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INTRODUÇÃO
A recente pandemia de COVID 19 no Brasil trouxe uma situação nova na
história moderna do país: uma situação de emergência em todo o território nacional não
causada por questões políticas, sejam internas ou externas.
Essa pandemia, a primeira com tal magnitude mundial em mais de um século,
criou incertezas sobre quais seriam as possíveis respostas do poder público para tal
situação e qual seria a delimitação de competência de cada um dos entes federativos.
Na pressa da emergência médica-sanitária, leis e decretos federais rapidamente
foram aprovados tentando dar alguma orientação, mais notadamente a Lei Federal nº
13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Porém tal lei trouxe normas polêmicas e o Poder
Judiciário foi chamado para resolver vários questionamentos sobre tal lei. Porém, dada a
urgência da pandemia, todas elas foram dadas apenas de forma liminar. Enquanto isso,
os diversos entes federativos não conseguiram se coordenar para responder ao estado de
calamidade pública que foi declarado por vários entes simultaneamente.
Por que não havia certeza sobre a responsabilidade de cada órgão público dos
diferentes níveis e poderes em situações de calamidade pública? Por que a legislação
sobre a matéria teve que ser aprovada açodadamente para o enfrentamento da pandemia
de COVID 19? Há algum problema estrutural no ordenamento jurídico brasileiro? Se
há, o que pode ser feito para saná-los ou minimizá-los?
Para tentar encontrar essas respostas, este estudo iniciará com um breve histórico
do tratamento da calamidade pública nas Constituições do Brasil. Logo depois a atual
Constituição será comentada junto com os estados de exceção de que ela dispõe.
Posteriormente, serão abordadas as leis e regulamentos infraconstitucionais que definem
conceitos, competências, normas e autorizações excepcionais durante a ocorrência
dessas situações atípicas. Como se verá, o arcabouço legal sobre situações emergenciais
não é claro, com conflitos entre diferentes normas.
Após abordar os problemas atuais do Brasil na normatização da calamidade
pública, serão trazidos alguns exemplos internacionais para mostrar como outros países
regularam tais situações em seus territórios e mostrar alguns exemplos que poderão ser
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adaptados para melhorar e atualizar os diplomas jurídicos brasileiros sobre calamidade
pública.
Por fim, na conclusão, com base nos problemas verificados na parte inicial do
estudo e com embasamento nos exemplos internacionais, verificar-se-á possibilidades
para robustecer a resposta do Estado brasileiro a situações de calamidade pública.
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Breve Histórico Constitucional da Calamidade
Pública no Brasil
A primeira menção expressa sobre calamidade pública em uma constituição
brasileira foi feita ainda na primeira Constituição da República, de 1891, no art. 5º que
diz: “Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu
Governo e administração; a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de
calamidade pública, os solicitar.”. Além deste breve artigo disposto na parte de
disposições preliminares da organização federal, não há mais qualquer referência.
Como é possível perceber, a Constituição de 1891 apenas assentou que a União
prestará socorro aos estados em “caso de calamidade pública”, porém não emitiu
qualquer conceito sobre o que seria ou não calamidade pública. Muito menos sobre
qualquer mudança nos direitos e deveres do estado ou do cidadão nestes casos
excepcionais. Como será perceptível ao longo deste estudo, este cenário persiste até os
dias atuais.
A incerteza foi tão grande e os pedidos de socorro dos estados declarando
inúmeros acontecimentos diversos como “calamidade pública” foram tantos1 que o
Executivo Federal, em 22 de março de 1897, enviou circular aos “Presidentes dos
Estados”, como eram chamados os governadores à época, regulamentando, mesmo que
de forma provisória, os limites do que seria calamidade pública:
Como calamidade pública só pode ser considerada, em tese, além
das sêcas prolongadas e devastadoras, dos grandes incêndios e inundações
e de outros flagelos semelhantes, a invasão súbita do Território de um
Estado por moléstia contagiosa ou pestilencial, suscetível de grande
expansão epidêmica, de disseminação rápida e de alta letalidade, diversa
daquelas que só se desenvolvem ao favor da ausência de providências
adequadas e do descuido no emprêgo dos meios conhecidos de profiláxia
usual.2

