da parti-
cipação dos cidadãos nos rumos políticos do País.
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absorvido parte considerável das atribuições do Legislativo, con-
correndo para o excesso normativo.21

No caso em tela, houve imediata reação de diversos parlamen-
tares federais objetivando a sustação da resolução que reduziu 
a alíquota do II das armas de fogo. Ao menos dez projetos de 
decreto legislativo foram apresentados à Câmara dos Deputados 
(cf. o Projeto de Decreto Legislativo 530, de 2020, e seus anexos). 
Nada obstante, as propostas ainda estão em análise, como muitas 
outras propostas de sustação de atos do Poder Executivo federal, 
o que demonstra a timidez dessa prática parlamentar. No caso, a 
falta da decisão parlamentar até se justifica, porque a medida já 
foi suspensa por decisão judicial.

4. AS LEIS E OS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

Como foi adiantado, a extrafiscalidade é assunto intimamente 
relacionado com as desonerações tributárias. Em que pese a 
CRFB/88 tenha admitido, excepcionalmente, que o Poder Exe-
cutivo maneje as alíquotas de certos tributos, o legislador tem 
sempre o domínio sobre tais decisões. Misabel Derzi pontifica que 
“apenas o legislador pode avaliar os superiores interesses da cole-

21 Segundo o autor, “no Brasil, o Poder Legislativo concentra sua atividade na 
produção de normas jurídicas. Isso ocorre tanto no âmbito federal quanto nos 
âmbitos estaduais e municipais. A função normativa absorve quase a totali-
dade das atividades do Parlamento, o que acarreta uma verdadeira inflação 
legislativa ou excesso de normas, muitas das quais desprovidas de generali-
dade e abstração. Com isso, a função de controle acaba ficando em segundo 
plano, embora seja tão relevante quanto aquela” (RESENDE, 2014, p. 64). E 
ainda arremata: “É indispensável que o Parlamento esteja devidamente pre-
parado para pôr em prática tão relevante preceito constitucional, mediante 
o acompanhamento constante da produção normativa do Executivo. Mais 
do que isso, é necessário coragem para impugnar atos ilegais e fazer valer a 
independência do Legislativo não só para a elaboração das leis, mas também 
para a fiscalização dos atos normativos editados pelo governador do Estado 
e pelos demais órgãos executivos. Em um país com tanta tradição de legislar, 
é indispensável intensificar o controle de legalidade a cargo do Parlamento” 
(RESENDE, 2014, p. 66).
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tividade que venham a legitimar a isenção” (DERZI, 2010, p. 147). 
Então, em relação a todos os demais tributos do sistema, ainda que 
a previsão de uma isenção tributária seja de extrema relevância e 
urgência – diante do estado de calamidade pública sanitária –, tal 
proposta deve ser submetida ao filtro do Poder Legislativo.

Ocorre que o processo legislativo tributário benéfico é com-
posto de várias regras e formalidades. A LRF introduziu requisitos 
rígidos para a concessão de incentivos tributários, de modo a 
evitar a concessão de isenções de forma deturpada, oportunista 
e desordenada, em prejuízo do equilíbrio das contas públicas. 
De acordo com o art. 14 da LRF, a concretização da renúncia 
de receita tributária dependerá do atendimento de pré-requisitos 
imperativos e alternativos. O primeiro dos pressupostos – que é 
obrigatório e está no caput do artigo – é a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro da renúncia no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Essa estimativa deve ser 
formalizada quando do encaminhamento da proposta de lei rela-
tiva à concessão e à ampliação da renúncia de receita ao Poder 
Legislativo.  A outra previsão obrigatória também constante do 
caput é a compatibilização da medida com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Além dos pressupostos acima, a concessão ou a  ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza tributária deve obser-
var, das duas condições a seguir, pelo menos uma, a saber: 
(a) a demonstração, pelo proponente, de que a renúncia foi 
considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e que 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da LDO – impõe-se que a renúncia tenha previsão na 
LOA, em atendimento ao princípio da universalidade, além do 
cumprimento dos objetivos previstos no Anexo de Metas Fis-
cais da LDO, mediante a demonstração de que eles não serão 
afetados pela renúncia –; ou, alternativamente, (b) sejam apre-
sentadas medidas de compensação, tais como elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
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tributo ou contribuição. Evidentemente, as medidas referidas 
são exemplificativas, podendo o proponente adotar outras que 
alcancem a mesma finalidade, como, até mesmo, a instituição 
de novos tributos.

Note-se que, adotada a segunda hipótese, isto é, caso o ato 
de concessão do benefício decorra de medidas compensatórias, o 
benefício somente poderá entrar em vigor após a implementação 
delas. Com efeito, a lógica do § 2º do art. 14 é garantir que a 
compensação seja simultânea, ou até mesmo anterior à renúncia 
da receita, evitando o desequilíbrio das contas públicas com a 
queda na arrecadação.

No contexto de excepcionalidade sanitária, econômica e fiscal, 
o presidente da República apresentou a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 6.357 com o objetivo de que fosse conferida 
interpretação conforme à CRFB/88 de vários dispositivos,22 entre 
os quais o art. 14 da LRF. A finalidade de se afastar a adequa-
ção orçamentária exigida na LRF e apresentação de medidas de 
compensação era permitir a implementação de políticas públicas 
destinadas aos programas de prevenção da disseminação do 
coronavírus e de proteção da população vulnerável atingida por 
referida pandemia.

Nos argumentos expostos na exordial, demonstrou o chefe 
do Poder Executivo federal ser extremamente difícil o cumpri-
mento dos vários pressupostos de responsabilidade fiscal nos 
casos de calamidades públicas extremas e de âmbito nacional 
e internacional, sendo certo que um dos problemas fiscais mais 
prementes no contexto de rigidez orçamentária da União é a 
obrigatoriedade de indicação de formas de compensação nos 
casos de aumento de despesas (entre as quais a renúncia tribu-
tária). Pleiteou, assim, a interpretação conforme à CRFB/88 das 
regras que impõem a adequação orçamentária, considerando 

22 Arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF, art. 114, caput, in fine, e § 14, da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias do ano de 2020.
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que a incidência desses dispositivos, sem levar em conta a 
excepcionalidade do estado de pandemia de covid-19, viola-
ria a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), a 
garantia do direito à saúde (arts. 6º, caput, e 196, da CRFB/88), 
os valores sociais do trabalho e a garantia da ordem econômica 
(arts. 1º, inciso I, 6º, caput, 170, caput, e 193, todos da 
CRFB/88).

No dia 29 de março de 2020, a medida cautelar na ADI foi 
deferida pelo ministro relator Alexandre de Moraes, para con-
ceder interpretação conforme à Constituição ao art. 14 da LRF 
(além dos outros dispositivos arrolados na ação), para, durante 
a emergência em saúde pública de importância nacional e o 
estado de calamidade pública decorrente de covid-19, “afastar a 
exigência de demonstração de adequação e compensação orça-
mentárias em relação à criação/expansão de programas públicos 
destinados ao enfrentamento” da pandemia.

Na visão do ministro, o surgimento da pandemia de covid-19 
representa uma condição superveniente que era absolutamente 
imprevisível e de consequências gravíssimas e que afetará (e afe-
tou), drasticamente, a execução orçamentária anteriormente 
planejada, exigindo atuação urgente, duradoura e coordenada 
de todas as autoridades federais, estaduais e municipais em 
defesa da vida, da saúde e da própria subsistência econômica 
de grande parcela da sociedade brasileira e tornando, por 
óbvio, lógica e juridicamente impossível o cumprimento de 
determinados requisitos legais compatíveis com momentos de 
normalidade.
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Inicialmente, a preocupação do governo federal não eram os 
limites para a redução de tributos,23 mas a suspensão do art. 14 
da LRF impactou diretamente no processo legislativo tributário 
benéfico de todas as esferas da federação. O ministro relator 
decidiu que a suspensão dos efeitos da LRF se aplicaria a todos 
os entes federativos. Conforme qualificou o advogado-geral da 
União, ao tecer loas à decisão cautelar,24 a extensão dos efeitos 
da decisão para estados e municípios foi um verdadeiro gesto 
de “lealdade federativa”, considerando-se que a calamidade 
pública praticamente atingiu todas as unidades federativas e 
a LRF é uma lei de caráter nacional (e não apenas federal). A 
decisão monocrática foi publicada no dia 31 de março de 2020, 
tendo sido referendada pelo plenário na sessão do dia 13 de 
maio de 2020.

Após o referendo da cautelar acima discutida, o plenário 
do STF analisou o pedido da Advocacia-Geral da União quanto 
à extinção da ação, pela perda superveniente de objeto, em 
razão da aprovação da Emenda Constitucional (EC) 106, publi-
cada em 8 de maio de 2020 (“PEC do Orçamento de Guerra”). 
Por maioria, os ministros entenderam que, como a norma 
constitucional atende integralmente ao que foi pedido na ADI 
6.357, não haveria motivo para prosseguir sua tramitação.

23 Conforme exposto na petição inicial da ADI, entre as políticas públicas en-
tão analisadas, que objetivavam ampliar o espectro de proteção da parcela 
mais vulnerável da sociedade brasileira e que não poderiam ser implemen-
tadas diante das exigências fiscais questionadas, estariam: (1) o auxílio 
emergencial (abono) para os trabalhadores informais, com estimativa de 
impacto entre R$ 15 e 20 bilhões; (2) o pagamento de percentual do valor 
do seguro-desemprego para trabalhadores formais, em caso de suspensão 
de seus contratos; (3) a distribuição de alimentos para idosos a ser imple-
mentada pelo Ministério da Cidadania, uma vez que a atual legislação do 
Programa Bolsa Família impede a concessão de novos benefícios para esse 
programa; e (4) outros programas de redistribuição de recursos, cujo au-
mento de despesa não poderia ser compensado nos termos exigidos pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

24 Vide a sustentação oral do advogado-geral da União realizada em sessão 
virtual do STF, no dia 13/5/2020, disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=hzRxMAGUGKk.



345

N
EP

EL
9.

 E
xt

ra
fis

ca
lid

ad
e 

tr
ib

ut
ár

ia
 e

 a
 p

an
de

m
ia

 d
e 

CO
VI

D
-1

9

De fato, a EC 106, de 2020, em seu art. 3º,25 versou exata-
mente sobre o problema jurídico levado ao STF na ADI em aná-
lise. Fica claro, portanto, que a aprovação da EC 106, de 2020, 
atendeu totalmente a União. Por outro lado, pelo teor da emenda 
constitucional, fica também evidente que o diploma foi feito para 
atendimento exclusivo da União e não dos demais entes fede-
rados. Basta observar que o art. 2º indica expressamente que a 
norma se destina ao enfrentamento do contexto da calamidade e 
de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, 
ao “Poder Executivo federal, no âmbito de suas competências”. 
Da mesma forma, o próprio art. 3º se refere ao Poder Executivo 
no singular, como observou o ministro Edson Fachin ao formular 
o voto vencido quanto à perda do objeto da ADI.

Por isso, os ministros da Corte Maior debateram muito sobre a 
extensão da medida cautelar aos estados e municípios diante da 
perda do objeto da ação. Ao analisar a questão, o relator da ADI 
apontou que esse alcance seria a única divergência entre a liminar 
concedida e a emenda constitucional e considerou que a EC 106, 
de 2020, também deve abranger estados e municípios. Essa visão 
foi seguida pelos demais ministros. Em sua exposição, o ministro 
Barroso reconheceu que entendia que o art. 3º da EC 106 se res-
tringiria à União, mas ressalvou: “Isso passa a ser preciosismo na 
medida em que o relator explicita que entende que se aplica aos 
três níveis de governo.”26

25 “Art. 3º – Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições 
legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar 
a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efei-
tos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações 
legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação gover-
namental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita.”

26 Vide sessão virtual do STF, realizada no dia 13/5/2020, disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=hzRxMAGUGKk. Da mesma forma, a ministra 
Rosa Weber assim se manifestou: “Vejo que o art. 2º da Emenda Constitu-
cional é expresso ao referir-se ao Poder Executivo federal. Por outro lado, se 
o tribunal assentar – e como essa decisão terá efeito vinculante –, que esta 
compreensão que foi consagrada na liminar contempla os demais entes fede-
rativos, não tenho razão para me afastar do voto do relator”.
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Diante disso, desde que não impliquem despesa permanente, 
as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo de qual-
quer um dos entes federativos (União, estados, Distrito Federal e 
municípios) com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade 
e suas consequências, com efeitos restritos à sua duração, ficam 
dispensados de observar limitações legais sobre aumento de des-
pesa ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita.

A título exemplificativo, é interessante arrolar três medidas 
concessivas de benefícios de tributos federais, estaduais e muni-
cipais que, qualificadas como renúncia de receita, deveriam se 
sujeitar às prescrições da LRF, mas que acabaram se tornando 
dispensáveis ante ao estado de calamidade pública. São elas:

a) Âmbito federal: a Medida Provisória 932, de 31 de março 
de 2020, reduziu por três meses as contribuições recolhi-
das pelas empresas para financiar o Sistema S.27 Segundo 
a exposição de motivos apresentada pelo ministro de 
Estado da Economia, a medida reduzirá em cerca de R$ 
2,6 bilhões as despesas parafiscais das empresas brasileiras 
nos três meses em vigor, valor que se tornará prontamente 
disponível para manutenção do fluxo de caixa e preservação 
dos empregos nos setores beneficiados no momento em 
que a atividade econômica nacional deverá ser atingida com 
mais intensidade pela crise provocada pela disseminação 
da covid-19. Como se vê, a medida integra o pacote do 

27 Pelo texto, a partir do dia 1º de abril de 2020 até 30 de junho de 2020, ficam 
reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos para 
os seguintes percentuais: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop): 1,25%; Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do 
Comércio (Sesc) e Serviço Social do Transporte (Sest): 0,75%; Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat): 
0,5%; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar): 1,25% da contribui-
ção incidente sobre a folha de pagamento, 0,125% da contribuição incidente 
sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo produtor 
rural pessoa jurídica e pela agroindústria e 0,10% da contribuição incidente 
sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo produtor 
rural pessoa física e segurado especial.
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governo federal para minimizar os impactos da pandemia 
do coronavírus na economia.

b) Âmbito estadual: a Lei do Estado de Minas Gerais 23.637, 
de 30 de abril de 2020, trata da isenção do Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCD) em razão do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de covid-19. A lei previu que ficam 
isentas do ITCD, até 31 de dezembro de 2020, as doações 
de bens para hospitais privados ou instituições mantenedo-
ras ou patrocinadoras de hospital de campanha. A isenção 
também se aplica às doações em dinheiro, desde que sejam 
comprovadamente utilizadas na aquisição de bens para a 
prevenção e o enfrentamento da pandemia. Note-se que 
o parecer do plenário da ALMG que manifestou pela apro-
vação da proposição legislativa aduziu que, em relação aos 
aspectos atinentes à prudência fiscal e ao equilíbrio orça-
mentário e financeiro, consagrados pela LRF, “impende 
destacar que foi deferida medida cautelar no âmbito da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357 do Supremo 
Tribunal Federal para conceder interpretação conforme a 
Constituição Federal aos arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF, de 
modo a afastar suas exigências durante a emergência em 
saúde pública e o estado de calamidade decorrente do novo 
coronavírus, em vista de princípios fundamentais como os 
de proteção da vida e da saúde”.

c) Âmbito municipal: a Lei do Município do Rio de Janeiro 
6.740, de 8 de maio de 2020, “estabelece incentivos e 
benefícios para o pagamento dos tributos municipais que 
menciona, considerando a crise econômica oriunda da 
pandemia do novo coronavírus”. Entre várias medidas, 
foi previsto que o saldo de IPTU e/ou de Taxa de Coleta 
Domiciliar de Lixo (TCL) relativo ao exercício de 2020, com 
cotas vencidas ou a vencer, ainda em aberto, poderá ser 
pago sem acréscimos moratórios e com 20% de desconto, 
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mediante pagamento único e integral em data a ser fixada 
em decreto. Além disso, foi retomado o programa de 
renegociação de débitos tributários denominado “Concilia 
Rio”, com a duração de três meses, abrangendo IPTU, ISS 
e ITBI, com um desconto adicional de 10% sobre o valor 
total do débito conciliado.

