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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar se a segurança, no 
contexto da Constituição Federal de 1988, é tratada enquanto 

garantia ou limitação aos direitos fundamentais. Após a 
apresentação do conceito de direito em Kant e da perspectiva do 
contrato social em Rousseau, o texto refere-se ao 
constitucionalismo enquanto resultado dessas filosofias, entre 
outras, como a de Montesquieu. Aborda-se, outrossim, a 
concepção contemporânea sobre os direitos fundamentais, sua 
abrangência e seus limites. O ápice deste trabalho é atingido 

com a aferição do tratamento constitucional à segurança 
enquanto instituto bifronte, isto é, enquanto direito fundamental 

e política pública. 
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Abstract  
This article aims to analyze if security, in the context of the 
Constitution of 1988, is treated as a guarantee or as a limitation 

of fundamental rights. After presenting the concept of law in 
Kant and Rousseau’s perspective of the social contract, the text 
refers to constitutionalism as a result of these and other 
philosophies, such as Montesquieu’s. The contemporary 
conception of fundamental rights, its scope and limits, are also 
approached. The culmination of this work is achieved with the 

assessment of the constitutional treatment of safety as a two-
way institute, that is, as a fundamental right and a public policy. 
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Este artigo tem como objetivo analisar se a segurança, no 
contexto da Constituição Federal de 1988, é tratada enquanto 
garantia ou limitação aos direitos fundamentais. No intuito de 

estabelecer panorama filosófico ao trabalho, optou-se pela 
fixação de premissas em Kant e Rousseau, dois autores que, 
além de contemporâneos entre si, costumam ser utilizados na 
justificativa de movimentos tendentes à limitação do poder do 
Estado.  
 
Após a apresentação do conceito de direito em Kant e da 

perspectiva do contrato social em Rousseau, o texto refere-se ao 
constitucionalismo enquanto resultado dessas filosofias, entre 
outras, como a de Montesquieu. Aborda-se, em seguida, 
concepção contemporânea sobre os direitos fundamentais, sua 
abrangência e seus limites. O ápice deste trabalho é atingido 
com a aferição do tratamento constitucional à segurança 
enquanto instituto bifronte, isto é, enquanto direito fundamental 

e política pública.  

1 O conceito de direito em Kant  

 
A Metafísica dos costumes divide-se em dois capítulos: a 
Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude. Kant afirma ser 
moral toda a legislação que faça de uma ação um dever nas 
hipóteses em que o dever é o próprio motivo da ação. Na 
legislação moral, os motivos pelos quais um indivíduo age de 
determinada maneira são considerados fundamentais. Já a 

legislação jurídica, mediante constrangimento, faz com que se 
aja externamente de acordo com ela, independentemente da 
motivação interna (das aversões, dos desejos, das inclinações, 
etc.) de cada indivíduo: “A simples conformidade ou não 
conformidade de uma ação com a lei, independentemente do 
motivo para ela, denomina sua legalidade (licitude); mas 

aquela conformidade na qual a ideia de dever que emerge da lei 

é também o motivo da ação é chamada de sua moralidade” 
(KANT, 2003, p. 72).  
 
“A estratégia de Kant para conferir às leis jurídicas estatuto 
moral e ao mesmo tempo diferenciá-las das leis éticas consiste 
em fundamentar a semelhança e a distinção entre essas leis na 

dupla composição de toda legislação: uma parte objetiva – a lei, 
que prescreve que uma certa ação deve ser necessariamente 
realizada – e uma parte subjetiva – o móbile da ação, que 
determina, subjetivamente, a realização da ação que a lei 
prescreve que deve ser realizada.” (NOUR, 2004, p. 20-21)  
 
A legislação ética (moral), justamente por conter em sua lei o 

motivo interno da ação, a ideia do dever como dever, somente 
pode ser uma legislação interna, subjetiva.  
 