1

PINHEIRO, Hésio Fernandes. Calamidade pública. Revista de Direito Administrativo, v. 36, p. 38-46,
1954. Disponível em bibliotecadigital.fgv.br, consultado em 9 de julho de 2020.
2
Idem, ibidem
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Porém, era apenas uma circular assinada por um ministro. Isso reduziu sua força
jurídica e, com o tempo, ela foi sendo esquecida até a total mudança do panorama
político do Brasil em 1930.
A Constituição de 1934 foi um pouco mais abrangente e abordou a calamidade
pública três vezes. Na primeira, ela trouxe em seu art. 7º, inc. II, norma bastante
semelhante a já citada na Constituição anterior. Depois, apenas citou a palavra em seu
art. 177, §1º para normatizar que 1% de sua receita tributária deveria ser depositada em
um fundo especial para ajudar aos estados que sofrerem com a calamidade da seca. Por
fim, trouxe em seu art. 186, §1º que uma das possibilidades de abertura de crédito
extraordinário era a ocorrência de calamidade pública. Esse último dispositivo foi o
embrião do art. 167 da atual Constituição de 1988, que será abordado na próxima parte
deste estudo.
Apesar desse ligeiro aumento na incidência da expressão “calamidade pública”
na Constituição de 1934, ela continuou sendo tratada como um conceito já pronto, como
se sua conceituação fosse um fato notório que não precisasse de qualquer explicação.
Porém, como a própria experiência na vigência da Constituição anterior rapidamente
mostrou, isso não é verdade.
Após uma completa omissão da “calamidade pública” na Constituição de 1937,
ela voltou a aparecer na Constituição de 1946. Em seus artigos 18, §2º; 75, parágrafo
único; e 198, §1º, ela apenas repetiu os três dispositivos já citados da Constituição de
1934. Após isso, ela apenas citou a “calamidade” uma quarta vez, literalmente em seu
último art. 222, alínea d, para permitir empréstimos por bancos oficiais a estados e
municípios em casos de calamidade pública mesmo em época eleitoral. Ou seja, o
fictício tratamento da “calamidade pública” como um conceito de significado notório
continuou intacto.
Por fim, a Constituição de 1967 apenas citou à “calamidade pública” duas vezes.
Em seu art. 8º, inciso XII, ela definiu que era competência da União “organizar a defesa
permanente contra as calamidades públicas” e em seu art. 64, §2º, apenas repetiu os já
citados dispositivos sobre crédito extraordinário. Nem a menção sobre a ajuda da União
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aos estados em casos de calamidade, tradição constitucional brasileira desde o século
anterior, foi mantida.
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Do Estado de Calamidade Pública no Atual
Ordenamento Brasileiro
A Constituição de 1988 pouco inovou em nossa tradição constitucional sobre
“calamidades públicas”. O termo aparece cinco vezes. Nos artigos 21, inc. XVIII e 167,
inc. XIII, §3º, ela apenas repete os dois dispositivos já citados da Constituição de 1967,
apesar de seu forte viés democrático, bastante oposto à anterior. Em uma terceira
aparição no art. 148, inc. I, ela permite a instituição pela União de empréstimos
compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade
pública.
As duas últimas citações, ambas no art. 136, ocorrem dentro de uma inovação da
Constituição de 1988 no histórico jurídico nacional. Pela primeira vez, uma
Constituição do Brasil traz um capítulo dedicado aos “estados de exceção”. São
situações muito específicas nas quais alguns direitos constitucionais são suprimidos
para que a ordem constitucional como um todo consiga ser mantida em casos de ataque
a ela ou em situações altamente desafiadoras.
A Constituição de 1988 define dois estados de exceção: estado de defesa e o
estado de sítio. O supracitado art. 136 justamente define o Estado de Defesa e a citação
ocorre apenas para dispor que aquele estado de exceção poderá ser decretado em
calamidades de grandes proporções. Abaixo, transcrevemos o artigo:
“Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho
da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa
para preservar ou prontamente restabelecer, em 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 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:
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;
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II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na
hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e
custos decorrentes.
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a
trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se
persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
§ 3º Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor
da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente,
que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de
corpo de delito à autoridade policial;
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela
autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua
autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o
Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato
com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por
maioria absoluta.
§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será
convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.
§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez
dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando
enquanto vigorar o estado de defesa.
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de
defesa.”

Dessa forma, não houve alteração no cenário da ausência de conceituação legal
do “estado de calamidade pública” em nosso ordenamento constitucional3. A
“calamidade pública” continuou a ser tratada como se seu conceito fosse um fato
notório de fácil descrição e por isso não há qualquer resposta objetiva que consiga
exaurir o que a decretação do Estado de Calamidade Pública provoca.