É interessante mencionar que a referida lei foi originada 
do Projeto de Lei 1.765, de 2020, de autoria do chefe do Poder 
Executivo municipal, que, ao encaminhar o projeto, limitou-se 
a considerar que “o conjunto de iniciativas [...] propostas não 
importa em renúncia fiscal, pois se trata de medidas para miti-
gar uma provável inadimplência, nunca antes vista, nas receitas 
municipais”. Na realidade, quando o então prefeito do Rio de 
Janeiro encaminhou a Mensagem 162, de 7 de abril de 2020, já 
estava em vigor a medida cautelar proferida nos autos da ADI, 
como mencionado acima, de forma que seria despiciendo apre-
sentar as contrapartidas para a renúncia das receitas municipais 
em questão.

Muitas outras medidas tributárias extrafiscais adotadas pode-
riam ser aqui arroladas. Se foram suficientes para contribuir para 
o efetivo enfrentamento da pandemia, somente futuras pesquisas 
lograrão demonstrar. Outro ponto que poderia ser discutido é a 
baixa participação e adesão do povo em tais difíceis decisões. No 
final da pandemia, caberá à sociedade decidir como reorganizar 
suas finanças, arcar com os gastos públicos, melhorar o sistema 
tributário e torná-lo menos desigual e regressivo. Mais uma vez se 
evidencia o quão importantes são os instrumentos da Legística, 
campo do saber que se ocupa do estudo da concepção e da ava-
liação da lei e que leva a sério as avaliações de impacto ex ante e 
ex post. Tal instrumental, somado ao devido processo legislativo 
– aberto, plural e participativo –, é que garantirá a igualdade e a 
liberdade na produção das novas normas tributárias (BERNARDES 
JÚNIOR, 2016).
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4.1. O art. 113 do ADCT e a estimativa de impacto da 

proposição

Também limitando a liberdade de conformação do legislador 

tributário, o art. 113 do ADCT, incluído pela EC 95, de 2016, pas-

sou a exigir que a proposta legislativa que crie renúncia de receita 

deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamen-

tário e financeiro. Na realidade, parte das exigências previstas na 

LRF, em especial no art. 14, ganhou status constitucional, sendo 

aplicável aos processos legislativos tributários benéficos de todos 

os entes da federação.28

Verificou-se, acima, que o art. 3º da EC 106, de 2020, dis-

pensou as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo 

com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas conse-

quências sociais e econômicas – com vigência e efeitos restritos 

à sua duração – da observância das limitações legais quanto à 

criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governa-

mental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à 

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 

qual decorra renúncia de receita. Teria tal dispositivo constitu-

cional dispensado o cumprimento do art. 113 do ADCT para os 

28 Ementa: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEM-
PLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA 
FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇA-
MENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A 
TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. [...] 2. A norma 
estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constitui-
ção, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora 
não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da Corte 
que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3.421, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) 
–, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro 
no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitu-
cional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu 
requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou conce-
dam benefícios fiscais, requisito esse que, por expressar medida indispensável 
para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis 
federativos [...]” (ADI 5.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 
julgado em 5/11/2019, DJe de 26/11/2019).
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projetos tributários concessivos de benefícios fiscais para enfren-
tamento da pandemia?

A resposta não é clara, havendo manifestações no sentido 
da dispensa29 e outras em sentido oposto, entre elas, a orienta-
ção externada pelo próprio governo federal. Por meio da Men-
sagem 378, de 7 de julho de 2020, o presidente da República 
vetou alguns dispositivos da Lei 14.021, de 7 de julho de 2020, 
que estabelece medidas de proteção social para prevenção do 
contágio e da disseminação da covid-19 nos territórios indíge-
nas e de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores 
artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais. 
Como a nova lei previa a criação de despesas obrigatórias ao 
poder público, entendeu o chefe do Poder Executivo que, sem 
a apresentação do demonstrativo do respectivo impacto orça-
mentário e financeiro quando da tramitação do projeto de lei 
no Congresso Nacional, as medidas violavam as regras do art. 
113 do ADCT.30

De fato, o objetivo do art. 113 do ADCT é viabilizar, no curso 
do processo legislativo, os debates a respeito da alocação dos 
recursos e, especialmente no contexto da restrição de gastos 
públicos trazido pela EC 95, de 2016, sobre quais despesas serão 

29 “O governo argumenta que os vetos estão amparados por uma regra que 
exige o demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário para ações 
como essas, ou seja, é preciso saber o custo. Técnicos do Congresso, por 
outro lado, afirmam que a obrigação não se aplica para medidas relaciona-
das ao novo coronavírus. [...] O Orçamento de Guerra, por exemplo, apro-
vado em maio, libera o governo federal para ampliar gastos com ações 
contra a covid-19 sem a preocupação de cumprir os limites orçamentários 
durante o estado de calamidade pública – solicitado pelo Executivo e de-
cretado pelo Congresso. Com isso, o orçamento diretamente relacionado 
à pandemia foi separado das demais despesas do governo com regras 
específicas. [...] ‘Não é um argumento correto (do governo) se a despesa 
está relacionada à calamidade. A justificativa do veto parece um pouco 
incoerente’, afirmou o diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente 
(IFI) do Senado, Felipe Salto. Nos bastidores, outros técnicos do Congres-
so também apontaram que houve incoerência na justificativa dos vetos.” 
(WETERMAN; RIBEIRO, 2020)

30 BRASIL. Presidência da República. Mensagem 378, de 2020. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/ 
VEP-378.htm. Acesso em: 2 ago. 2021.
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reduzidas para a realização de outras. Trata-se de um instrumento 
de responsabilidade fiscal para a elaboração de leis, de modo que 
os parlamentares possam se debruçar de forma séria sobre os 
impactos das despesas que forem aprovadas sobre outras políticas 
públicas.

Dessa forma, acredita-se que, mesmo no período de cala-
midade pública, as propostas tributárias criando benefícios 
tributários – ainda que fossem para atendimento a demandas 
decorrentes da pandemia – devem mesmo cumprir o art. 113 do 
ADCT. A imposição constitucional nada mais faz do que permitir 
a qualificação do debate parlamentar, de forma a possibilitar 
uma decisão legislativa planejada e participada.

A título de exemplo, na tramitação do Projeto de Lei 2.442, 
de 2021, que instituiu o Plano de Regularização e Incentivo 
para a Retomada da Atividade Econômica no Estado de Minas 
Gerais (Recomeça Minas), a Comissão de Constituição e Jus-
tiça da ALMG reconheceu a necessidade do cumprimento do 
art. 113 do ADCT, mesmo diante do período de calamidade 
(em Minas Gerais, o prazo de vigência do estado de calami-
dade pública decorrente da pandemia foi reconhecido até 31 
de dezembro de 2021, em razão de algumas prorrogações) e 
remeteu à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
a análise de tais dados.

Na realidade, contrariamente à tradição de iniciativas gover-
namentais sobre temas tributários (MOREIRA, 2021), o programa 
de parcelamento e anistia do Recomeça Minas foi idealizado 
pelos parlamentares estaduais, que, evidentemente, têm mais 
dificuldade em apurar o real impacto econômico e financeiro 
das medidas propostas, exigido pelo art. 113 do ADCT. Nada 
obstante, com a inércia do governo estadual e no intuito de 
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criar uma medida extrafiscal31 para propiciar condições para que 
setores fortemente atingidos pelos graves efeitos econômicos 
e sociais decorrentes da pandemia da covid-19 retomem suas 
atividades, os legisladores mineiros construíram um texto atra-
vés do diálogo com a sociedade, que pôde contribuir com várias 
modificações em 16 encontros realizados nas diversas regiões 
do Estado.

Um uso interessante e possível da regra do art. 113 do ADCT 
seria imposição da apresentação da estimativa de impacto orça-
mentário e financeiro para o manejo das alterações de alíquo-
tas de tributos pelo próprio Poder Executivo. Todos os atos do 
Poder Executivo devem ser devidamente motivados, até mesmo 
nos casos de alteração de alíquotas de tributos, mas inexiste no 
ordenamento brasileiro regra que o obrigue a apresentar previa-
mente as estimativas de impacto orçamentário. Relembre-se que 
a já mencionada LRF, ao dispor sobre as restrições e limites para 
as renúncias de receita, expressamente, no art. 14, § 3º, inciso 
I, prevê que elas não se aplicam às alterações das alíquotas dos 
impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da CRFB/88.

 Apesar de não haver dissenso quanto à necessidade de moti-
vação expressa,32 a publicização dessas informações gerou certa 

31 Os trabalhos acadêmicos voltados à análise das formas de parcelamento 
tributário pouco abordam seus efeitos extrafiscais. Tais programas, contudo, 
trazem evidentes facilidades para que empresas devedoras se reestruturem 
financeiramente, com nítida vantagem em relação aos contribuintes adim-
plentes que arcaram com a pontualidade no cumprimento das obrigações. 
Os parcelamentos, em regra, não reduzem a carga tributária, mas poster-
gam o pagamento da tributação originária. Mesmo sem a diminuição da 
carga tributária, o efeito extrafiscal de recuperação da empresa devedora é 
evidente. (GOUVÊA, 2006, p. 221 e ss.)

32 “Não vale o ato do Poder Executivo se a lei o não autoriza. Não tem eficácia 
a lei, para este fim, se não estabelece condições e limites, dentro dos quais 
deve agir o Poder Executivo. A lei, em tal caso, não pode ser uma carta 
branca, que equivaleria, então, à delegação de atribuições dum Poder a 
outro Poder, prática constitucionalmente defesa (art. 6º, parágrafo único). 
Conquanto a Constituição não o diga, é inteiramente razoável exigir-se que 
o ato do Poder Executivo, alterando alíquotas, traga motivação expressa, 
pela qual se verifique sua compatibilidade com ‘condições e limites’ da lei.” 
(BALEEIRO, 1997, p. 64).
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controvérsia, entendendo o STF que “a motivação do decreto 
que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento adminis-
trativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto 
não vêm nele próprio” (RE 225.602, Rel. Min. Carlos Velloso, 
Tribunal Pleno, DJ de 6/4/2001). Segundo o relator, “o que deve 
ser reconhecido é que a motivação se encontra no processo admi-
nistrativo ou na exposição de motivos que levou o presidente da 
República a baixar o decreto que majorou as alíquotas”.

Incumbe indagar assim com base em quais dados e perspecti-
vas o Poder Executivo tem realizado as reduções de alíquotas dos 
impostos extrafiscais?

Recentemente, ainda longe de se recuperar do caos da pan-
demia, a Resolução Gecex 218, de 14 de julho de 2021, revogou 
as resoluções anteriores que dispunham sobre a aplicação do 
Imposto de Exportação (IE) sobre armas e munições. Tais itens 
exportados do Brasil para as Américas eram tributados em 150% 
há mais de 20 anos, e o governo federal justificou a revogação 
da tributação simplesmente por estar alinhada à agenda gover-
namental de redução dos custos de comércio. É verdade que a 
tributação da exportação é uma medida excepcional, mas o que 
justifica tomar essa atitude nesse momento? Qual é (ou era) o seu 
impacto econômico e financeiro?

As normas tributárias indutoras devem respeito integral aos 
direitos e garantias fundamentais, expressos ou implícitos, além 
da própria higidez das finanças públicas. Os reais motivos do 
ato que reduz ou majora um imposto devem estar fulcrados em 
estudos técnicos e amparados em expectativas. Mesmo que tais 
tributos extrafiscais sirvam para o controle e (des)estímulo de 
comportamentos, o manejo das alíquotas não pode implicar esco-
lhas arbitrárias e aleatórias. Uma desoneração de certos setores 
produtivos ou de produtos como armas de fogo representa gas-
tos tributários arcados por toda a sociedade. Somente mediante 
uma análise prévia de impacto orçamentário e financeiro, bem 
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como do potencial desonerativo (ou arrecadatório) para produzir 
o resultado extrafiscal desejado, será realmente possível aferir a 
razoabilidade da medida.

