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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a situação dos 
direitos sociais no cenário de pós-pandemia da Covid-19 no Brasil. Para 
tanto, adotou-se o método dedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica. 
Como conclusão o artigo destaca a existência de um processo de 
esvaziamento dos direitos sociais pela política austeritária anterior à 
pandemia. Assim sendo, a emergência de saúde pública iniciada no ano de 
2020 serviu apenas como um novo argumento justificador para o 
retrocesso social gradativo pré-existente. 
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Abstract: This article aims to analyze the situation of social rights in the 
post-pandemic scenario of Covid-19 in Brazil. To that end, the deductive 
method and the bibliographic research technique were used. As a 
conclusion, the article highlights the existence of a process of emptying 
social rights by the austerity policy prior to the pandemic. Therefore, the 
public health emergency started in 2020 served only as a new justifying 
argument for the pre-existing gradual social setback. 

Key words: social rights, austerity, social setback, pandemic. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la situación de los 
derechos sociales en el escenario pospandémico del Covid-19 en Brasil. 
Por tanto, se adoptó el método deductivo y la técnica de investigación 
bibliográfica. En conclusión, el artículo destaca la existencia de un proceso 
de vaciamiento de derechos sociales por parte de la política de austeridad 
previa a la pandemia. Por tanto, la emergencia de salud pública iniciada 
en 2020 solo sirvió como un nuevo argumento justificativo del retroceso 
social gradual preexistente. 

Palabras clave: derechos sociales, austeridad, retroceso social, 
pandemia. 

 

 

 
 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da pandemia da Covid-19 
no ano de 2020 nos direitos sociais no Brasil. Referidos direitos se enquadram na 
segunda dimensão dos direitos fundamentais e são marcados pelo caráter 
prestacional, exigindo do Estado políticas públicas norteadas pela igualdade 
material. Assim sendo, os direitos sociais demandam aportes orçamentários e estão 
sujeitos às vontades cambiantes do poder, podendo haver um maior ou menor 
investimento conforme o projeto político de governos eleitos no País.  

O trabalho adota como problema de pesquisa o seguinte questionamento: no 
cenário pós-pandemia as restrições sofridas pelos direitos sociais serão um 
resultado real da emergência enfrentada? Como hipótese de trabalho aponta-se que 
as restrições já ocorriam anteriormente e, assim sendo, o agravamento da violação 
dos direitos sociais, embora também impactado pela pandemia, é resultado retilíneo 
de um oportunismo governamental.  

Para o desenvolvimento metodológico do trabalho adotou-se o método 
dedutivo partindo-se de considerações teóricas e constitucionais dos direitos sociais 
no Brasil para então analisar a situação de tais direitos no contexto pós-pandemia. 
Como técnica de pesquisa adotou-se a pesquisa bibliográfica para formação do 
marco teórico e fundamentação do trabalho. 

Inicialmente apresentar-se-á considerações fundamentais sobre a proteção 
dos direitos sociais na Constituição brasileira de 1988 e as construções doutrinárias 
na temática, especialmente sobre as características de tais direitos e a vedação do 
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retrocesso social. Após, o foco do trabalho desloca-se para a situação dos direitos 
sociais no Brasil anteriormente à pandemia, destacando-se os gradativos cortes 
orçamentários, as escusas estatais ao cumprimento desses direitos e ainda as teorias 
que problematizaram a situação dos direitos sociais no Brasil. Em um terceiro 
momento, o trabalho se dedicará à análise do quadro pós-pandemia no intuito de 
verificar se, de fato, inaugurou-se um novo cenário para os direitos sociais no Brasil. 

 

1. Direitos sociais na teoria e no marco constitucional brasileiro de 1988 

No Direito Constitucional os direitos fundamentais são tradicionalmente 
classificados em gerações ou dimensões, sendo a primeira denominação criticada 
em função do reconhecimento progressivo de tais direitos em um processo 
cumulativo e de não substituição ou superação de uma geração por outra (SARLET; 
MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 400/401). As três primeiras dimensões de direitos 
fundamentais são consensos doutrinários; as demais dimensões são controversas. 