Já a legislação jurídica contenta-se simplesmente com deveres 
externos, prescindindo da análise da absorção, por aquele que 

age de acordo com a legalidade, da ideia do dever como capaz 

de fundamentar internamente a ação. Por isso é que os motivos 
pelos quais um indivíduo age de acordo com a legislação jurídica 
são externos a si. Nada obstante, a legislação jurídica pode 
colher na legislação moral exemplos de condutas éticas, 
positivando-as, tornando-as externamente coercitivas.  
 
Kant denomina Doutrina do Direito a soma das leis para as 

quais é possível uma legislação externa. Quanto à indagação “o 
que é o direito?”,apresenta uma solução universal (o princípio 
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universal do direito): age externamente de modo que o livre 

uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de 
todos de acordo com uma lei universal.  

Ao dizer, na Crítica da razão pura, que a Física (ou “Ciência da 
Natureza”) tem seus objetos determinados de modo 
parcialmente puro, porquanto “aprende junto à natureza sobre 
aspectos que nada saberia por si própria” (KANT, 1987, p. 13), 

demonstra que a parte transcendental da metafísica não é 
suficiente sem referência a objetos da natureza. “Por analogia, a 
aplicação dos princípios metafísicos da ‘Doutrina do Direito’ a 
uma legislação exterior significa a aplicação de um conceito a 
priori a um fato (Faktum) empírico geral: a coexistência de seres 
racionais finitos. Assim, elementos empíricos gerais especificam 
o âmbito de aplicação do direito” (NOUR, 2004, p. 12).  

Soraya Nour observa que Kant, ao fundamentar a necessidade 
do direito em tais elementos empíricos gerais (o fato de o 

planeta Terra não ser uma superfície infinita, mas limitada e 
esférica, por exemplo), utiliza-se de investigação antropológica 
das condições humanas (coexistência em um espaço finito).  
 
A coexistência humana na superfície finita do planeta Terra 
somente é possibilitada pelo direito “porque somente onde a 

liberdade é limitada, a liberdade de um não se transforma em 
uma não liberdade para os outros, e cada um pode usufruir a 
liberdade que lhe é concedida pelo direito de todos os outros de 
usufruir uma liberdade igual à dele” (BOBBIO, 1995, p. 70).  

2 O pacto social em Rousseau  
 
A questão subjacente ao contrato social consiste em “encontrar 
uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força 
comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada 

um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e 

permaneça tão livre quanto antes" (ROUSSEAU, 2003, p. 20-21). 
Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho:  
 
“O pacto social, para estabelecer a vida em sociedade de seres 
humanos naturalmente livres e dotados de direitos, há de definir 
os limites que os pactuantes consentem em aceitar para esses 

direitos. A vida em sociedade exige o sacrifício que é a limitação 
do exercício dos direitos naturais. Não podem todos ao mesmo 
tempo exercer todos os seus direitos naturais sem que daí 
advenha a balbúrdia, o conflito.” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 22)  
 
A segurança, enquanto pano de fundo ao contrato social, parece 

evidente em Rousseau quanto aos limites do poder do Estado, 
porquanto “é inútil e contraditória a convenção que estipula, de 
um lado, uma autoridade absoluta, e, de outro, uma obediência 
sem limites” (ROUSSEAU, 2003, p. 15). O mesmo pode ser dito 
no tocante à regulação das relações entre particulares:  

 
“Suponho que os homens tenham chegado àquele ponto em que 

os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de 
natureza sobrepujam, por sua resistência, as forças que cada 
indivíduo pode empregar para se manter nesse estado. Então, 
esse modo primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano 
pereceria se não mudasse seu modo de ser.” (ROUSSEAU, 2003, 
p. 20)  
 

A substituição do estado de natureza pelo estado civil pressupõe, 
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segundo Rousseau, entre perdas – "o que o homem perde pelo 

contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo 
quanto deseja e pode alcançar” (ROUSSEAU, 2003, p. 26) – e 
ganhos – "o que com ele ganha é a liberdade civil e a 

propriedade de tudo o que possui” (ROUSSEAU, 2003, p. 26) –, 
um contexto bastante vantajoso, tornando-o preferível e 
desejável, pois  
 