Defende-se, portanto, que a estimativa de impacto 
orçamentário e financeiro imposta pelo art. 113 do ADCT para 
as proposições legislativas que renunciem tributos também 
deve contemplar os atos do Poder Executivo que impliquem 
as mesmas consequências. Observe-se que a literalidade do 
texto normativo do art. 113 do ADCT em nenhum momento 
obsta tal interpretação, na medida em que os decretos ou 
mesmo resoluções e portarias de órgãos a ele subordinados 
que alteram as alíquotas de tributos não deixam de decorrer de 
proposições legislativas. Se o intuito do legislador constituinte 
derivado fosse restringir os tipos de proposições legislativas, 
ele poderia ter se utilizado de expressão como “projetos de 
lei”, que aliás, aparece por vezes com o mesmo objetivo na 
legislação nacional.33

Se o Estado exige da sociedade que tolere uma política de 
severa diminuição de investimentos em políticas públicas, nada 
mais democrático que o Estado, em contrapartida, leve a termo 
uma gestão mais responsável e transparente de sua atividade 
arrecadatória. A obrigação do Poder Executivo de motivar 

33 Veja, por exemplo: “Art. 109. Somente será aprovado o projeto de lei ou 
editada a medida provisória que institua ou altere receita pública quando 
acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto 
na arrecadação, devidamente justificada. [...] § 3º – As proposições que 
tratem de renúncia de receita, ainda que sujeitas a limites globais, devem 
ser acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
correspondente compensação, consignar objetivo, bem como atender às 
condições do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.” (Lei 13.080, de 
2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências). O 
próprio art. 114 do ADCT, introduzido pela mesma EC 95, prescreve “a 
tramitação de proposição elencada no caput do art. 59 da CRFB/88, res-
salvada a referida no seu inciso V, quando acarretar aumento de despesa 
ou renúncia de receita, será suspensa por até vinte dias, a requerimento 
de um quinto dos membros da Casa, nos termos regimentais, para análise 
de sua compatibilidade com o Novo Regime Fiscal”. Aqui sim houve uma 
restrição no texto da norma para abarcar somente as espécies legislativas 
constantes do art. 59 da CRFB/88.
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os seus atos decorre, nesse sentido, do próprio princípio do 
Estado Democrático de Direito. Em razão dos graves impactos 
econômicos e sociais de políticas de oneração ou desoneração 
tributárias, é imprescindível que as decisões do Estado nesse 
ponto sejam fundamentadas e que a fundamentação seja publi-
camente exposta.34

O STF terá a oportunidade de analisar a constitucionalidade e 
a abrangência do art. 113 do ADCT nos autos da ADI 5.658, ajui-
zada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), em que foram 
questionados diversos dispositivos da EC 95, de 2016. Especifica-
mente em relação ao art. 113 do ADCT, há um pleito para que a 
Corte Maior dê interpretação conforme a Constituição, impondo 
também ao Poder Executivo a necessidade de apresentação da 
respectiva estimativa do impacto orçamentário e financeiro para 
renunciar receita dos impostos extrafiscais.

5. CONCLUSÃO

A atividade de arrecadação de tributos ainda é a finalidade 
precípua do Direito Tributário, pois é a obtenção de receitas 
públicas que garante que o Estado prestará as diversas funções 
que lhes foram impostas pela CRFB/88. Apesar disso, a tribu-
tação assume propósitos que transcendem o simples ingresso 
de recursos ao erário, na medida em que ela pode contribuir 

34 Este trecho foi retirado, com adaptações, da exordial da ADI 5.658, da 
lavra de diversos causídicos, entre os quais Cláudio Pereira de Souza 
Neto. Nesse ponto, pleiteou-se, in verbis: “Formula-se pedido de mera 
interpretação conforme. Por isso, não se exige que o parâmetro de 
controle seja uma cláusula pétrea. Dois princípios constitucionais são 
suscitados como fundamentos desse pedido: o princípio democrático (CF, 
art. 1º) e o princípio da publicidade dos atos da administração pública (CF, 
art. 37, caput). Pode-se sustentar que tais princípios também se inserem 
no âmbito de proteção das cláusulas pétreas. O argumento, porém, é 
desnecessário na hipótese, como não se trata de suscitar o controle de 
constitucionalidade de emenda, mas a interpretação de seu texto em 
conformidade com preceitos da Constituição de 1988 providos de grande 
fundamentalidade.”
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diretamente para realização dos fins imediatos do Estado. Desde 
que com o devido amparo constitucional, é dever dos poderes 
da República, valendo-se da extrafiscalidade tributária, induzir as 
condutas privadas em prol da concreção de valores e princípios 
previstos na CRFB/88.

A pandemia de covid-19 trouxe inúmeros desafios para toda a 
comunidade mundial. Os seus reflexos na tributação são eviden-
tes e apenas se iniciaram. Viu-se que o tributo pode contribuir 
– e muito – para a superação e o enfrentamento da calamidade 
pública sanitária. Em que pese o Brasil ser um país que não 
encarou o problema mundial como deveria, ainda assim foram 
tomadas inúmeras e importantes medidas tributárias, de forma 
a induzir e estimular a manutenção de empresas e a sobrevivên-
cia das pessoas. O País poderia ter feito mais, contudo. A falta 
de articulação, a crença de que a pandemia não se agravaria, 
a crise política e a desarmonia entre os Poderes, infelizmente, 
repercutiram na timidez de algumas medidas tributárias, além de 
permitirem a edição ou a proposição de medidas aparentemente 
oportunistas e demagógicas.

Mas de alguma forma o Direito Tributário cumpriu seu papel. 
A extrafiscalidade induziu comportamentos, desestimulou certas 
condutas e, ao fim e ao cabo, esteve (e está) presente no dia a 
dia dos brasileiros. Não se pode analisar as medidas tributárias de 
forma apartada das demais ações adotadas pela União e pelos 
demais entes federados para lidar com os efeitos econômicos e 
sociais da pandemia. A transferência direta de renda para as pes-
soas físicas, de forma direcionada para os mais necessitados, e a 
concessão de empréstimos que garantiram o fluxo de caixa das 
empresas foram importantes. Nada obstante, ficará sempre a sen-
sação de que os poderes públicos poderiam ter feito mais, pois os 
resultados catastróficos marcaram a história e ainda perdurarão 
por bastante tempo.
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1. INTRODUÇÃO

Era o fim do ano de 2020, no auge da pandemia de covid-19, 
em um momento em que nenhum país do mundo aplicava regu-
larmente vacinas contra a moléstia. O mundo assistiu perplexo à 
invasão do congresso norte-americano por manifestantes infla-
dos pelo presidente Donald Trump, que se recusava a aceitar a 
derrota nas eleições e alegava, sem provas, fraudes no processo 
eleitoral. O possível golpe fracassou. Governadores, responsá-
veis pela condução da apuração dos votos, desacreditaram as 
ilações sobre fraude. Mas o público em geral desconhece em 
pormenores como o federalismo ajudou a impedir uma ruptura 
institucional na maior potência econômico-militar do mundo. 
Deve-se destacar que, via de regra, a experiência mundial revela 
que há um casamento entre federalismo e democracia. Na lição 
do professor José de Oliveira Baracho:

O federalismo convive melhor com os sistemas 
democráticos, pelo que é incompatível com for-
mas autocráticas. As características do federalismo 
demonstram a impossibilidade de sua aceitação 
pelos processos autoritários, que tendem à cen-
tralização política e, muitas vezes, administrativa. 
Os autoritarismos dificultam salvaguardar a estru-
tura federal. Os regimes autocráticos tendem à 
centralização, pelo que se torna incompatível com 
formas federativas que dão autonomia aos Esta-
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dos e às suas comunidades componentes, daí que 
reduzem os elementos inerentes ao Federalismo. 
(BARACHO, 1982, p. 66).

Nos Estados Unidos e no Brasil ocorreram comportamentos 
políticos e institucionais muito semelhantes na pandemia de 
covid-19, especialmente até o início de 2021. Em ambos os países 
os respectivos presidentes, inicialmente, tiveram uma compreen-
são parecida sobre como agir em face da calamidade sanitária. 
Apesar dos apelos da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
de cientistas e de médicos epidemiologistas, tanto o presidente 
Trump quanto o presidente Bolsonaro se posicionaram contra as 
medidas de distanciamento social para evitar o espalhamento do 
vírus. Postura distinta foi assumida por governadores e prefeitos, 
tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. 

A pandemia de covid-19 evidenciou o traço mais marcante 
que diferencia os estados unitários dos federativos: a descen-
tralização política e administrativa do poder. Diferentemente do 
estado unitário, a descentralização é algo real e concreto nas 
federações, de modo que são estabelecidos núcleos subnacionais 
de poder distintos do central pela Constituição. Ou seja, não há 
uma subordinação dos governantes subnacionais em relação ao 
chefe do estado.

Os chamados “pais fundadores” dos Estados Unidos se ocu-
param em arquitetar um arranjo institucional que distanciasse a 
América independente do velho modelo monárquico europeu. 
Recriaram a república para um país bem maior que uma cidade-
-estado, conceberam a democracia indireta, representativa, proibi-
ram os títulos nobiliários e, mais adiante, conceberam uma aliança 
inteiramente nova de estados, que chamaram de federação.

A criação dos Estados Unidos da América tinha uma razão 
estratégica evidente: uma aliança de forças para resistir a uma 
eventual tentativa inglesa de retomada do território colonial. Mas 
havia também uma preocupação de se criarem mecanismos impe-
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ditivos de um eventual retrocesso tirano. O modelo da tripartição 
de poderes idealizado por Montesquieu foi o primeiro remédio 
adotado. O segundo, inovador, foi o federalismo. Isso porque, 
na federação, há uma quebra da hegemonia do poder executivo 
central. Os cidadãos são administrados, além de pelo presidente 
da república, por governadores dos estados, que não são funcio-
nários do presidente. Os estados também ostentam seus próprios 
Poderes Legislativo e Judiciário autônomos e recolhem suas recei-
tas. Essa fórmula de descentralização do poder possibilitou uma 
notável estabilidade institucional aos EUA. Em mais de 300 anos, 
os Estados Unidos jamais tiveram um golpe de estado. Adotam 
a mesma Constituição de 1787 até os dias de hoje, promulgada 
dois anos antes da Revolução Francesa. Passaram por uma tenta-
tiva separatista (Guerra de Secessão), que fracassou. O congresso 
norte-americano foi invadido em 2020, sob a complacência do 
presidente da república, mas tampouco houve uma ruptura ins-
titucional. No mundo ocidental, apenas o Reino Unido apresenta 
tamanha estabilidade institucional, obtida 100 anos antes da sua 
colônia, devido à Revolução Gloriosa. França, Alemanha, Itália, 
Portugal e tantos outros países europeus passaram por diversas 
rupturas institucionais no mesmo período.

O modelo federativo norte-americano deu tão certo que pos-
teriormente foi copiado por dezenas de países que eram estados 
unitários, desde países com dimensões continentais até países 
bem pequenos, como a Bélgica. No caso desse último porque o 
federalismo demonstrou ou vem demonstrando maior plastici-
dade para acomodar povos de diferentes etnias no mesmo ter-
ritório. A descentralização do poder político e administrativo é a 
chave desse sucesso.

Por outro lado, temos observado estados unitários como o 
Reino Unido e a Espanha tendo que lidar recorrentemente com 
desejos separatistas, como é o caso da Catalunha em relação aos 
espanhóis e da Escócia perante a Grã-Bretanha.
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Entre os oito maiores países em extensão territorial, salvo a 
China, os demais adotam a federação: Rússia, Canadá, EUA, 
Brasil, Austrália, Índia e Argentina são federações. Isso sugere 
também que o federalismo é um modelo que se mostra bem-
-sucedido quando o assunto é administrar grandes territórios.

2. ASPECTOS TEÓRICOS DO FEDERALISMO

Contrapondo-se ao modelo histórico do estado unitário, surge, 
a partir da iniciativa das 13 colônias inglesas da América do Norte, 
a forma federalista de organização do estado em 1787. Trata-se 
de um estado inteiramente novo, distinto daquele concebido na 
Europa absolutista, já que na federação o conceito de soberania 
adquire novos contornos. Assinala Baracho (1982) que os diversos 
artigos publicados pelo trio Hamilton, Madison e Jay, reunidos no 
volume O federalista, foram fundamentais para a consolidação 
teórica do que vem a ser uma federação. Enquanto marco zero da 
Teoria Geral do Federalismo, a experiência norte-americana for-
nece os elementos básicos para um estudo analítico do chamado 
pacto federativo. O federalismo puro, tal como foi idealizado por 
Hamilton, Madison e Jay, não existe mais. Vale dizer que os ele-
mentos teóricos envoltos na transição do chamado federalismo 
competitivo para o padrão contemporâneo (competitivo/coope-
rativo), conforme se explicará a seguir, são um ponto de partida 
interessante para se problematizar a importância das instituições 
para a sustentabilidade e equilíbrio do pacto entre os membros 
de uma federação.

Segundo análise de Abrúcio e Costa (1998), o federalismo 
norte-americano atual pressupõe, para se manter em equilíbrio, 
um continuum de competição e cooperação. Por um lado, os 
estados acatam a ideia de transferirem parte de sua autono-
mia para um poder unificador porque, com a soma das forças, 
mediante um pacto de cooperação, garantir-se-ia, em tese, um 
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jogo de soma positiva para as partes. Por outro lado, a garantia 
de eficácia para essa cooperação passaria pelo estabelecimento 
de um contrato escrito entre os estados, ou seja, a Constituição.

Logo, a Constituição representa as regras para o jogo fede-
rativo, o qual constitui o viés dinâmico do federalismo. O esta-
belecimento de critérios para a preservação do direito dos entes 
subnacionais, garantidos por um sistema de controle mútuo dos 
poderes (checks and balances), está na base de um desenho ins-
titucional que propicia a sustentabilidade da federação. Contudo, 
uma condição fundamental para o equilíbrio do federalismo é 
que todos os jogadores devem partir de uma situação tendente 
à simetria, quer dizer, deve haver um consenso quanto à necessi-
dade do maior equilíbrio possível entre os entes federados. Todos 
os jogadores devem manter um certo nível de esperança quanto 
à simetria entre os atores, evitando assim um estímulo à competi-
ção não cooperativa entre esses mesmos atores.

O federalismo clássico na forma dual (União e estados) se 
assenta em um interessante pacto federativo, no qual a competi-
ção entre os atores propicia o equilíbrio.

Dentre os autores que enfatizam a importância da competição 
para a sustentação da federação, destaca-se Thomas Dye (apud 
ABRUCIO; COSTA, 1998), segundo o qual o estímulo à competi-
ção entre os entes federados favorece tanto o controle do poder 
central, como também melhora as condições da execução de 
políticas públicas. Argumenta-se que, assim como nos checks and 
balances poderes controlam poderes, no federalismo competitivo 
governos controlam governos. Nesse sentido, tal autor visualiza 
na centralização e na falta de competição, condições favoráveis 
à tirania, ou seja, ao abuso de poder. Para Dye (apud ABRUCIO; 
COSTA, 1998), existe uma condição indispensável para o fun-
cionamento do federalismo competitivo: a autonomia financeira 
dos entes federados. Segundo ele, os custos para prestação de 
serviços públicos devem ser cobertos pelo próprio prestador, já 
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que a dependência de recursos repassados por outro ente com-
prometeria o equilíbrio federativo.