Em linhas gerais, aponta-se as seguintes dimensões de direitos fundamentais 
(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 402 e ss.; PADILHA, 2020, p. 345 e ss.): a 
primeira dimensão engloba os direitos civis e políticos entendidos como direitos à 
prestação negativa do Estado, direitos de defesa marcados pelo individualismo e 
direitos às liberdades públicas; a segunda dimensão engloba os direitos sociais, 
culturais e econômicos entendidos como direitos à prestação positiva do Estado na 
busca pela igualdade material; a terceira dimensão abrange os direitos 
transindividuais, entendidos como direitos de fraternidade ou solidariedade; na 
quarta dimensão há divergência doutrinária, podendo compreender os direitos de 
engenharia genética ou os direitos de globalização tais como a democracia, a 
informação e o pluralismo; a quinta dimensão também apresenta divergência, 
podendo se referir ao direito à paz ou ao direito cibernético; a sexta dimensão, ainda 
em construção e com forte resistência doutrinária, consistiria no direito à felicidade. 

O rótulo geral “direitos sociais” é frequentemente utilizado para se referir 
apenas aos direitos sociais “propriamente ditos”, ou seja, aos direitos necessários à 
participação plena na vida da sociedade e ao efetivo gozo dos direitos de primeira 
geração (SAMPAIO, 2013, p. 571). Entretanto, a segunda dimensão dos direitos 
fundamentais também engloba os direitos econômicos que “se destinam a garantir 
um nível mínimo de vida e segurança materiais de modo a cada pessoa desenvolver 
suas potencialidades” (SAMPAIO, 2013, p. 571) e ainda os direitos culturais que se 
referem ao “[...] resgate, estímulo e preservação das formas de reprodução cultural 
das comunidades, bem como a possibilitar a participação de todos nas riquezas 
espirituais comunitárias ou humanas” (SAMPAIO, 2013, p. 571).  

Sob a rubrica "Dos Direitos e Garantias Fundamentais" a Constituição Federal 
brasileira de 1988 apresentou um catálogo de direitos subdividido nas seguintes 
categorias: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Direitos Sociais, Direitos de 
Nacionalidade, Direitos Políticos e Partidos Políticos. Entretanto, verifica-se que 
outras dimensões dos direitos fundamentais foram consagradas ao longo do texto 
constitucional.  

Os direitos sociais encontram previsão constitucional no Capítulo II do texto 
de 1988 que se estende do art. 6º ao art. 11. Na literalidade do art. 6º garante-se o 
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direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 
segurança, previdência social, proteção da maternidade e da infância e assistência 
aos desamparados (BRASIL, 1988). Entretanto, os direitos sociais propriamente 
ditos, os direitos econômicos e os direitos culturais, bem como seus respectivos 
desdobramentos, permeiam literal e subjetivamente toda a sistemática 
constitucional de 1988.  

Como espécie do gênero “direitos fundamentais”, os direitos sociais 
apresentam todas as caraterísticas teóricas decorrentes de tal vínculo (SAMPAIO, 
2013, p. 550 e ss.): a essencialidade, uma vez que sua afirmação e exercício são 
indispensáveis para a fruição dos demais direitos, sendo carregados de valores 
centrais para o sistema normativo; a universalidade, que no aspecto objetivo se 
relaciona à proteção no tempo e no espaço e no aspecto subjetivo se refere à 
generalidade de tais direitos que devem ser aplicados à todas as pessoas; a 
indisponibilidade, resultando na proibição de transferência, alienação, cessão ou 
anulação de tais direitos; a interdependência e a indivisibilidade, que se refere à 
complementariedade de todas as espécies de direitos fundamentais que não podem 
ser auto-excludentes. Assim sendo, “[...] os direitos sociais, por exemplo, realizam 
condições materiais para o pleno gozo dos direitos civis e políticos; ao mesmo 
tempo, os direitos civis e políticos reforçam o sistema de promoção dos direitos 
sociais” (SAMPAIO, 2013, p. 554). Não obstante, os direitos sociais, assim como os 
direitos fundamentais, são cláusulas pétreas na Constituição Federal de 1988 (art. 
60, § 4º, inciso IV) e, portanto, encontram-se protegidos como limites materiais ao 
poder de reforma constitucional, uma vez que sua abolição significaria a destruição 
da ordem constitucional (SARLET, p. 94, 2003). 