“É tão falso que no contrato social haja por parte dos particulares 
qualquer verdadeira renúncia, que sua situação, por efeito desse 
contrato, vem a ser realmente preferível à que havia antes dele, 

e, em vez de uma alienação, não fizeram senão uma troca 
vantajosa de um modo de ser incerto e precário por um outro 
melhor e mais seguro, da independência natural pela liberdade, 
do poder de prejudicar outrem pela própria segurança, e de sua 
força, que outras podiam superar, por um direito que a união 
social torna invencível.” (ROUSSEAU, 2003, p. 42)  
 

A liberdade conquistada a partir do contrato social, em 
contraposição à liberdade natural, é "a única que torna o homem 
verdadeiramente senhor de si, porquanto o impulso do mero 
apetite é escravidão, e a obediência à lei que se prescreveu a si 
mesmo é liberdade” (ROUSSEAU, 2003, p. 26).  
 

Rousseau explica que o tratado social tem por finalidade a 
conservação dos contratantes. Adverte, contudo, que "quem 
deseja os fins deseja também os meios, e esses meios são 
inseparáveis de certos riscos, e também de certas perdas” 
(ROUSSEAU, 2003, p. 43). Daí a justificativa à necessidade da 
lei, afinal, “no estado de natureza, em que tudo é comum, nada 
devo àqueles a quem nada prometi, e não reconheço como de 

outrem senão o que me é inútil. O mesmo não se passa pelo 
estado civil, no qual todos os direitos são estabelecidos pela lei” 
(ROUSSEAU, 2003, p. 46). As leis, segundo Rousseau, "não são, 
em verdade, senão as condições da associação civil” 
(ROUSSEAU, 2003, p. 48).  

 
Rousseau não esteve imune a críticas. Entretanto, apresentou a 

noção de Estado como instrumento hábil à busca de um objetivo 
comum (segurança, proteção) e limitado no tocante à 
possibilidade de manejar direitos individuais por intermédio da 
lei.  

3 Constitucionalismo  
 
O Renascimento e o Iluminismo foram movimentos nos quais já 
se havia internalizado o novo paradigma filosófico, fundado no 
sujeito cognoscente, na razão, no cogito ergo sum de Descartes. 

Segundo Immanuel Kant:  
 
“Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se 
regular pelos objetos; porém, todas as tentativas de, mediante 
conceitos, estabelecer algo a priori sobre eles, por meio do que o 

nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram sob essa 

pressuposição. Por isso, tente-se ver uma vez se não 
progredimos melhor nas tarefas da Metafísica admitindo que os 
objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento, o que 
assim já concorda melhor com a requerida possibilidade de um 
conhecimento a priori deles que deve estabelecer algo sobre os 
objetos antes de nos serem dados.” (KANT, 1987, p. 14)  
 

Esses movimentos marcaram franca oposição ao regime 
absolutista. Discutia-se a possibilidade da mudança das bases 
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nas quais se fundava a noção de Estado. Propunha-se liberalismo 

econômico, maior participação popular nas decisões estatais e 
limitações ao poder dos soberanos.  

Com a intensificação dos movimentos políticos voltados à busca 
de limitações ao poder soberano, o Estado passa a consistir em 
um sistema normativo fundamental. Os direitos humanos, tidos 
como fundamentais ao homem, passam a ser assegurados, tais 

como alguns direitos políticos.  
 
Consequência direta dos ideais iluministas, o constitucionalismo 
surgiu em uma época em que as liberdades individuais eram 
mitigadas, menosprezadas pelo poder do absolutismo 
monárquico. 

            
Filósofos contratualistas como Kant e Rousseau, além de 
Montesquieu, com seu Espírito das leis, teorizaram limitações 
racionais ao absolutismo de então, que ecoavam uma espécie de 

ordenamento fundamental agregador de normas inerentes à 
separação de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), à 
proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana e, 

inclusive, à possibilidade de destituição do governante em caso 
de descumprimento do contrato inicial, que teria supremacia em 
relação a todas as outras regras.  
 