Contudo, a simples competição entre os entes federados, 
como o próprio Dye (apud ABRUCIO; COSTA, 1998) reconhece, 
pode gerar resultados não ótimos. Em primeiro lugar porque a 
competição generalizada poderia desestimular a cooperação, 
gerando distorções quanto à questão da equidade. Se uma par-
cela do conjunto de entes federados possuir condições mais van-
tajosas (maior poderio econômico), haverá uma tendência de os 
estados mais fracos abandonarem o jogo federativo.

Um outro problema que pode ocorrer no federalismo compe-
titivo é observado quando um dos jogadores não adere efetiva-
mente aos jogos federativos. Em vez de competir com os outros, 
adota uma postura de free rider, aproveitando-se do esforço dos 
demais entes federados. Sabendo que o ente vizinho oferece um 
serviço público melhor, o free rider não se preocupa em alcançá-
-lo, optando, por exemplo, por estimular seus próprios cidadãos a 
utilizarem os equipamentos públicos do vizinho.

Um caso típico da realidade brasileira que exemplifica esse 
dilema é o que ocorre na área da assistência à saúde. Aos muni-
cípios mais pobres só resta uma política pública de saúde: com-
prar ambulâncias e mandar seus doentes para serem tratados em 
outros municípios. Tal situação caracterizaria uma disfunção do 
pacto federativo brasileiro.

O modelo do federalismo competitivo está inserido no con-
texto da vigência da concepção puramente liberal de estado. No 
momento histórico em que se passou a legitimar a intervenção do 
estado para a correção das falhas de mercado, bem como a pro-
moção do desenvolvimento econômico, o federalismo nos Esta-
dos Unidos começou a se modificar no sentido de uma expansão 
das atribuições da União na federação. Essa tendência se acelerou 
após a grande depressão de 1929, quando, durante o governo 
Franklin Roosevelt (1933-1945), foi posto em prática o New Deal.
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O New Deal ensejou uma maior concentração de recursos e 

competências no âmbito do governo federal e veio acompanhado 

de importantes mudanças institucionais no pacto federativo norte-

-americano, colocando em destaque o viés cooperativo dos jogos 

federativos. Uma das mudanças institucionais mais significativas 

no pacto federativo norte-americano, que estavam sintonizadas 

com o New Deal, foram as reformas das regras para a eleição de 

senadores, que até então eram eleitos pelos Legislativos estaduais 

e passaram a ser eleitos diretamente pela população, enfraque-

cendo assim o poder das elites políticas estaduais na federação. 

O enfrentamento da crise econômica e da grande depressão 

fortaleceram a União em relação aos entes subnacionais, deram 

ensejo ao federalismo cooperativo. De acordo com essa corrente, 

o governo federal cumpre um papel de grande relevância para 

o equilíbrio da federação, que é o de compatibilizar as diversas 

funções públicas dos níveis de governo. Assim, enquanto Thomas 

Dye (apud ABRUCIO; COSTA, 1998) enxerga de forma negativa a 

posição da União na federação, a vertente da cooperação federa-

tiva defende o governo federal enquanto mediador e coordena-

dor por excelência do pacto federal.

Uma evolução da teoria geral do federalismo cooperativo 

proposta por Elazar (apud ABRUCIO; COSTA, 1998) agrega-se 

em um único modelo tanto o viés da competição quanto o da 

cooperação. A moderna teoria geral do federalismo informa que 

somente um misto de competição e cooperação entre os entes 

federados, disciplinado por uma Constituição escrita, garantiria a 

solidez da federação. 

No modelo competitivo/cooperativo os entes federados visua-

lizam no pacto federativo um jogo de soma positiva para todos. A 

garantia de autonomia entre os entes federados, que se manifesta 

por meio da competição, vinculada a valores de cooperação inter-

governamental, propicia a própria sobrevivência da federação.
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Todavia, faz-se necessária uma condição para o êxito da com-
petição/cooperação: a existência de um desenho institucional que 
estimule o pluralismo. Tal modelo analítico de federalismo pres-
supõe mecanismos institucionais e contratuais que vão além do 
conteúdo escrito da Constituição, os quais são construídos a cada 
negociação e barganha entre os entes federativos.

 O federalismo deve ser pautado por instituições capazes de 
garantir aos entes federados o maior nível possível de autonomia 
e simetria, com a União, por meio de seus três poderes, garan-
tindo a pluralidade e o equilíbrio. Dessa forma, o continuum 
competição/cooperação oferece os elementos de sustentação da 
federação na experiência norte-americana.

Por fim, mas não por isso menos importante, a valorização 
da competição interfederativa tradicionalmente está ligada ao 
pensamento conservador, sendo ela vista como um mecanismo 
de melhoria da eficiência dos governos e da redução do tamanho 
do estado. Como explica o professor de Harvard Gregory Mankiw 
(2012), “os conservadores aplaudem essa competição entre os 
governos. Eles são céticos em relação ao poder do governo e veem 
a competição como um freio ao seu potencial abuso”. Por outro 
prisma, o federalismo cooperativo é defendido pelo pensamento 
progressista, pois, como pondera o mesmo autor, defende-se que 
o governo não apenas forneça serviços públicos, mas também 
redistribua os recursos econômicos. Nas palavras do presidente 
Obama, os progressistas querem spread the wealth around, ou 
“espalhar a riqueza”, em tradução livre.

3. TRAJETÓRIA DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

O Brasil hoje é uma federação, mas sua história independente 
começa no formato de estado unitário, e isso ainda tem impli-
cações para a compreensão do “federalismo à brasileira”. No 
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restante da América Latina, o enorme território colonial espanhol 
se dissolveu na fragmentação política e republicana. O Brasil tam-
bém é um caso único por ter adotado a monarquia como forma 
de governo, em uma complexa e impressionante costura que pro-
moveu como chefe de estado da nova nação o príncipe herdeiro 
da sua ex-metrópole, Portugal. Uma façanha.

Entretanto, não foi fácil a manutenção da integridade do 
território brasileiro nesse período, especialmente no contexto 
denominado Regência, que durou entre 1831 e 1840, quando 
o imperador Pedro I abdicou do cargo, e o príncipe herdeiro, 
Pedro II, com apenas cinco anos de idade, não tinha condições de 
governar o País. Nessa fase, o Brasil enfrentou diversos levantes 
separatistas, de modo que, por pouco, o sul do País, partes do 
Nordeste e a Amazônia não se tornaram nações independen-
tes, em razão das rebeliões da Cabanagem, no Grão-Pará, da 
Balaiada, no Maranhão, da Sabinada, na Bahia, e da Guerra dos 
Farrapos, no Rio Grande do Sul. Ainda assim, tivemos um caso de 
separatismo bem-sucedido no início da história, correspondente 
à independência do Uruguai, considerando que a Cisplatina era 
uma província brasileira no momento da Independência.

Ocorreram também as tentativas frustradas de implementar o 
separatismo na República, em 1817 e 1924, promovidas em Per-
nambuco, que custaram a essa província, como punição, a perda 
de partes significativas de seu território. Como se observa, não 
passa de senso comum sem lastro a noção de que a independên-
cia do Brasil e a manutenção da integridade do território teriam 
sido pacíficos.

Os movimentos separatistas no império foram arrefecidos com 
a assunção do trono por Pedro II, com apenas 15 anos. Desde 
então, houve um período de relativa paz no País, sobretudo com 
a diluição de pretensões separatistas e a formação de uma iden-
tidade nacional, que consolidou o sentimento de pertencimento 
das diversas províncias a um mesmo país.
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Com a queda da monarquia, em 1889, e a ascensão da Repú-
blica, desde a Constituição de 1891, o Brasil adota a federação 
como forma de estado. Tal formatação, inspirada na experiência 
norte-americana do federalismo dual (União e estados), sofreu 
em terras brasileiras constantes alterações ao longo do século XX. 
Com efeito, o federalismo brasileiro já foi regido por seis Cartas 
Constitucionais diferentes, variando entre elas o nível de equilí-
brio entre os entes federados.

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, foi a 
“mais norte-americana” das constituições brasileiras, quando os 
estados conheceram seu mais elevado grau de autonomia em 
relação à União. Nesse período, relata Lopreato (2002), alguns 
estados, especialmente os produtores de café, gozavam de boa 
autonomia financeira, pois se beneficiavam da tributação das 
exportações. Deve-se frisar também que pertencia aos estados a 
propriedade das riquezas minerais.

Tal autonomia foi podada nas Constituições seguintes, che-
gando ao seu nível mais baixo na Constituição Federal de 1937, 
em plena ditadura Vargas. Nesse período, as bandeiras dos esta-
dos foram abolidas, queimadas em cerimônia solene, e todos os 
estados foram governados por interventores designados pelo 
presidente.

Na ditadura militar, iniciada em 1964, foi mantida a eleição 
direta de governadores, mas foi exercido forte controle sobre os 
partidos políticos, com a imposição de um bipartidarismo obri-
gatório. Nas principais cidades do País, gravadas com o selo “de 
segurança nacional”, foi instituída a nomeação de prefeitos. 

Ainda no governo militar, a ampliação dos poderes da União 
se estabelece, sobretudo, com o Ato Institucional nº 5, de 1969, 
quando o governo central passou a possuir poderes praticamente 
ilimitados, inclusive o de fechar o Congresso Nacional e as assem-
bleias legislativas e de destituir sumariamente juízes de direito, 
políticos e funcionários públicos.
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A Assembleia Constituinte de 1988 veio impregnada do espí-

rito contestador ao regime autoritário. Bandeiras à esquerda e à 

direita no cenário político levantaram-se contra o viés centralista 

da federação brasileira de até então. Como pontuou Ferreira Filho 

(1999, p. 55-56): “A Constituição Brasileira de 1988, no que 

segue a anterior, não se contenta em estabelecer a federação, 

descentralizando o todo; estabelece também o municipalismo, 

impondo a descentralização das partes”.

Além dos tradicionais sócios da federação, os estados, tam-

bém os municípios passam a ser acolhidos com a mesma qua-

lificação de ente federado em 1988. Dessa forma, o município 

adquire autonomia em termos políticos, financeiros e de auto-

-organização. O município passou a ter suas competências dire-

tamente estabelecidas pela Constituição Federal, e não mais pela 

Constituição Estadual ou Lei Orgânica Estadual. 

No ponto de partida, a Constituição de 1988 favoreceu 

estados e municípios, em que pese tenham permanecido cen-

tralizados na União o poder de legislar sobre a maior parte dos 

assuntos de interesse geral da população (direito civil, penal, 

trabalhista, etc.), bem como a maior parte dos bens públicos 

capazes de gerar receitas, tais como os minerais e os poten-

ciais de energia hidroelétrica, que, até os anos 1930, eram, 

respectivamente dos estados e dos municípios.

Entretanto, contrariando os prognósticos fincados em 1988, 

de uma maior descentralização na federação brasileira, o que veio 

a acontecer nesses últimos 30 anos revela o oposto.

A agenda prioritária da contenção da inflação, que desaguou 

no Plano Real, passou a empoderar fortemente a União, com o 

aval do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em 

detrimento dos estados, especialmente sobre o aspecto finan-

ceiro. As principais medidas nesse sentido foram:
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a) a proibição aprovada em lei de os estados-membros arrecada-
rem receitas sobre as exportações, por meio da chamada Lei 
Kandir (Lei Complementar 87, de 1996), com a finalidade de 
incentivar as vendas externas e melhorar a balança de paga-
mentos do País, mas sem uma contrapartida financeira da 
União naquele momento. Muito desvantajosa para os estados 
e municípios, essa norma gerou diversas disputas judiciais pelas 
perdas de arrecadação, que ficaram sem solução nas décadas 
seguintes;2

b) a realização de privatizações de bancos estaduais, que, até 
meados dos anos 1990, eram uma importante fonte de finan-
ciamento dos estados e também de grandes desequilíbrios 
financeiros;

c) a aprovação da Lei Federal 9.496, em 11 de setembro de 1997, 
que estabeleceu o refinanciamento da dívida pública dos estados 
com a União. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal 
aderiram ao Programa de Ajuste Fiscal, por meio do qual assumi-
ram o compromisso de cumprimento de metas quanto à dívida 
financeira em relação à receita líquida real, resultado primário, 
despesas com funcionários públicos, arrecadação de receitas 
próprias, privatização, reforma administrativa e patrimonial e 
despesas de investimento. As condições das renegociações das 
dívidas dos estados nos anos 1990, que pareciam boas naquele 
momento (pagamento mensal do serviço da dívida calculado 
com base na tabela Price), se mostraram um negócio ruim para 
os estados nos tempos posteriores, de maior controle inflacio-
nário e menores taxas de juros. Com efeito, o valor inicialmente 
financiado pela União em 1998 teve crescimento real expressivo 
ao longo dos anos 2000.

2 O tema foi objeto de debate e apuração da Comissão Extraordinária de Acer-
to de Contas entre Minas e a União, de 2017, na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. A comissão mostrou os prejuízos causados ao Estado pela Lei 
Kandir (Lei Complementar 87, de 1996) e o crescimento expressivo da dívida 
de Minas Gerais com a União que aconteceu no período.
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d) crescimento da arrecadação tributária da União por meio da 
instituição ou majoração de contribuições, que não precisam ser 
repartidas com estados e municípios.

Nesse cenário, a partir dos anos 2000, uma série de investiga-
dores diagnosticaram um processo de recentralização da federa-
ção brasileira. Uma nova agenda “centrípeta”, ou seja, de forta-
lecimento na União, se estabeleceu. Dois movimentos distintos, 
mas coexistentes, levaram à centralização da federação brasileira 
e ao enfraquecimento dos estados no pacto federativo. 

O primeiro tem fundamento no que expusemos acima e rela-
ciona-se com a agenda dos ajustes macroeconômicos e do com-
bate à hiperinflação nos anos 1990, que veio a sacrificar muito 
da autonomia dos estados. Como sustentam Rigolon e Giambiagi 
(1999), desde o final de 1995, a União adotou diversas medidas 
destinadas a melhorar os resultados fiscais dos governos subna-
cionais, e elas incluíram a renegociação das dívidas, a reestrutura-
ção do sistema de bancos estaduais e o estabelecimento de metas 
para o desempenho fiscal dos estados.