Os direitos sociais nasceram das transformações econômicas e sociais do final 
do século XIX e início do século XX em função da “[...] necessidade de reequilibrar a 
liberdade com a igualdade, promovendo a incorporação de conteúdos sociais no 
discurso dos direitos” (SAMPAIO, 2013, p. 570). Cabe ao Estado promover tais 
direitos criando ou ampliando os serviços públicos, identificando as desigualdades 
e promovendo a igualdade para “[...] resguardar os especialmente necessitados ou 
marginalizados (minorias, doentes, presos, mulher, criança e idoso)” (SAMPAIO, 
2013, p. 570). Assim sendo, a realização desses direitos não depende apenas da 
aplicação do texto constitucional, mas "[...] depende também, e sobretudo, de 
condições econômico-financeiras, administrativas, institucionais e socioculturais" 
(MIRANDA, 2010, p. 32). 

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa humana 
como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso III, BRASIL, 
1988) alocando os direitos fundamentais mo centro do sistema constitucional 
brasileiro. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil também 
definidos pela Constituição de 1988 evidenciam o papel decisivo dos direitos sociais, 
uma vez que são eles os "direito-chave" para o alcance do que é listado no art. 3º do 
texto constitucional: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; e ainda promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (BRASIL, 1988).  
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O desenho constitucional da ordem econômica também afirma a preocupação 
social por estar fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tendo como finalidade assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça 
social (art. 170, BRASIL, 1988), devendo a última ser entendida como uma exigência 
de superação das injustiças na repartição do produto econômico por qualquer 
política econômica capitalista (GRAU, 2010, p. 229). Dentre os princípios 
constitucionais que regem as atividades econômicas no Brasil, a redução das 
desigualdades regionais e sociais e a busca pelo pleno emprego indubitavelmente se 
relacionam com os direitos sociais. 

Na construção histórica dos direitos sociais a ampliação de tais direitos é 
desejada, mas o retrocesso é implicitamente vedado no sistema constitucional 
brasileiro de 1988 (SARLET, 2010, p. 25), uma vez que "[..] resulta diretamente do 
princípio da maximização da eficácia de (todas) as normas de direitos 
fundamentais" (SARLET, 2010, p. 27). 

Por via de consequência, o artigo 5º, parágrafo 1º, da nossa Constituição, impõe a 
proteção efetiva dos direitos fundamentais não apenas contra a atuação do poder de 
reforma constitucional (em combinação com o artigo 60, que dispõe a respeito dos 
limites formais e materiais às emendas constitucionais), mas também contra o 
legislador ordinário e os demais órgãos estatais (já que medidas administrativas e 
decisões jurisdicionais também podem atentar contra a segurança jurídica e a proteção 
de confiança), que, portanto, além de estarem incumbidos de um dever permanente de 
desenvolvimento e concretização eficiente dos direitos fundamentais (inclusive e, no 
âmbito da temática versada, de modo particular os direitos sociais) não pode – em 
qualquer hipótese – suprimir pura e simplesmente ou restringir de modo a invadir o 
núcleo essencial do direito fundamental ou atentar, de outro modo, contra as exigências 
da proporcionalidade (SARLET, 2010, p. 27). 

Embora protegidos por um consistente aparato constitucional, o desafio 
contemporâneo para a implementação das prestações positivas dos direitos sociais 
consiste na existência – ou melhor: na ausência – de recursos orçamentários. A 
concretização de tais direitos vem sendo gradativamente obstaculizada por 
argumentos financeiros estatais, especialmente em países periféricos como o Brasil, 
como se verá adiante. 