3

Tal lacuna permanece mesmo considerando, no caso do Município do Rio de Janeiro, a Constituição do
Estado do Rio de Janeiro ou a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.
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Apesar dessa completa falta de conceituação, a própria Constituição Federal
assume que ele existe, afinal, como já afirmado, ela cita a existência de uma possível
“calamidade pública” cinco vezes em seu texto.
Da mesma forma que na Constituição, o ordenamento legal infraconstitucional
também assume sua existência como um fato notório em alguns outros diplomas. Talvez
o mais famoso deles seja o art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que dispensa o atendimento de algumas
metas fiscais enquanto perdurar a situação de calamidade pública reconhecida pelo
Congresso Nacional ou Assembleias Estaduais, sendo que estas também são
responsáveis por reconhecer as situações de calamidade em nível municipal.
Ainda no âmbito federal, cite-se também a Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho
de 1993 (Lei Geral de Licitações) em seu art. 24, inciso IV, que dispensa licitação em
situações de calamidade pública.
Já em nosso Município, a própria Lei Orgânica em seu art. 107, inciso XXII,
dispõe que é privativa do Prefeito a competência para decretação de calamidade pública
e, em seu art. 267, autoriza o uso de propriedade particular em caso de calamidade
pública.
Apesar de todas essas consequências graves quando a situação de Estado de
Calamidade Pública está em vigor, não há qualquer caracterização na Constituição do
que seja calamidade pública e quais as consequências de sua decretação como já vimos.
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A Lei Federal n° 12.608 de 10 de abril de 2012
Tentando melhor instrumentalizar esse instituto jurídico, a Lei Federal nº
12.608, de 10 de abril de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
– PNPDEC e dispôs sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC.
Atente-se que tal Lei é posterior a todas as supracitadas, logo, apenas reconheceu uma
situação já estabelecida anteriormente, mesmo que de forma precária.
Nela estabeleceu-se que compete à União apenas reconhecer e estabelecer
critérios e condições para o reconhecimento de estados de calamidade pública
declarados por estados e municípios (art. 6º, inc. X).
Aos estados, cabe declarar situação de emergência e estado de calamidade
Pública quando for o caso (art. 7º, inc. VII) e apoiar a União, quando solicitados, no
reconhecimento da situação de emergência e estado de calamidade pública (art. 7º, inc.
VI). Quanto a esta última competência, mesmo o dispositivo se calando sobre a forma
deste apoio, uma interpretação sistemática-teleológica aponta que seria apoiar a União
no processo de reconhecimento de declarações feitas por Municípios. Pode-se chegar a
tal conclusão ao se constatar que não há competência correspondente no artigo seguinte,
que trata dos municípios.
Já aos municípios cabe apenas declarar situação de emergência e estado de
calamidade pública quando for o caso (art. 8º, inc. VI).
Apesar de finalmente estabelecer as competências federativas sobre declaração e
reconhecimento de situações de estado de calamidade pública, esta Lei continuou silente
sobre a conceituação do que seria este estado.
Isso só seria feito pelo Poder Executivo Federal, em sede de poder regulamentar,
no Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 20104. No artigo 2º, inciso IV, deste

4

Pode causar um certo estranhamento a data do decreto regulamentar ser anterior à lei que ele
regulamenta, mas isso ocorre porque o decreto foi feito regulamentando a Medida Provisória nº 494 de
2010, convertida na Lei Federal nº 12.340 de 1º de dezembro de 2010, que inicialmente instituiu a
Política Nacional de Defesa Civil. Essa Lei foi em grande parte revogada pela Lei nº 12.608/2012, mas o
decreto permanece em vigor.
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Decreto, o estado de calamidade pública foi conceituado como “situação anormal,
provocada

por

desastres,

causando

danos

e

prejuízos

que

impliquem

o

comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente
atingido”. Ou seja, o conceito está em um diploma regulamentar subalterno, podendo
ser modificado apenas pela decisão solitária do chefe do Poder Executivo Federal de
ocasião.
Este não é o único problema que dificulta o tratamento do assunto. A sistemática
do estado de calamidade pública também não é clara. Ressalte-se que pela Lei Federal
nº 12.608/2012, sua declaração cabe aos estados e aos municípios, ficando a União
apenas responsável pelo reconhecimento deles.
A divisão das competências ficou desta forma pois a União deveria usar os
instrumentos constitucionais dos estados de exceção constitucionais caso quisesse
intervir em situações de calamidade pública. É justamente nesse sentido a única
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, anterior a esta Lei
Federal, que será detalhada em capítulo posterior.
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O Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Apesar de inovar ao tratar sobre o tema, a sistemática da Lei Federal nº
12.602/2012 e de seu decreto regulamentador entram em confronto direto com o texto
do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), que tem a
seguinte redação:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a
situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições
estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo
Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na
integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além
do previsto nos inciso I e II do caput:

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como sua verificação, para:

a) contratação e aditamento de operações de crédito;

b) concessão de garantias;

c) contratação entre entes da Federação;

d) recebimento de transferências voluntárias

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e
sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será
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dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta
Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados
ao combate à calamidade pública;

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos
arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou
benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao
combate à calamidade pública.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos
estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de
calamidade pública:

I - aplicar-se-á exclusivamente:

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território
em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso
Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao
atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto
legislativo;

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e
fiscalização.