O segundo movimento passa a ocorrer mais pronunciada-
mente nos anos 2000 e se relaciona com a expansão da atividade 
governamental para implementar direitos fundamentais previstos 
na Constituição de 1988. Nesse sentido, foram aprovadas emen-
das constitucionais determinando gastos mínimos dos estados e 
municípios em políticas públicas sociais. Também houve a expan-
são de atividades e serviços sob a responsabilidade dos estados, 
como no setor de segurança pública, assim como no Poder Judi-
ciário, que culminaram na ampliação de gastos governamentais. 
Esses dois setores em particular, a área de segurança pública e a 
da manutenção da justiça comum, são atividades públicas susten-
tadas pelo erário dos estados e têm grande impacto financeiro de 
longo prazo, inclusive no que se refere à previdência.

Sufocados financeiramente, vários estados entraram em tra-
jetória de insolvência. Um indicador simples e didático disso foi 
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criado pelo Tesouro Nacional. Denominado Capacidade de Paga-
mento, ele apresenta um ranking com notas para os resultados 
fiscais dos estados (BRASIL, 2021). As notas variam de “A” a “D”. 
No boletim referente ao ano de 2020, apenas Rondônia e Espírito 
Santo possuíam nota “A”. Outros oito estados receberam nota “B” 
no relatório. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Pará, 
Paraíba, Paraná e São Paulo.

Os demais estados possuem letra “C”, salvo três exceções: 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com nota “D”. 
Esses três últimos possuíam, segundo o citado boletim, endivida-
mento superior a 200% da receita corrente líquida.

Diante desse quadro, passados quase 20 anos do primeiro 
plano de recuperação fazendária dos estados, de 1998 (que, na 
verdade, agravou o endividamento dos estados), um novo projeto 
de resgate financeiro precisou ser elaborado em 2017. Foram 
aprovados no Congresso Nacional o Plano de Auxílio aos Estados 
e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, 
na forma da Lei Complementar 156/2016 e o Regime de Recu-
peração Fiscal, por meio da Lei Complementar 159/2017, para 
os estados com grave desequilíbrio financeiro. Tal regime oferece 
aos estados a suspensão temporária do pagamento da dívida com 
a União. Em troca, porém, o estado interessado deve implementar 
um Plano de Recuperação Fiscal visando ao restabelecimento do 
equilíbrio e submete-se a diversas obrigações, como a de privati-
zar estatais, e limitações em sua autonomia administrativa.

4. A EMERGÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 
E OS IMPACTOS NO FEDERALISMO BRASILEIRO

A repentina chegada e ascensão da pandemia de covid-19, 
no início de 2020, a qual se espalhou rapidamente pelo mundo e 
passou a levar a óbito dezenas milhares de pessoas diariamente 
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ao longo do ano foi, sem dúvida, o acontecimento histórico mais 

impactante desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar de muitos 

especialistas da área de saúde já estarem, ao longo dos últimos 

anos, advertindo da probabilidade de uma pandemia virótica 

assolar o mundo, aparentemente a humanidade não estava pre-

parada para lidar com tamanha emergência sanitária.

Para especialistas em epidemias, desde que ficou nítido que a 

doença era grave, altamente infecciosa e que não havia medica-

mentos comprovadamente eficazes para a profilaxia da doença, 

passaram então a aconselhar governos em todo mundo a adotar 

medidas extremas de distanciamento social, com a proibição de 

atividades ao ar livre e aglomerações e o fechamento compulsório 

de boa parte dos estabelecimentos públicos e comerciais. Alguns 

líderes mundiais, alegando os impactos econômicos das medidas 

de distanciamento social, desconfiaram dos conselhos acima 

citados e passaram a orientar seus respectivos países para uma 

direção oposta. Nesse contexto, instalaram-se grandes divergên-

cias entre governos centrais que negavam os conselhos da OMS 

e de governadores e administradores municipais que adotaram as 

recomendações dos especialistas em saúde pública. Foi um fenô-

meno mundial que testou regimes federativos de vários países. 

Isso aconteceu nitidamente no Brasil quando o presidente da 

República, Jair Bolsonaro, cerrou fileiras contra as medidas de 

distanciamento social, enquanto, por outro lado, boa parte dos 

governadores de estado e prefeitos municipais resolveram adotar, 

em maior ou menor grau, as recomendações dos especialistas em 

saúde.

Nesse embate, o STF foi acionado diversas vezes, de modo 

que o tribunal da federação deu uma guinada importante para 

o reconhecimento do federalismo, sobretudo no julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341 (ADI 6.341) e da Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental 672 (ADPF 672).
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Na ADI 6.341, impetrada pelo Partido Democrático Traba-
lhista, questionaram-se as alterações promovidas pela Medida 
Provisória 926, de 20 de março de 2020, na Lei 13.979, de 2020. 
Tal medida provisória impunha limites às medidas adotadas por 
prefeitos e governadores que restringiam a circulação de pessoas 
durante a pandemia, determinando a preservação do funciona-
mento de serviços públicos e atividades essenciais na adoção de 
medidas de enfrentamento ao coronavírus. Na decisão, a suprema 
corte brasileira asseverou de forma clara a competência concor-
rente, tanto a estados quanto a municípios sobre a capacidade de 
legislar sobre saúde.

Também foi emblemático o julgamento da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental 672, proposta pela Ordem 
dos Advogados do Brasil. Na fundamentação do ministro Ale-
xandre de Moraes, sustentou-se que o exercício da competência 
constitucional de estados, Distrito Federal e municípios inclui a 
adoção de importantes medidas restritivas como a imposição de 
isolamento social, quarentena, suspensão das aulas, restrições 
de funcionamento do comércio e a atividades socioculturais. Tais 
medidas, acrescenta o relator da ADPF 672, são mecanismos reco-
nhecidamente eficazes para a redução do número de infectados 
pelo coronavírus e constam de recomendação da Organização 
Mundial da Saúde e estudos científicos.

Já com relação às perdas financeiras em decorrência das que-
das de arrecadação no ano de 2020, os estados e municípios 
também conseguiram obter vitórias importantes. O Congresso 
Nacional aprovou normas relevantes, como a Lei 14.041, de 18 de 
agosto de 2020, que dispõe sobre a prestação de apoio financeiro 
pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios com 
o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 
estado de calamidade pública importante no Congresso Nacional, 
e a Lei Complementar 173, que estabelece o Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coronavírus Sars-CoV-2 (Covid-19).
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Como resultado dessas duas leis, o conjunto dos estados con-
seguiu auxílio financeiro de R$ 44,4 bilhões durante a pandemia 
de coronavírus, no final de 2020, complementação que superou 
as perdas de receitas de 24 unidades da federação. Apenas Ceará, 
Santa Catarina e São Paulo não tiveram as perdas totalmente 
compensadas.

Outra antiga reclamação dos estados, relativa às perdas 
decorrentes da Lei Kandir, foi atendida pelo Congresso Nacional 
(embora bem abaixo do reclamado), com a intermediação do 
Supremo Tribunal Federal. Foi aprovada a Lei Complementar 176, 
de 29 de dezembro de 2020, que formaliza o acordo entre União, 
estados e municípios para encerrar disputas judiciais pelas perdas 
de arrecadação com a Lei Kandir. Segundo a nova legislação, os 
entes federativos receberão os recursos em parcelas anuais, de 
2020 até 2037, um montante de R$ 65,6 bilhões.

5. CONCLUSÕES

Este artigo examinou como o federalismo brasileiro se com-
portou e foi afetado pela pandemia de covid-19. Há elementos 
que denotam um fortalecimento do federalismo no Brasil durante 
a pandemia, revertendo um processo de enfraquecimento do 
regime federativo, que vinha acontecendo desde a década de 
1990. Houve, sobretudo, uma mudança de postura do Congresso 
Nacional e do Supremo Federal, diante de conflitos com a União. 
Eles adotaram posicionamentos mais favoráveis aos estados.

A pandemia de covid-19 testou as instituições democráticas 
e federativas brasileiras. A resposta à crise sanitária desafiou o 
federalismo cooperativo, deu visibilidade à necessidade de cola-
boração intergovernamental e refletiu a importância do resgate 
dos estados para o equilíbrio da federação e para o regime 
democrático.



380

N
EP

EL

No entanto, a análise das consequências da covid-19 após o 

controle da pandemia ainda demanda tempo para que se possa 

ver se a possível ressignificação do federalismo brasileiro será 

duradoura. Novas arenas e barganhas interfederativas ainda 

estão por vir, como, por exemplo, a da Reforma Tributária, que 

tem impacto direto no pacto federativo. No curto prazo, a União 

terá que lidar com custos e impactos econômicos da pandemia e 

terá esse argumento para tentar voltar ao status pré-pandemia, 

quando, frequentemente, STF e Congresso Nacional oscilavam 

mais próximos do seu lado. Por outro lado, a questão do resgate 

financeiro dos estados é de suma importância, e não poderá ser 

relegada a um segundo plano. A falta de recursos diminui a capa-

cidade de os estados proverem políticas públicas e os coloca em 

posição subalterna em relação à União.

A teoria do federalismo está em evolução, diante da consta-

tação dos grandes desafios que as federações deverão enfrentar 

neste século XXI. A pandemia de covid-19 se insere nesse contexto. 
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1. INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou o surto do novo coronavírus, causador da covid-19, 
como pandemia. No Brasil, medidas de contenção da doença, 
como isolamento e distanciamento social, foram recomendadas 
pelas instâncias governamentais a título de diminuir o impacto 
do vírus. Tais medidas objetivaram achatar a curva de contágio, 
levando em consideração a temporalidade e a capacidade de 
atendimento dos setores de saúde, devido ao alto nível de contá-
gio, à gravidade da doença e à sua letalidade.

Esses cuidados exigiram mudanças repentinas na sociedade, 
especialmente no que se refere aos aspectos sociais, econômicos, 
políticos e culturais. Foi instituída uma nova organização do tra-
balho, com implantação e implementação do trabalho remoto ou 
home office, as escolas adotaram o ensino a distância e as famílias 
precisaram se reorganizar no cuidado com os filhos, com a casa e 
com a nova forma de convivência. A maior parte das famílias pre-
cisou modificar o espaço físico da casa, que acolheu não somente 
os espaços de alimentação, de convivência e de lazer, mas tam-
bém a escola e o local de trabalho.

Esse cenário gerou, definitivamente, impactos psicossociais 
para todos os membros da família. Cada um foi afetado de forma 
ímpar e respondeu de diferentes maneiras a essa nova realidade. 
Diante disso, problemas estruturais que nem sempre eram perce-
bidos no cotidiano das relações, ou muitas vezes eram minimiza-
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dos, foram evidenciados, explicitando também as contradições e 
as desigualdades sociais.

Um problema estrutural que ganhou potência e visibilidade 
foi a questão de gênero. Diversas pesquisas apontam que, desde 
o início do isolamento e do distanciamento social, ocorreu um 
aumento da violência contra as mulheres e foi observada uma 
sobrecarga de trabalho delas no que se refere ao acúmulo de ati-
vidades e ao cuidado com os filhos e com a casa, bem como maior 
perda de emprego e diminuição dos salários, em comparação à 
realidade masculina. Segundo o estudo de Brooks et al. (2020), 
o fato de ter filhos foi um dos preditores do impacto psicológico 
da pandemia, especialmente para o gênero feminino. Tudo isso 
marca significativamente a experiência da mulher na pandemia, 
observada, especialmente, nas perdas vivenciadas diante dessa 
nova realidade, que vão desde perdas concretas, como as mortes 
de parentes e amigos, até perdas simbólicas, relacionadas inclu-
sive a questões identitárias.

Tendo em vista os diferentes impactos dessas transformações 
e com objetivo de ampliar os estudos sobre a saúde mental das 
mulheres no contexto pandêmico, o presente artigo investiga a 
percepção sobre as perdas e os processos de luto vivenciados 
pelas mulheres na pandemia da covid-19. Para o alcance desse 
objetivo, partimos de uma percepção qualitativa da realidade, 
com utilização de revisão sistemática de literatura e entrevista 
estruturada com 13 mulheres da região de Belo Horizonte (MG).

O percurso aqui apresentado parte da proposta metodológica 
escolhida, do embasamento teórico construído e da análise dos 
dados coletados durante a pesquisa. Ressalta-se que as conside-
rações que este estudo alcançou, como preconiza Minayo (1993), 
foram provisórias e inacabadas, não devendo, pois, serem com-
preendidas de forma definitiva e conclusiva, mas sim como um 
vetor para novas possibilidades de pesquisa e de compreensão do 
complexo cenário instaurado pela pandemia da covid-19.
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2. PERCURSO METODOLÓGICO

Para atingir o objetivo desta pesquisa, optamos por uma meto-
dologia essencialmente qualitativa, tendo como fundamento a 
hipótese de que há uma relação dinâmica entre o contexto socio-
-histórico, o sujeito e o objeto de pesquisa. O objeto não é um 
dado inerente e neutro, senão algo possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações e relações no 
contexto em que se inserem. Assim,  

[a] visão de metodologia qualitativa apresentada 
[...] se baseia na produção de sentido desenvol-
vido num processo constante no relacionamento 
mantido entre pesquisador e pesquisados. Con-
sidera-se importante não só o que o sujeito fala 
como o sentido da fala, o envolvimento do sujeito, 
o que lhe permite uma produção complexa, con-
dição essencial para construir a complexidade dos 
problemas abordados a partir dessa perspectiva. 
(GONZALES REY, 2002, p. 12)

Inicialmente, a metodologia da pesquisa de campo foi deli-
neada no contexto socio-histórico atual, marcado pela pandemia 
da covid-19 e seus desdobramentos. A partir desse contexto e da 
compreensão de que seu impacto apresenta aspectos diferentes 
quando a análise possui um corte de gênero, optamos por analisá-
-los sob o ponto de vista da mulher. Assim, partimos da seguinte 
pergunta: qual a percepção da mulher sobre as suas perdas e os 
processos de luto na pandemia da covid-19?

A partir dessa questão, realizamos uma revisão sistemática de 
literatura como forma de identificar estudos do mesmo teor ou 
similares. Segundo Sampaio e Mancini (2007), para se realizar 
uma revisão sistemática da literatura, é necessária a identificação 
de critérios, críticos e ordenados, de busca e pesquisa. Para esses 



388

N
EP

EL

autores, “uma revisão sistemática requer uma pergunta clara, a 

definição de uma estratégia de busca, o estabelecimento de crité-

rios de inclusão e exclusão dos artigos e, acima de tudo, uma aná-

lise criteriosa da qualidade da literatura selecionada” (SAMPAIO; 

MANCINI, 2007, p. 83). Tendo definida nossa questão, utilizamos 

o motor de pesquisa Google Acadêmico e a plataforma Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) para buscar referências teóricas 

de forma sistematizada.