 

2. A política austeritária permanente 

No Brasil os cortes orçamentários feitos inclusive com modificação do texto 
constitucional afetam cada vez mais a efetividade dos direitos sociais. Nesse sentido, 
merece destaque a Emenda Constitucional nº 95/2016 que instituiu o Novo Regime 
Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União que vigorará 
por vinte exercícios financeiros. Referida Emenda estabeleceu um “teto de gastos” 
ao criar limites individualizados para os poderes instituídos e instituições 
democráticas (BRASIL, 2016), significando cortes orçamentários que afetam 
diretamente os direitos sociais.  

Casos como o da Emenda Constitucional nº 95/2016 revelam que o processo 
de reforma da Constituição tem servido de instrumento de aprovação de medidas 
que, na realidade, são contrárias à Constituição, resultando em “manobras 
desconstituintes” (PAIXÃO, 2020b). Tratam-se de impedimentos com efeito atual e 
prospectivo à atividade estatal em áreas que demandam políticas públicas, afetando 
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o aparato institucional necessário à efetividade por meio da desinstitucionalização 
e do desvirtuamento (PAIXÃO, 2020a) 

As modificações textuais – e também interpretativas – possibilitaram que a 
centralidade dos direitos fundamentais no marco constitucional de 1988 
sucumbisse em face da economia inaugurando um “constitucionalismo austeritário” 
(SAMPAIO, 2020). A política da austeridade deveria ser conjuntural significando um 
sacrifício temporário do bem-estar para a retomada do crescimento econômico 
(SAMPAIO, 2020, p. 22/25). Entretanto, a austeridade atual se converteu em uma 
política permanente que transforma a exceção em regra por meio de uma releitura 
do texto constitucional (SAMPAIO, 2020, p. 45). As adaptações ao novo contexto 
ocorrem por meio de uma gestão legislativa e administrativa das crises, porém o 
Poder Judiciário também é contaminado pelo receio do impacto econômico 
(SAMPAIO, 2020, p. 46). 

Em face da ausência das prestações estatais os direitos sociais são cada vez 
mais judicializados, porém esbarram defesa do Estado para se esquivar do 
cumprimento dos direitos constitucionalmente garantidos, sendo a principal delas 
a reserva do possível. Trata-se de defesa com base em uma suposta incapacidade 
financeira do Estado, "a pretexto do sempre iminente apocalipse econômico" 
(BARCELLOS, 2011, p. 277), que impossibilitaria a concretização do direito social 
judicialmente pleiteado e, portanto, afeta a efetividade de todo o sistema de direitos 
fundamentais da Constituição brasileira de 1988. A reserva do possível fática se 
refere à exaustão orçamentária absoluta – o que pode ser questionando em função 
da arrecadação permanente do Estado – enquanto a reserva do possível jurídica se 
refere à ausência de autorização para determinado gasto orçamentário, ou seja, o 
recurso existe, mas não se encontra disponível para qualquer situação (BARCELLOS, 
2011, p. 277/278). 

O argumento financeiro estatal vem sendo desafiado por teorias como a do 
mínimo existencial que busca resguardar um núcleo essencial e intangível dos 
direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais (SARLET; FIGUEIREDO, 
2007). Assim sendo, a reserva do possível não poderia servir de defesa para o Estado 
quando o direito judicialmente pleiteado integrar o mínimo existencial. Embora sem 
pretensão exaustiva e definitiva, indicam-se como elementos integrantes do mínimo 
existencial a educação básica, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o 
acesso à Justiça (BARCELLOS, 2011, p. 197; p. 302). A educação consiste no "[...] 
pressuposto básico para a participação no âmbito do Estado, para o exercício da 
cidadania e para o ingresso no mercado produtivo" (BARCELLOS, 2011, p. 303/304). 
A educação básica que integra o mínimo existencial abrange todos os níveis até o 
ensino médio, independentemente da idade (BARCELLOS, 2011, p. 306/307). A 
saúde básica significa que o judiciário pode e deve determinar que o Poder Público 
forneça as prestações de que compõem o mínimo existencial independentemente da 
intermediação legislativa (BARCELLOS, 2011, p. 320/321). A assistência aos 
desamparados consiste no "último recurso na preservação da dignidade humana" 
(BARCELLOS, 2011, p. 337) cujo conteúdo amplo pode ser identificado com a 
alimentação, o vestuário e o abrigo (BARCELLOS, 2011, p. 337). Por fim, o acesso à 
justiça é o instrumento essencial de garantia dos três elementos já mencionados, 
uma vez que, para além da consagração normativa, "[...] é preciso existir uma 
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autoridade que seja capaz de impor coativamente a obediência aos comandos 
jurídicos" (BARCELLOS, 2011, p. 341). Referidos elementos do mínimo existencial 
estão em consonância com as prioridades constitucionalmente estabelecidas no 
texto de 1988. 