Dalmo de Abreu Dallari cita três objetivos que, conjugados, 
resultam no constitucionalismo ou no por ele denominado Estado 
de Direito: “a afirmação da supremacia do indivíduo, a 

necessidade de limitação do poder dos governantes e a crença 
quase religiosa nas virtudes da razão, apoiando a busca da 
racionalização do poder” (DALLARI, p. 168-173).  
 
A supremacia do indivíduo pode ser analisada sob a ótica da 
própria fundamentação do que se entende por Estado moderno, 

ou seja, a vontade do indivíduo enquanto parte de um povo, 

enquanto coresponsável pela legitimação do poder estatal, 
enquanto ator social ao qual se reconhece o poder de decidir 
acerca do futuro da nação em que habita.  
 
Montesquieu entendia ser a liberdade política do cidadão 
resultado da “opinião que cada um tem de sua própria 

segurança”, e, para que essa liberdade exista, é necessário que o 
governo seja exercido de forma que um cidadão não possa temer 
o outro. Afirmou que, quando os Poderes Legislativo e Executivo 
estão reunidos em uma mesma pessoa ou em um mesmo grupo, 
não existe liberdade (MONTESQUIEU, 2005, p. 168).  
 
Montesquieu foi enfático ao afirmar que, se os três poderes 

estivessem reunidos em um só homem, em um mesmo corpo de 
príncipes ou de nobres, ou mesmo do povo, “tudo estaria 
perdido”, pois essa máxima concentração de poderes redundaria 
no despotismo, com a abolição da liberdade política 
(MONTESQUIEU, 2005, p. 168).  

 

Segundo Paulo Bonavides, “Todo o prestígio que o princípio da 
separação dos poderes auferiu na doutrina constitucional do 
liberalismo decorre da crença no seu emprego como garantia das 
liberdades individuais ou, mais precisamente, como penhor dos 
recém-adquiridos direitos políticos da burguesia frente ao antigo 
poder das realezas absolutas” (BONAVIDES, 2003, p. 265-266).  

4 Direitos fundamentais: abrangência e limites  
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Pode-se afirmar que, sob a perspectiva kantiana, os direitos 

estão limitados a partir de seus exteriores. Somente o conflito é 
capaz de delimitar o âmbito de proteção normativa de um 
direito. Todos os direitos têm vocação expansiva, admissível até 
o choque com outro direito.  

Se os limites dos direitos surgem a partir da colisão, do conflito, 
com outros direitos, não há critério racional para definição a 

priori do âmbito de proteção normativa de cada direito, 
especialmente os fundamentais, por sua característica 
principiológica.  
 
Então, compreender um direito fundamental pressupõe o 
conhecer das circunstâncias do caso concreto, da efetiva colisão 

com outros direitos de igual calibre, além de sua natureza 
jurídica e de sua concepção doutrinária. É inegável, por exemplo, 
que todos têm direito aos bens indispensáveis ao 
desenvolvimento de sua condição humana. Esse direito, 

enquanto definição a priori,  não se altera, mas sua amplitude 
pode variar de acordo com as circunstâncias.  
 

A coexistência humana na superfície finita de nosso planeta, 
utilizada por Kant para justificar a necessidade do direito, 
enquanto legislação externa independente da vontade de cada 
indivíduo e enquanto depositário das liberdades de todos os 
cidadãos, possibilita afirmar-se que "os direitos e as garantias 
individuais não têm caráter absoluto. Não há, no sistema 
constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de 

caráter absoluto”, porquanto "o estatuto constitucional das 
liberdades públicas (…) permite que sobre elas incidam 
limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger 
a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a 
coexistência harmoniosa das liberdades” (STF, MS 23.452, rel. 
Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 12.5.2000).  

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho adverte que "a vida em 
sociedade presume uma coordenação do exercício por parte de 
cada um de seus direitos naturais. Direitos de que ninguém abre 
mão, exceto na exata e restrita medida imprescindível para a 
vida em comum” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 22).  
 