Na primeira busca, empregamos a expressão “luto, pandemia 

e mulher”. Realizamos pesquisa avançada e delimitamos o apa-

recimento das expressões nos títulos dos artigos. Nessa procura, 

não encontramos artigo algum que abordasse especificamente a 

experiência do luto para as mulheres na pandemia da covid-19. 

Depois, utilizamos a expressão “pandemia e luto feminino”, tam-

bém sem sucesso.

A partir da inexistência ou da limitação do alcance da busca 

realizada sobre nosso problema de pesquisa, trabalhamos com a 

expressão “pandemia e mulher”. Nessa busca, encontramos, no 

Google Acadêmico, 19.300 artigos. Na SciELO, a mesma expres-

são foi utilizada, retornando 17 artigos. O mesmo processo foi 

realizado em inglês utilizando “pandemic” e sinônimos para a 

palavra “luto” (“mourning”, “grief”, “bereavement”), que retor-

nou 12 artigos. A maior parte deles abordava os aspectos referen-

tes ao aumento da violência contra a mulher. Outras abordagens 

também foram significativas em termos quantitativos, como a 

saúde, as relações de trabalho e a conciliação trabalho-família.

A seleção dos artigos foi feita mediante leitura do resumo e 

pertinência em relação ao tema pesquisado, e os artigos que não 

disponibilizavam resumo foram automaticamente excluídos. Tal 

percurso foi importante, pois possibilitou-nos identificar a escas-

sez de referências sobre a temática pesquisada, sendo isso inclu-

sive uma justificativa para este estudo.
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Após o levantamento teórico, utilizamos um questionário para 
realizar entrevista estruturada. O questionário contemplou 39 
questões abertas e fechadas. As questões seguiram quatro indica-
dores principais: perfil sociodemográfico, aspectos relacionados à 
vida profissional, aspectos relacionados à vida social e comunitária 
e aspectos relacionados à vida pessoal e familiar. A transversali-
dade dos indicadores foi contemplada pela multideterminação na 
vivência do luto.

A partir da escolha desses indicadores, delimitamos como foco 
mulheres que são mães, trabalhadoras, na faixa etária entre 25 
e 49 anos. As entrevistas foram realizadas de maneira virtual, no 
período de julho e agosto de 2021, tendo em vista a impossibili-
dade de se ir a campo no cenário da pandemia da covid-19. Foi 
utilizado o critério de saturação do conteúdo, apresentado nas 
entrevistas para delimitar a amostra, que foi composta por 13 
mulheres.

Como método de análise dos dados, foi utilizada a Análise 
de Conteúdo, que busca afastar a interpretação dos dados de 
uma mera compreensão espontânea. A proposta aqui discutida é 
a de Bardin (2011), que aplicou essa técnica de análise de dados 
principalmente em investigações psicossociológicas e no estudo 
das comunicações. A Análise de Conteúdo é

[u]m conjunto de instrumentos metodológicos 
cada vez mais sutis em constante aperfeiçoa-
mento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e 
continentes) extremamente diversificados. O fator 
comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas 
— desde o cálculo de frequências que fornece 
dados cifrados, até a extração de estruturas tradu-
zíveis em modelos — é uma hermenêutica contro-
lada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto 
esforço de interpretação, a análise de conteúdo 
oscila entre dois polos do rigor da objetividade 
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e da fecundidade da subjetividade. Absolve e 

cauciona o investigador por estas atrações pelo 

escondido, o latente, o não aparente, o potencial 

de inédito (do não dito), retido por qualquer men-

sagem. (BARDIN, 2011, p. 15)

Segundo Bardin (2011), para a realização da análise dos dados 

utilizando a Análise de Conteúdo, faz-se necessário delimitar um 

tema central, relacionado à pergunta de pesquisa. Após essa deli-

mitação, é feita a análise temática do material coletado, ou seja, a 

categorização dele em temas principais.

Neste estudo, foi utilizada a conjugação da abordagem dedu-

tiva e da abordagem indutiva, tendo em vista a complexidade e 

a multiplicidade do cenário em análise (LAPERRIÈRE, 2010). Após 

a transcrição e a leitura dos dados produzidos, partimos, inicial-

mente, das categorias de análise de luto da pandemia propos-

tas por Casellato (2020), trabalhando a partir da percepção das 

perdas, que contemplou (1) a perda inerente ao distanciamento 

social, (2) as perdas no âmbito do trabalho, (3) a perda do mundo 

presumido e de perspectivas futuras e (4) a perda no âmbito da 

saúde, e considerando também a vivência do luto.

As referências teóricas e a análise dos dados serão apresen-

tadas de forma integrada com o intuito de agregar os dados aos 

referenciais utilizados, tendo em vista a própria escassez teórica 

identificada na pesquisa sobre o tema proposto.

Esta pesquisa preencheu os requisitos formais e éticos preco-

nizados pela Resolução 466, de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012) e suas complementares. Apesar de a aná-

lise realizada não contemplar aspectos individuais, prezamos pelo 

sigilo das informações, de forma que optamos pela identificação 

das mulheres por siglas (M1 a M13) na elaboração e na divulga-

ção dos resultados.
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3. OS LUTOS CONCRETOS E SIMBÓLICOS DA 
PANDEMIA

O luto é uma experiência universal, vital e constitutiva dos 
sujeitos. Na presente pesquisa, trabalhamos com a definição 
de Parkes (1998), segundo o qual o luto é compreendido como 
uma importante transição psicossocial, com impacto em diversas 
áreas da influência humana, podendo ser fonte de grande desor-
ganização e de sofrimento. Além disso, adotamos o Modelo do 
Processo Dual de Luto (PARKES, 1998; FRANCO,[s.d.]), segundo 
o qual o enfrentamento do luto dá-se de forma dinâmica e com 
dois movimentos concomitantes: um orientado para a perda ou 
o para o que foi perdido, e outro relacionado à restauração e à 
reestruturação da vida e da subjetividade.

Trata-se de uma perspectiva de construção de significado para 
as perdas e de manutenção de vínculos contínuos, em oposição à 
necessidade de desligamento da pessoa falecida (FRANCO, [s.d.]). 
Nessa perspectiva, o processo de luto é adaptativo e composto, 
simultaneamente, por processos de confrontação e de evitação. 
Além disso, ao analisarmos o contexto de pandemia, abordare-
mos o luto como uma experiência não só individual, mas também 
social e compartilhada, transpessoal e transubjetiva, com deter-
minantes sociais, antropológicos, políticos e históricos (PENNA, 
2015).

Objetivamente, a pandemia da covid-19 trouxe um cenário de 
morte em massa. Até a data de 15 de junho de 2021, contá-
vamos, no Brasil, 490.696 mortes pela doença. Segundo Noal e 
Damásio (2020a), em uma pandemia, o processo de luto sofre 
atravessamentos e desdobramentos que podem gerar diversas 
repercussões de ordem psicossocial, potencializando o risco 
de agravamento do sofrimento psíquico individual e coletivo. 
Isso pode acontecer devido a mortes abruptas e inesperadas, 
abreviação ou impedimento da realização dos rituais fúnebres, 
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sepultamento ou cremação sem atestado de óbito, falecimento 
em residência, falecimento em hospitais sem a devida despedida, 
falecimento solitário com pouca rede de apoio e falta de suporte 
social, comunitário e religioso.

Nesse contexto, as possibilidades são aumentadas 
para o desenvolvimento de um luto complicado, 
ou seja: quando o processo de luto se dá de forma 
mais intensa e duradoura do que o esperado, por 
não ter conseguido processar a situação nem se 
despedir de forma que lhe permita ter um senso 
de realidade e concretude. (NOAL; DAMÁSIO, 
2020a, p. 3)

Ainda na perspectiva dos impactos, no processo de luto, do 
contexto de morte em massa, pode haver a manifestação de 
intensos sentimentos de raiva, horror e choque somados a uma 
experiência de luto coletivo na comunidade, restritos não apenas 
ao âmbito pessoal ou familiar (NOAL; DAMÁSIO, 2020a).

Além disso, subjetivamente, mais que as mortes concre-
tas, a pandemia trouxe a dimensão das perdas para o campo 
simbólico, incutindo-nos uma iminente sensação de perda e 
influenciando processos de subjetivação pandêmicos específi-
cos desse momento histórico (CARVALHO et al., 2020), para os 
quais temos mais perguntas do que respostas. A necessidade 
de querer controlar o que é incontrolável, as dúvidas sobre a 
estabilidade do mundo, uma mistura simultânea de esperança e 
medo (CASELLATO, 2020), um excesso de presentificação (inten-
sificação da vivência do presente) e de exposição da vida privada 
no âmbito público, os questionamentos sobre a continuidade da 
vida e o retorno à normalidade (GAJANIGO; SOUZA, 2021), refle-
xões sobre a condição humana da impermanência, sensação de 
solidão diante do imponderável, aumento do estresse (HEILBORN; 
PEIXOTO; BARROS, 2020), uma latente crise de sentido, as cons-
tantes exigências de flexibilidade, as impossibilidades de fazer 
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planos em longo prazo – essas são apenas algumas característi-

cas presentes nos lutos simbólicos da pandemia.

Os sentimentos de irritação e insegurança se mis-
turam às noções de cuidado com a contaminação 
do vírus, do isolamento e a sensação de que coi-
sas estão faltando, bem como o que o cotidiano 
mudado pela pandemia e pelo isolamento social 
não está dando conta de substituir. (GAJANIZO; 
SOUZA, 2021, p. 50)

Nessa perspectiva, muitos são os ajustamentos concretos e 

subjetivos exigidos em relação à vida, o que nos impõe transfor-

mações rápidas e complexas (CASELLATO, 2020). Além disso, 

identifica-se um estado permanente de “pré-luto” e de “pré-

-trauma”, bem como um estado de luto coletivo (GAJANIZO; 

SOUZA, 2021), para fazer referência às perdas simbólicas que se 

inserem no campo subjetivo. “A pandemia que se faz trauma cole-

tivo, o medo difundido, a dor à espreita, tudo isso nos desorienta 

e acaba nos convidando a ordenar afetos, ternuras, tristezas — e 

assim a descobrir saudades imprevistas, a lamentar perdas antes 

insuspeitas” (FUCKS, 2020 apud GAJANIZO; SOUZA, 2021, p. 55).

Nos lutos simbólicos da pandemia, pode-se falar de uma perda 

que é imprecisa, pois muitas vezes não fica claro o que foi perdido. 

Isso impede a identificação dos sintomas pelas pessoas e também 

dificulta o reconhecimento, a validação e a autorização social para 

a vivência e elaboração dos lutos, o que pode ter consequências 

sobre a saúde mental mesmo após a pandemia.

Parkes (1998) caracteriza os lutos como luto crônico ou per-

pétuo, luto antecipatório, luto adiado e luto não autorizado, des-

tacando as possíveis complicações desse processo, que abrange 

uma complexidade de perdas que são, ao mesmo tempo, concre-

tas e simbólicas, conforme apresentado.
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4. A PERCEPÇÃO DAS PERDAS E A VIVÊNCIA 

DO LUTO DE MULHERES NA PANDEMIA DA 

COVID-19: IMPACTOS PARA A SAÚDE MENTAL

Como citado anteriormente, a questão de gênero apresentou-

-se como uma problemática de discussão importante na pande-

mia da covid-19. Diversas pesquisas apontam para o aumento da 

violência doméstica, assim como para uma precarização das rela-

ções de trabalho de forma geral, que vai desde uma sobrecarga 

física devido ao aumento no número de atividades desenvolvidas, 

chegando até mesmo a uma sobrecarga psíquica, com impacto 

significativo na saúde mental.

Conforme explicitado por Casellato (2020), o gênero feminino 

apresentou maior risco no contexto pandêmico no que se refere 

ao adoecimento e ao sofrimento psíquicos. Nesse sentido, refletir 

sobre a condição das mulheres a partir de suas perdas e sobre 

seus processos de lutos na pandemia contribui para a diminuição 

do apagamento social feminino, pois dá visibilidade às experiên-

cias das mulheres, muitas vezes ocultas e restritas ao ambiente 

privado.

Obviamente não estamos falando de uma única realidade 

feminina, que são múltiplas e diversas, mas ressaltar a perspectiva 

de gênero é fundamental para a explicitação do problema, uma 

vez que a pandemia evidenciou ainda mais essa desigualdade. 

Nesse aspecto, chamamos a atenção para a primeira morte por 

covid-19 registrada em nosso País, no dia 12 de março de 2020, 

que foi de uma mulher, diarista (ULRICH; STRÖHER; PAZ, 2020).

Apresentamos daqui em diante um caminho de discussão para 

pensar as perdas e os lutos femininos da pandemia, tendo em 
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vista os aspectos objetivos e subjetivos, concretos e simbólicos, a 

partir da análise das entrevistas realizadas1.

4.1. A PERCEPÇÃO DAS PERDAS

4.1.1. Perdas inerentes ao distanciamento social

Devido à pandemia, o cenário social sofreu mudanças brus-

cas. Essas mudanças incluíam a adoção de medidas necessárias 

de isolamento, chegando, em momentos mais extremos, à 

restrição total de circulação — o chamado lockdown, adotado 

para reduzir os indicadores de número médio de transmissão 

por infectado, a ocupação de leitos de unidades de tratamento 

intensivo covid-19 e a ocupação de leitos de enfermaria covid-19 

(PEQUENOS..., 2018).

Isolamento se refere à separação dos infectados 
ou daqueles que apresentam sintomas caracterís-
ticos da doença, de indivíduos sadios. Quarentena 
significa separar e restringir a movimentação de 
indivíduos já expostos a situações com potencial 
de contágio. Distanciamento social, por sua vez, 
consiste em um esforço consciente para reduzir 
o contato e aumentar a distância física entre pes-
soas, a fim de diminuir a velocidade de contágio. 
(NOAL; DAMÁSIO, 2020b, p. 2)

Para Casellato (2020), o contato físico é uma das experiências 

que servem de regulação cerebral para o medo, mas esse contato 

passou a significar uma ameaça de contaminação e um risco de 

morte, conforme observamos na seguinte fala:

1 Todas as narrativas apresentadas ao longo do texto se referem a recortes 
exemplificativos das entrevistas realizadas, que foram transcritos na íntegra. 
Os excertos não sofreram modificações de qualquer natureza.
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O convívio com meus pais, irmãos, sobrinhos e ami-

gos cessou durante os primeiros meses. Eu e minha 

filha ficamos isoladas. De forma abrupta, o contato 

pessoal com pessoas muito queridas e muito pre-

sentes tornou-se um risco de morte. (M7)

Apesar disso, a privação do contato físico deixou as pessoas 

mais vulneráveis para manejar a crise da pandemia, pelo próprio 

sentimento de solidão provocado pelo isolamento.