A despesa pública é "[...] o mecanismo pelo qual o Estado, além de sustentar 
sua própria estrutura de funcionamento, procura realizar seus fins e atingir seus 
objetivos" (BARCELLOS, 2011, p. 282). A Constituição estabelece as metas 
prioritárias a serem atingidas e os gastos públicos devem ser direcionados para 
atender ao fixado pela Constituição (BARCELLOS, 2011, p. 283). As Constituições 
modernas, inclusive a brasileira de 1988, estabelecem como meta central o "bem-
estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 
própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições 
materiais mínimas de existência" (BARCELLOS, 2011, p. 287). Assim sendo, somente 
após a garantia dos elementos fundamentais da dignidade – a prioridade 
constitucional consubstanciada no mínimo existencial – seria possível discutir a 
aplicação dos recursos remanescentes em outras metas (BARCELLOS, 2011, p. 287). 
Caso o Estado suscite a reserva do possível como matéria de defesa diante de uma 
pretensão que integre o mínimo existencial, estar-se-ia diante de uma confissão de 
conduta inconstitucional por parte da autoridade pública (BARCELLOS, 2011, p. 
290). 

Nesse contexto, o descumprimento dos direitos sociais sob o fundamento de 
ausência de recursos é desafiado pela análise dos dados da execução do orçamento 
federal. No ano de 2019 o investimento em juros e amortizações da Dívida Pública 
foi de 38,27% (valor equivalente a 1,038 trilhão de reais) (ACD, 2020). Lado outro, 
os investimentos nas áreas afetas aos direitos sociais foram substancialmente 
inferiores: a previdência social recebeu 25,25%, a saúde recebeu 4,21%, a 
assistência social recebeu 3,42%, o trabalho recebeu 2,67%, a educação recebeu 
2,48%, a segurança pública recebeu 0,33%, o transporte recebeu 0,32%, desporto e 
lazer receberam 0,01% e a habitação sequer atingiu percentual passível de medição 
(ACD, 2020). Verifica-se que no Brasil os direitos fundamentais não são "o centro de 
gravidade da ordem constitucional" (SAMPAIO, 2015, p. 233), uma vez que "[...] a 
política da dívida – e não a promoção dos direitos – é a ação prioritária do governo 
federal" (SAMPAIO, 2015, p. 233). Constata-se, portanto, que a prioridade dos gastos 
estatais está em desconformidade com os preceitos da Constituição de 1988, mas o 
Estado continua a negar efetividade aos direitos sociais com base em argumentos 
econômicos. 

No contexto brasileiro os direitos sociais encontram-se em um processo 
gradativo de esvaziamento fundamentado por um argumento generalizado de 
déficit orçamentário que, na realidade, mascara uma política austeritária 
permanente. Entretanto, no ano de 2020 a decisão política da primazia econômica 
foi patrocinada pela pandemia do coronavírus que criou um “novo cenário” no 
Brasil. 
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3. O pós-pandemia: um novo cenário? 

A pandemia mundial causada pelo vírus SARS-CoV2, o coronavírus, registrou seus 
primeiros casos de contaminação em dezembro de 2019 em Wuhan, cidade da China 
(JIANG et al, p. 1545, 2020). Em janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde 
reconheceu a situação de epidemia e declarou emergência de saúde pública de 
preocupação internacional (JIANG et al, p. 1545, 2020). O primeiro caso de 
contaminação no Brasil foi registrado no dia 25 de fevereiro de 2020 (RODRIGUEZ-
MORALES et al, 2020, p. 01) e em janeiro de 2021 os casos confirmados 
ultrapassaram a marca de 7 milhões, sendo que mais de 197 mil óbitos ocorreram 
em decorrência da doença (BRASIL, 2020).  