Essa coordenação de direitos cabe ao Estado, por intermédio da 
Constituição, concebida e fundamentada na ideia de pacto social, 
conforme se extrai do preâmbulo da Constituição Federal de 
1988. É importante destacar que  
 
“O texto constitucional brasileiro não discrepa do direito 
comparado quanto ao regime dos direitos fundamentais. Adota, 

para alguns, o chamado regime repressivo, para outros, o 
regime preventivo. Na verdade, a grande maioria desses direitos 
está sujeita ao regime repressivo – que, apesar do nome, é o 
mais liberal, por atuar a posteriori, apenas para sancionar 
abusos.” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 162)  

 

Isso porque, em decorrência da abertura semântica inerente a 
boa parte dos direitos fundamentais previstos no texto 
constitucional brasileiro, a aferição de eventuais abusos demanda 
a análise circunstancial de cada situação concreta.  

5 A segurança na constituição de 1988  
 
A segurança é tratada, pelo texto constitucional, com evidente 
proeminência quando comparada com outros assuntos de 
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semelhante envergadura. O preâmbulo da Constituição em vigor 

indica que o Estado Democrático instituído pela Assembleia 
Nacional Constituinte destina-se a assegurar, entre direitos 
sociais e individuais, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.  
 
Independentemente de sua real força normativa (HESSE, 1991), 
o Preâmbulo da Constituição Federal de 1988 revela"os valores 
que norteiam a Constituição e que devem servir de orientação 
para a correta interpretação e aplicação das normas 

constitucionais” (STF, ADI 2.649, voto da rel. Min. Cármen Lúcia, 
Plenário, DJE de 17.10.2008).  
 
O art. 5º, caput, da CF contempla a segurança enquanto direito 
fundamental de primeira geração. Como é sabido, os direitos de 
primeira geração, ou direitos-liberdades (CORREAS, 1994, p. 
173), inspirados no jusnaturalismo (SARLET, 2004, p. 95), estão 

vinculados à concepção de Estado Liberal, ao modelo de Estado 
que tem como pressuposto o abster-se de interferir (ou o 
interferir-se minimamente) na vida cidadã. Prestigia-se a vida, a 
liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança em 
detrimento do poder estatal, pois tais direitos constituem 
restrições à atuação do Estado.  

 
O art. 6º, caput, da CF, por sua vez, arrola a segurança 
enquanto direito social, isto é, entre os direitos de segunda 
geração, que impõem ao Estado determinadas prestações ativas 
capazes de subsidiar as necessidades mais urgentes dos 
cidadãos, alçando-os a determinada igualdade de condições para 
o exercício dos direitos-liberdade (CORREAS, 1994, p. 174).  

 
A Constituição Federal também destina um capítulo à questão da 
segurança pública. Segundo o art. 144, a segurança pública, 
além de constituir dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de capítulo 
continente do conjunto de normas por meio das quais se realiza 

a política pública de segurança, com vistas à garantia do direito à 
segurança enquanto direito social.  

6 Considerações finais 
 
Como se percebe, a segurança não só constitui direito 
fundamental oponível contra o Estado, como também se 
consubstancia em direito fundamental dependente da 
proatividade estatal, ou seja, empiricamente viável a partir da 
atuação do Estado.  

 
Ambas as perspectivas podem ser filosoficamente concebidas por 
meio do prisma do contrato social em Rousseau e 
fundamentadas na concepção kantiana de direito. Afinal, a 
segurança, direito fundamental bifronte constitucionalmente 

previsto, funciona ora como justificativa, conformação e 

horizonte ao poder do Estado (contrato social), ora como 
condicionante ao arbítrio individual (legislação externa).  
 
Esse caráter ambivalente permite conceber o direito à 
segurança como garantia e também como limite à liberdade 
individual, na medida em que, embora condicione o poder do 
Estado ao respeito a certos núcleos essenciais de liberdades 

cidadãs, orientando-o a atingir certos objetivos, limita o exercício 
individual de tais liberdades para garantir a harmônica 
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coexistência humana. 
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