Assim, as perdas relativas à falta de convívio social apresenta-

ram importantes reflexos nas sensações de desamparo e desprote-

ção. Os relatos das mulheres apontaram o período de isolamento 

social como agravante para a sensação de ameaça, de medo e de 

angústias, como apontado no discurso de M11:

Uma questão importante é do medo do convívio 

com outras pessoas. Tenho trabalhado comigo pra 

não olhar as outras pessoas como possíveis trans-

missoras de doenças. As pessoas sem máscara me 

deixam com raiva. (M11)

Nas falas das mulheres, apesar da compreensão da necessidade 

de seguir estritamente os protocolos de distanciamento social, 

ficam evidentes o sofrimento e a desestabilização emocional que 

as restrições de convívio impuseram. As falas indicam, também, 

uma preocupação específica com o impacto que as perdas relati-

vas ao distanciamento social trarão para os filhos tanto em termos 

emocionais quanto em relação à socialização.

Uma perda enorme do lado emocional, social e 

pedagógico. Sobrecarga nas relações familiares. 

Crianças adaptadas, mas com sofrimento. (M9)
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No caso dos meus filhos, acho que não terão 
grande impacto pedagógico porque eu cumpri a 
duras penas esse papel. Mas terão grande impacto 
em termos de socialização, sem dúvida. (M13)

Em relação a isso, M4 sinaliza o desafio:

[desafio] imenso. Meu filho não se adaptou ao 
ensino remoto na antiga escola. Desenvolveu 
um trauma com a leitura e escrita. Passava muito 
tempo na tela, não queria brincar, falava pouco, 
ficou entristecido. Quando passamos um feriado 
na fazenda da minha família em [cidade], retomou 
sua alegria e percebemos que era preciso criar 
outros momentos de liberdade, espaço e outros 
estímulos. Criamos diversas estratégias para 
apoiá-lo. Minha filha mais nova parece ter sentido 
menos o isolamento, pois tem uma forte conexão 
com a babá e talvez porque consiga verbalizar 
mais seus sentimentos. De todo modo, sempre 
externalizou a falta da escola, dos colegas e do 
aprender. Tudo isso ficou ainda mais perceptível 
quando em junho de 2021 eles retornaram às 
aulas presenciais. (M4)

No relato de M4, identificamos que, com a chegada da pan-
demia, a entrevistada teve que redobrar os cuidados com a saúde 
mental dos filhos devido ao sofrimento e ao adoecimento pela 
não adaptação com o modelo de ensino remoto. Por isso, houve 
a necessidade de criar estratégias de suporte e cuidado. Também 
observamos que, em muitas situações, as mulheres precisaram 
usar a criatividade e reinventar a própria função materna, sendo 
um período, também, de aprendizado nesse sentido.

Está sendo um período de sofrimento e apren-
dizado. Fui obrigada a conviver 24 horas por dia 
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ininterruptamente com minha filha, redescobrir 
brincadeiras, reinventar rotina. (M7)

Ainda que imposta, a intensificação do convívio no ambiente 
doméstico também foi descrita de maneira positiva e como fonte 
de apoio social.

[a intensificação do convívio familiar] foi positiva 
pra nós. Ficamos mais unidos e parceiros. Tive-
mos oportunidade de estar com nossa filha por 
um tempo que não teríamos de outra forma. Por 
outro lado, não foi uma escolha. E tínhamos a 
preocupação e o medo da doença. (M11)

Esse convívio trouxe a sensação de intimidade e de proximi-
dade entre os membros da família, o que indica uma contradição 
relativa à perda do convívio social, que apresentou muitos limites, 
desafios e possibilidades.

4.1.2. Perdas no âmbito do trabalho

O cenário imposto pela pandemia da covid-19 englobou um 
complexo rearranjo social que afetou desde as crianças, que 
ficaram privadas do ambiente escolar e de atividades grupais, 
até homens e mulheres adultos, que passaram a realizar suas 
atividades de trabalho em home office. Essa nova organização 
do trabalho provocou mudanças significativas para as mulheres, 
no que se refere à administração do tempo, à sobrecarga física e 
psíquica, aos desafios na conciliação de rotinas e exigências com 
a casa e com os cuidados com os filhos e com os outros membros 
da família (MELO et al., 2020), conforme dito anteriormente.

No Brasil, a responsabilidade pelo trabalho do lar, seja ele for-
mal ou informal, ainda é atribuída majoritariamente às mulheres, 
o que representa uma desigualdade na relação de gênero. Nas 
entrevistas realizadas, esse cenário foi evidenciado, e as dificulda-
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des vivenciadas pelas mulheres foram ressaltadas, inclusive com a 

intensificação dos conflitos familiares.

No início foi bem difícil administrar a rotina sem 
a babá e eu e o marido trabalhando em casa. 
Houveram muitos conflitos, me senti muito sobre-
carregada. Mas, depois que a babá voltou e meu 
marido voltou para o trabalho 100% presencial, 
as coisas se ajustaram um pouco. (M3)

Na fala de M3, podemos perceber a necessidade de uma 

trabalhadora externa e do retorno das atividades presenciais do 

companheiro para a diminuição da sobrecarga da mulher.

A partir dessa realidade, ressaltamos uma representação 

social da mulher segundo a qual ela pode ser percebida como 

a responsável pelo cuidado com os filhos e com a casa. Cuidar 

ainda é considerado uma atribuição prioritariamente feminina, e 

o isolamento social e a ausência de cuidadores do lar intensifica-

ram a demanda das mulheres nas tarefas relativas ao ambiente 

domiciliar. Nesse sentido, o trabalho doméstico ainda é marcado 

pela opressão, pelo sofrimento, pelo adoecimento e, sobretudo, 

pela naturalização da posição subalterna das mulheres na socie-

dade e na hierarquia da estrutura familiar, que, por consequência, 

ocasionam exaustão diante dos cuidados exigidos (PORTO, 2009).

Do dia pra noite, além de trabalhar, passei a cui-
dar sozinha da casa, da alimentação, da roupa, a 
explicar e acompanhar atividades escolares. Lazer 
e atividades físicas habituais foram suspensas. E 
o desafio de tornar a experiência o menos pior 
possível para minha filha. (M7)

Algumas falas evidenciaram a discrepância na distribuição das 

tarefas do cuidado, sendo a participação realizada pelo pai ainda 
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percebida como uma “ajuda” e não como uma efetiva responsa-
bilidade.

Meu marido ajuda, mas ele tem rotina muito com-
plicada. [...] Não dá para contar com ele. (M13)

Durante os meses que fiquei sem empregada, 
fiquei muito nervosa, pois não tenho ajuda (do 
marido). Como era um período provisório, admi-
nistrei para evitar maiores problemas. (M2)

Durante a pandemia, o cuidado praticado pelas mulheres não 
se restringiu ao âmbito privado. Segundo Ulrich, Ströher e Paz 
(2020), as mulheres somam 70% do contingente populacional 
que está à frente do combate à pandemia. Tal dado destaca o 
relevante papel desempenhado por elas nesse momento histó-
rico, mas, ao mesmo tempo, faz-nos pensar sobre a “economia 
do cuidado”.

A pandemia aumentou a sobrecarga do cuidado 
sobre os ombros das mulheres. As medidas de 
contenção devido à doença por meio do isola-
mento físico, suspensão das aulas, a exigência 
de que as famílias ficassem em casa, acarretaram 
uma sobrecarga para as mulheres. As mulheres, 
mesmo quando trabalham fora do ambiente da 
casa, realizam grande parte do trabalho domés-
tico. Os trabalhos de cuidado das crianças, de 
pessoas idosas e com deficiência ainda conti-
nuam, em grande parte, sendo responsabilidade 
das mulheres. Muitas delas tiveram que realizar 
seu trabalho profissional em casa (home office) 
e contaram com pouca ajuda dos maridos, com-
panheiros e outros membros da família. (ULRICH; 
STRÖHER; PAZ, 2020, p. 556)
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As mulheres, desde há muito tempo, sofrem com a desigual-

dade de gênero imposta por uma sociedade patriarcal e precon-

ceituosa. A luta pelo direito feminino ao mercado de trabalho teve 

início na década de 1940, quando lhes eram atribuídas apenas as 

tarefas domiciliares e a responsabilidade pela criação dos filhos, o 

que gerava dependência financeira dos homens (TEREBELI; ANTÔ-

NIO; AYUB, 2021).

De acordo com Terebeli, Antônio e Ayub (2021), a partir das 

lutas iniciadas naquela década, as mulheres conseguiram possi-

bilidades de independência financeira e a concretização de um 

espaço social, com direito ao voto, a direitos trabalhistas e à ocu-

pação de cargos que antes eram assumidos exclusivamente por 

homens. No entanto, mesmo hoje, as mulheres ainda possuem 

salários menores se comparados aos dos homens e vivenciam 

preconceitos relacionados à escolha da maternidade, além de 

estarem mais sujeitas a assédio moral e sexual no trabalho e ainda 

serem vistas como as responsáveis pelo cuidado com os filhos e 

com a casa, cenário agravado no isolamento social.

4.1.3. Perda do mundo presumido e de perspectivas 
futuras

Outro ponto de destaque, que se relaciona diretamente com 

as perdas no âmbito do trabalho, é a perda do mundo pre-

sumido, ou seja, a perda da estabilidade do mundo tal como 

ele era reconhecido e percebido subjetivamente (CASELLATO, 

2020). A organização interna de um mundo presumido 

fornece-nos um senso de previsibilidade, segurança e tranquili-

dade, sendo aspecto de extrema relevância para a estabilidade 

psicológica. Esse abalo significativo no mundo presumido tra-

zido pela pandemia provocou impactos diretos nas rotinas das 

mulheres, evidenciados pelas constantes e complexas exigências 

de ajustes de tarefas e de relações.
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[...] a sensação de estar isolada dos colegas e 
dos amigos trouxe momentos de muita angústia. 
Também foi bastante difícil, no primeiro ano da 
pandemia, acompanhar meu filho mais velho nas 
aulas on-line e em todo o processo de adaptação. 
Tivemos que buscar apoio profissional para lidar 
com isso. Houve angústia para ele e para os pais. 
Decidimos suspender as aulas on-line e buscar 
outras alternativas. Foi um processo longo. (M4)

Para as mulheres entrevistadas, a perda do mundo presu-
mido trouxe repercussões importantes tanto de cunho objetivo, 
pois coube-lhes a tarefa de compatibilização de espaços e de 
horários e de harmonização das relações dentro do ambiente 
domiciliar, quanto de cunho subjetivo, trazendo uma perma-
nente sensação de insegurança, medo, incerteza e angústia, 
conforme aponta a fala anterior. A necessidade de sucessivas 
adaptações obrigou as mulheres a um novo posicionamento 
diante do lar, bem como impôs a elas uma “forma de presente 
absoluto”, um excesso de “presentificação” no aqui e agora 
(GAJANIGO; SOUZA, 2020, p. 48).

Nesse sentido, pode-se dizer que houve também a neces-
sidade de elaboração da perda das perspectivas futuras, pois, 
ao terem que lidar com o cotidiano, sem a possibilidade de um 
distanciamento temporal do vivido, muitas das mulheres tive-
ram projetos adiados: atividades de lazer e dança (M3), viagem, 
tratamento ortodôntico e casamento da irmã (M7) e construção 
da casa (M10). Além disso, a elaboração e o planejamento de 
planos de médio e longo prazo foram interrompidos, porque o 
tempo de duração da pandemia era imprevisível.

4.1.4. Perdas no âmbito da saúde

A discussão sobre o conceito de saúde na atualidade é ampla. 
Segundo a definição proposta pela Organização Mundial da 
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Saúde citada pelo Ministério da Saúde (2020) em 1946, a saúde 
é definida como “um estado de completo desenvolvimento físico, 
mental e bem-estar social e não meramente a ausência de doença 
ou enfermidade”. Assim, esse conceito assume uma dimensão 
multicausal, ultrapassando a condição de ausência de doença.

Tal concepção de saúde supera o movimento higienista e a 
medicina curativa, baseada eminentemente no tratamento dos 
sintomas, e passa a possuir um caráter socioeconômico e ser 
multideterminado. Se, por um lado, esse conceito propicia a 
ampliação do espaço de discussão sobre a saúde, principalmente 
pela exigência de uma compreensão multidisciplinar do processo 
saúde-doença, por outro, ele dificulta a apreensão do sentido 
de “saúde” devido à abrangência e à dificuldade de definição 
do que vem a ser bem-estar, existindo, assim, um viés subjetivo 
e individual. Lunardi (1999) apresenta o caráter subjetivo dessa 
definição:

[...] o caráter “mutável”, “móvel” e “subjetivo” 
atribuído ao conceito de bem-estar, antes de uma 
crítica, reafirma o caráter de subjetividade como 
um elemento inerente à oposição saúde-enfermi-
dade. Mesmo numa visão de saúde que se res-
trinja apenas ao âmbito do biológico, a expressão 
dos sintomas pelo indivíduo, do que sente, do que 
percebe como manifestação em si, estará, sem-
pre, carregada da sua subjetividade, da sua forma 
de perceber e sentir que é ou pode ser diferente 
do que é sentido e percebido por outro indivíduo. 
(LUNARDI, 1999, p. 28)

Dessa forma, apesar de se reconhecer a abrangência e a 
complexidade do conceito saúde-doença, percebe-se que ele 
não consiste em um estado estanque e isolado. Trata-se de um 
conceito complexo e um processo convergente com a conjuntura 
social, psicológica, econômica e política na qual o indivíduo e a 
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sociedade se encontram, estando diretamente associado à sub-

jetividade. Assim, a partir da complexidade e da abrangência do 

conceito, compreender as perdas no âmbito da saúde no contexto 

pandêmico torna-se um desafio, pois a pandemia e seus desdo-

bramentos tiveram impactos diretos no desenvolvimento físico e 

mental e no bem-estar social. Com a rápida e fácil propagação do 

novo coronavírus e seus desdobramentos, além do adoecimento 

físico, emergiram fatores de risco à saúde mental da população de 

forma geral (ZANDIFAR; BADRFAM, 2020).

De acordo com Cluver et al. (2020), para mães, pais e demais 

cuidadores, o fato de estarem exercendo suas atividades de tra-

balho remotamente ou até mesmo impossibilitados de trabalhar 

ocasionou o aumento do estresse e do medo, até mesmo quanto 

às possibilidades para manter as necessidades básicas da famí-

lia. Isso impactou negativamente a capacidade de tolerância e 

aumento do risco de violência.