Durante a pandemia da Covid-19 observou-se o agravamento do 
descumprimento dos direitos sociais. Embora trate-se de emergência de saúde 
pública não foi possível constatar um aumento efetivo dos investimentos nem 
mesmo no direito à saúde que consiste em direito social. Embora o Conselho 
Nacional de Saúde aponte aumento orçamentário para aplicação direta no combate 
à Covid-19, o próprio Conselho reconhece que mais de 40% do orçamento não foi 
empenhado (CNS, 2020, p. 02) – o que se viu na realidade brasileira foi um caminho 
fértil para burlar regras de licitações, realizar compras irregulares de insumos 
hospitalares, reduzir direitos trabalhistas, atrasar salários do funcionalismo público, 
dentre outros.  

Anteriormente à pandemia o Poder Público já se eximia de suas 
responsabilidades em face dos direitos sociais pela alocação indevida de recursos 
orçamentários privilegiando a dívida pública e outros objetivos em detrimento dos 
direitos fundamentais (SAMPAIO, 2015). Entretanto, apesar do alto investimento na 
dívida pública, o discurso estatal para justificar a ausência de investimento nos 
direitos sociais era (e ainda é) pautado por argumentos econômicos, mais 
especificamente a falta de recursos financeiros.  

Com a emergência da pandemia os argumentos econômicos se tornaram 
absolutos e justificadores de toda e qualquer negativa ou omissão por parte do 
Estado. A “crise” anteriormente presente nos discursos oficiais foi substituída pela 
“emergência” em um jogo de palavras cujo refinamento retórico escapa do controle 
democrático. O que se oculta nessa retórica perlocucionária institucional é que a 
prioridade nunca foram os direitos sociais; apenas atualizou-se o argumento 
justificador para o contexto atual na tentativa de tornar suportável o 
descumprimento de direitos constitucionalmente garantidos em face de uma 
situação imprevisível e urgente.  

Se a política austeritária pretende ser permanente os argumentos precisam ser 
reinventados para induzir a sensação de contemporaneidade perante a população, 
possibilitando que o Estado mantenha suas prioridades orçamentárias em 
desconformidade com o texto constitucional. Nesse contexto, os direitos sociais 
serão cada vez mais esvaziados em face do surgimento de “novas crises” e “novas 
emergências”, mas a “velha fuga estatal” perante tais direitos permanecerá. Conclui-
se, portanto, que a pandemia da Covid-19 representa apenas um novo fato 
convertido em argumento em um cenário de retrocesso social gradativo pré-
existente. 



Christiane Costa Assis  
Ana Cláudia Sousa Jácome 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  130 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

 

Considerações finais 

Os direitos sociais foram amplamente protegidos como direitos fundamentais na 
Constituição brasileira de 1988, mas nem mesmo o arranjo constitucional 
acompanhado de sólidas construções doutrinárias têm se mostrado suficiente para 
garantir a implementação de tais direitos. Os cortes orçamentários cada vez mais 
presentes evidenciam que a centralidade dos direitos fundamentais e cedeu espaço 
para a centralidade econômica instaurando uma política austeritária permanente. 

A pandemia da Covid-19 representa o cenário ideal para que projetos de 
governos avassaladores dos direitos fundamentais sociais imponham maiores 
restrições com argumentos pretensamente convincentes. Em meio a situação de 
emergência o oportunismo encontrou caminho para dar continuidade ao processo 
de retrocesso social que dificilmente será revertido.  

Considerando a historicidade dos direitos fundamentais, sem o engajamento 
popular na luta pela preservação do grau de proteção social alcançado pelo texto 
constitucional de 1988 o esvaziamento dos direitos sociais poderá significar ainda 
mais óbitos mesmo quando a pandemia da Covid-19 já estiver controlada – e uma 
política governamental que promove a morte jamais será compatível com o Estado 
Democrático de Direito. 
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