Senti muito medo no início. Medo de adoecer, 

quem vai cuidar da minha filha? Medo de perder 

pessoas queridas. Felizmente, fui afastada do tra-

balho e o período de licença foi fundamental para 

eu organizar a nova rotina, colocar a cabeça no 

lugar e enfrentar a pandemia. (M7)

Segundo Casellato (2020), uma grande parcela da população 

em geral terá risco de moderado a alto para diversas manifesta-

ções emocionais, necessitando, em curto e médio prazo, de apoio 

especializado em saúde mental. Além disso, segundo estimativas 

da Fiocruz (2020c), entre um terço e metade da população exposta 

a uma epidemia sofrerá alguma manifestação psicopatológica, 

e os impactos psicossociais estão relacionados à magnitude do 

evento e ao grau de vulnerabilidade da pessoa.
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Das 13 participantes do nosso estudo, 6 afirmaram 
ter recorrido a algum tipo de suporte em saúde 
mental desde o início da pandemia da covid-19. 
No entanto, vale destacar que, em pandemia, 
nem todos os problemas psicossociais serão diag-
nosticados como doença. A grande maioria será 
classificada como reações normais de uma situa-
ção anormal (NOAL; DAMÁSIO, 2020c).

Estudos têm revelado ainda que outros sintomas 
psicológicos são recorrentes em situações de 
distanciamento social, a saber: solidão, desespe-
rança, angústia, exaustão, irritabilidade, tédio, 
raiva e sensação de abandono. Observa-se tam-
bém maior probabilidade de ocorrência de distúr-
bios do sono, abuso de substâncias psicoativas e 
ideação suicida, bem como agravamento de trans-
tornos mentais preexistentes. (NOAL; DAMÁSIO, 
2020b, p. 5)

O luto patológico, a depressão, os transtornos de adaptação, 

as manifestações de transtorno de estresse pós-traumático, o 

abuso de álcool e outras substâncias que causam dependência 

(inclusive medicações) e os transtornos psicossomáticos são elen-

cados como alguns dos efeitos tardios em saúde mental (NOAL; 

DAMÁSIO, 2020c; CASELLATO, 2020).

Das 13 participantes deste estudo, 8 afirmaram fazer uso de 

medicação psicotrópica, e 7 disseram consumir bebidas alcóolicas. 

Além disso, fica evidente em algumas falas que, num esforço de 

priorização, as mulheres abdicaram de cuidados com a própria 

saúde e com questões pessoais em prol dos filhos.

Com os filhos em casa a minha rotina pessoal foi 
embora. Passei a me dedicar em primeira mão a 
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auxiliá-los nas atividades escolares. Abandonei cui-
dados pessoais e outras questões pessoais. (M13)

4.2. A VIVÊNCIA DO LUTO

A morte é guardiã da memória dos fundamentos da condição 

humana.

(SAFRA, 2018, p. 14)

Neste artigo, o luto é compreendido em uma perspectiva de 

construção de significado para as perdas e de manutenção de 

vínculos, num processo dialético de oscilação entre a orientação 

para perda e a orientação para a restauração, em vez de um des-

ligamento afetivo em relação ao que foi perdido (PARKES, 1998; 

FUKUMITSU; KOVÁCS, 2016).

O luto é um processo multidimensional de rea-
ção a uma perda, seja simbólica ou concreta, 
validada ou não pela sociedade a que o indivíduo 
pertence. A reorganização do enlutado acontece 
por meio da oscilação entre o enfrentamento e 
o afastamento da dor da perda. Dificuldades na 
alternância entre esses dois polos podem indicar 
complicações no processo de luto, pois os dois 
recursos são importantes para a sua elaboração. 
(VERAS, 2015, p. 38)

Das participantes do estudo, nenhuma afirmou ter perdido 

algum parente ou amigo próximo para a covid-19, o que pode 

evidenciar condição de privilégio em relação às medidas de pro-

teção da pandemia e ao isolamento social. No entanto, elas não 

foram privadas da elaboração das perdas simbólicas anterior-

mente analisadas nem poupadas da condição de luto coletivo e 

de um contexto de morte em massa.
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Em relação a esse contexto, no qual se vivencia a morte em 
massa e o risco de banalização das mortes, Butler (2019) pro-
voca uma importante reflexão sobre as hierarquias das vidas, 
evidenciando um problema ético sobre o reconhecimento de 
quais vidas merecem ser protegidas contra violências e viola-
ções. A partir do viés do reconhecimento da vulnerabilidade da 
vida e de diferentes condições de precariedade, a autora suscita 
questionamentos sobre quais vidas seriam dignas de luto e quais 

outras não o seriam.

A condição compartilhada de precariedade con-
duz não ao reconhecimento recíproco, mas sim 
a uma exploração específica de populações-alvo, 
de vidas que não são exatamente vidas, que 
são consideradas “destrutíveis” e “não passíveis 
de luto”. Essas populações são “perdíveis”, ou 
podem ser sacrificadas, precisamente porque 
foram enquadradas como já tendo sido perdidas 
ou sacrificadas; são consideradas como ameaças 
à vida humana como a conhecemos, e não como 
populações vivas que necessitam de proteção con-
tra a violência ilegítima do Estado, a fome e as 
pandemias. (BUTLER, 2019, p. 53)

Nessa perspectiva, vê-se um cenário de desigualdade social 
no qual o gênero é um marcador importante, o que dificulta o 
reconhecimento, a validação e a autorização social para a vivência 
e a elaboração dos lutos, podendo haver consequências sobre a 
saúde mental mesmo após a pandemia.

Ainda não sabemos o verdadeiro impacto das inúmeras vidas 
perdidas nem das diversas perdas simbólicas impostas pela pan-
demia nos processos de subjetivação e para a saúde mental das 
mulheres, pois ainda não temos o necessário distanciamento 
histórico-temporal para fazer essa avaliação com precisão. O que 
podemos afirmar no momento é que há a necessidade de que 
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as perdas sejam acordadas no campo subjetivo dessas mulheres, 
inserindo-as no campo social de luto coletivo como forma de ela-
boração importante do momento pandêmico, pois

[a] ausência de um enquadre coletivo e de pon-
tos de referência no social não permitem às 
vítimas a compreensão do verdadeiro significado 
de muitos sofrimentos e expurgos. Dessa forma 
as vítimas passam a acreditar que são, pessoal-
mente, culpadas pelos atos de seus conterrâneos 
e de seu país, ocasionando uma interpenetração 
de culpas pessoais e coletivas, que causam efei-
tos psicossociais de longo prazo nas populações. 
(PENNA, 2015, p. 22)

Assim, o delineamento de um enquadre coletivo para o enlu-
tamento dessas mulheres, seja por meio do reconhecimento de 
instâncias superiores e de poder do contexto de morte em massa, 
seja por meio da busca por serviços de atenção à saúde mental, 
é fonte de prevenção de efeitos patológicos em saúde mental em 
longo prazo.

As mortes violentas ou em massa são geradoras 
de experiências de difícil elaboração pelos enlu-
tados, pela incerteza [...] que impede a realização 
dos rituais organizadores da tradição cultural, 
pelos intensos sentimentos de raiva, horror, cho-
que, somados a uma experiência de luto na comu-
nidade, não apenas restrito ao âmbito familiar ou 
social mais próximo. (FRANCO, [s.d.])

Além disso, o restabelecimento, ainda que de maneira virtual, 
dos rituais fúnebres e de despedida (suspensos ou restritos em 
função da pandemia da covid-19) é ponto que merece atenção 
no sentido de marcar a dimensão real e concreta dessas perdas 
no subjetivo e social. Mesmo no luto individual, existe a demanda 
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da presença de um outro, “[i]sto é, uma perda sempre precisa 

ser testemunhada, reconhecida pelo outro para tornar-se real, 

podendo somente assim começar a ser elaborada e historicizada” 

(PENNA, 2015, p. 17).

Em relação ao luto, uma última análise que necessita ser feita é 

a vivência dos lutos ético-políticos, pois eles abrangem condições 

que extrapolam essa dimensão pessoal do sofrimento do luto 

e englobam ações e atitudes localizadas nas esferas do campo 

social e político. Nesse sentido, é essencial o lugar das figuras 

institucionais e governamentais no processo de estabilização e 

proteção psíquica, sob pena da ampliação do sentimento de vul-

nerabilidade da população.

[...] o desamparo civil provocado pela falta de 
consenso, coesão e embasamento científico de 
muitas decisões acerca da prevenção e do tra-
tamento das populações doentes pelas institui-
ções que governam um país. Da mesma forma, 
é preciso que estas se manifestem publicamente 
em situações de luto coletivo, com homenagens 
aos mortos, mostrando empatia e compaixão por 
meio dessa relação hierárquica. (CASELLATO, 
2020, p. 253)

Ainda sobre isso,

[u]ma das grandes aliadas do processo de estabi-
lização emocional, no início da fase de resposta 
a uma pandemia, é a confiança estabelecida em 
protocolos e orientações das autoridades sanitá-
rias à população em geral e aos trabalhadores da 
linha de frente. Essa relação potencializa a sen-
sação de ser cuidado e, ao mesmo tempo, evoca 
o sentimento de altruísmo ao cuidar dos outros 
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na medida em que se evita sair de casa. (NOAL; 

DAMÁSIO, 2020b, p. 3)

Para algumas das participantes da pesquisa, ficou evidente a 

dimensão do luto ético-político como um processo adicional de 

frustração, angústia e tristeza no contexto de pandemia no Brasil. 

A fala de M11 destaca o cenário da necropolítica do País, que 

intensifica o sofrimento.

Também acho importante o contexto político. 

Estamos passando por um momento de horror 

e morte guiado pelo governo. Há um ambiente 

muito pesado à nossa volta. (M11)

Para M13, fica evidente o sofrimento pela política negacionista 

e a imposição de um “luto dos vivos” pela incompatibilidade em 

relação ao enfrentamento coletivo da pandemia.

Alguém próximo, não. Mas vi pessoas próximas 

perderem e tem sido muito difícil para mim ver 

como as pessoas estão vivendo esse momento. 

Uns negando deliberadamente, outros fingindo 

não ver e vivendo a vida. Tenho vivido luto de 

parentes e amigos que ainda estão vivos. (M13)

Nessa perspectiva, pensar o luto ético-político é pensar no 

luto a partir de uma experiência transpessoal e transubjetiva, com 

determinantes sociais, antropológicos, políticos e históricos, ou 

seja, aspectos condicionantes do processo saúde-doença. Além 

disso, compreender a pandemia da covid-19 como um quadro de 

luto massivo requer a criação de enquadres coletivos, no intuito 

de legitimar a exposição do luto, reconhecendo-o como manifes-

tação humana, validando-o dentro de uma cultura que testemu-

nhe essas mortes e conferindo-lhes um lugar na história.
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5. CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS

Tenho morrido um leão por dia. (M2)

Começamos a tecer nossas considerações a partir dessa 
fala de M2. No contexto das entrevistas, essa fala foi utilizada 
para explicitar e resumir o sentimento vivido por essa mulher, 
quando questionada sobre suas perdas durante a pandemia. Na 
fala, existe uma troca de significante representada pela pala-
vra “morrido”, que, na frase original, é “matado” — “Tenho 
matado um leão por dia”. Em termos psicossociais e quando 
analisada dentro da especificidade desse período socio-histó-
rico, a narrativa representa bem mais que a metáfora proposta. 
A dialética observada — matar e morrer — diz de polos contrá-
rios e contraditórios, mas que sintetizam as experiências vividas 
durante a pandemia. Muito mais que “matar um leão por dia”, 
que explicita e elucida a luta cotidiana da própria existência 
humana e conservação da vida, “morrer um leão por dia” 
reverbera os atravessamentos da morte e, consequentemente, 
das perdas concretas e simbólicas. A síntese é materializada na 
morte ainda em vida, uma transmutação da voz ativa para a 
voz passiva.

Diante de tal reflexão, apontamos a vivência de uma crise do 
sentido existencial provocado pela pandemia, na qual matar e 
morrer são experiências banalizadas no cotidiano. Essa crise dire-
ciona-nos para o sentido que damos a nossa própria existência e a 
nossa forma de viver e de estar no mundo, de maneira individual e 
coletiva. A questão que se coloca numa crise como essa é a forma 
como nos apropriamos de nossa vida, pois deparamo-nos com a 
certeza do fim.

Para as mulheres, o impacto dessa crise torna-se ainda 
mais complexo e com repercussões graves para a saúde física 
e mental, principalmente pela reverberação de uma sociedade 
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patriarcal e machista, que, além de ter sido evidenciada na 
pandemia pelas relações que se teceram, foi incentivada pelas 
instâncias governamentais totalitárias. A impossibilidade de 
um distanciamento temporal da pandemia da covid-19 fez-nos 
compreender a pesquisa aqui relatada como um caminho pos-
sível de elaboração das perdas e dos processos de luto femi-
nino, diante da complexidade que o próprio contexto impôs à 
mulher.

Partindo da análise individual e coletiva das perdas e dos 
processos de luto da mulher no contexto da pandemia da 
covid-19, ressaltamos a necessidade de implantação e imple-
mentação de ações coordenadas que associem atendimento 
assistencial, preventivo e promocional, com medidas gover-
namentais capazes de sustentar um Estado que minimize os 
impactos da pandemia ou que pelo menos crie estratégias de 
sobrevivência menos letais no que se refere às mortes concre-
tas e simbólicas que estamos vivenciando. Por fim, ressaltamos 
que as considerações que este estudo alcançou não esgotam a 
temática pesquisada e abrem possibilidades para investigações 
futuras, tendo em vista os efeitos subjetivos e objetivos que 
ainda podem ser desencadeados no período pós-pandemia.
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Esta obra coletiva tem por objetivo proporcionar uma visão 
diversificada da pandemia de covid-19 a partir da análise de 
várias dimensões da vida social fortemente impactadas pela 
crise sanitária global. Trata-se de empreitada desafiadora 
e complexa, pois os textos que compõem o livro foram 
sendo produzidos com a pandemia em pleno curso, a trazer 
novos desdobramentos. É certo, pois, que estamos longe de 
dimensionar os gravíssimos efeitos que a crise pandêmica tem 
causado e certamente ainda causará em nossas vidas e no 
mundo. Faz-se necessário o devido distanciamento histórico 
para proceder a esse balanço geral com a desejável acuidade 
analítica, e, ao que tudo indica, levaremos vários anos para 
tanto. Mas já é possível avançar em algumas análises, cientes 
dessas limitações. Esse é o propósito da presente publicação.
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