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas
pela União com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será
mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de
contragarantia vigentes.

Como é perceptível, este artigo permite o reconhecimento da situação de
calamidade pública no caso da União, em exata oposição a todo o sistema mostrado no
capítulo anterior. Inclusive, recentemente o Congresso reconheceu a “calamidade
pública” da União no caso da pandemia de COVID 19 sem a declaração de qualquer
estado de defesa ou estado de sítio.
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A atipicidade da situação fica clara no texto do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de
março de 2020, que reconheceu a situação acima. Seu art. 1º expressa
“Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as
dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que
trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de
dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.”
(grifos nossos)

O Congresso Nacional “reconheceu”, por solicitação do Presidente da
República, a ocorrência de um estado de calamidade que nunca foi por este declarado,
pois pela Lei Federal nº 12.608/2012 a União não pode fazê-lo. Porém, o Presidente
considerava estar em uma situação excepcional e para enfrentá-la precisava flexibilizar
as metas fiscais da LRF. Para obter tal permissão, era obrigatório esse
“reconhecimento” do “estado de exceção” nunca antes decretado e que não modifica
qualquer direito individual.
Outra situação nebulosa ainda ocorre com o estado de calamidade pública em
âmbito municipal. Segundo este mesmo art. 65 da LRF, o órgão que deve reconhecer a
calamidade pública municipal é a Assembleia Legislativa, um ente legislativo estadual.
Porém pela Lei Federal nº 12.608/2012 o reconhecimento deve ser feito pela União, um
ente executivo federal. Ou seja, órgãos completamente diferentes, de poderes diferentes
e de níveis federativos diferentes.
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Jurisprudência

Essa falta de sistemática já evidencia a dificuldade de se tratar do tema no
ordenamento pátrio. Normalmente, nestas situações recorre-se à jurisprudência para
verificar nas decisões feitas pelo Poder Judiciário como ele interpretou e aplicou as leis
que, inicialmente, parecem conflitar entre si. Mas neste caso isso não contribui para a
discussão, pois a Jurisprudência é omissa sobre o assunto e pouco ajuda.
A única decisão colegiada do STF sobre estado de calamidade pública foi
tomada no Mandado de Segurança nº 25.2955, julgado ainda em 2005, ou seja, bem
antes da edição da Lei nº 12.608/2012. Nela o STF apenas expressou que a decretação
de estado de calamidade pública feita pelo Presidente da República na saúde do
Município do Rio de Janeiro era ilegal por vários motivos, especialmente pelo fato de
que o Presidente da República só pode requisitar bens decretando estado de defesa ou
estado de sítio. Algo que a própria sistemática da Lei nº 12.608/2012 já incorpora, como
já visto acima.
No Superior Tribunal de Justiça, encontramos uma única decisão no Agravo
Regimental no Agravo Regimental na Suspensão de Segurança nº 2348, cuja decisão é
anterior à Lei nº 12.608/2012 e não pode ser trazida para a divisão de competências
entre os entes feita por esta.

5

Tal decisão do STF foi parte do Informativo STF nº 384
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O Estado de Calamidade Financeira

Esse cenário de falta de delimitações precisas e até conflitantes sobre o conceito
de calamidade pública abriu espaço para uma solução criativa que usa o estado de
calamidade pública apenas para gozar das flexibilidades orçamentárias permitidas no
ordenamento em tais situações.
Em grave crise financeira de seu estado, o então governador do estado do Rio de
Janeiro publicou o Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016, que decretou “estado de
calamidade pública, no âmbito da administração financeira do estado do Rio de
Janeiro”. Ou seja, o abstrato conceito de calamidade pública ficou ainda mais turvo,
sendo alargado para um problema de “administração financeira” de longo prazo e que
dificilmente se encaixa no conceito de desastre que causa danos e prejuízos do Decreto
Federal nº 7.257/2010. Afinal, desastres estão atrelados a eventos abruptos, naturais ou
tecnológicos, não de mera administração financeira, que ocorrem paulatinamente ao
longo do tempo.
Porém a principal consequência deste decreto de calamidade pública ficou
esclarecida na Lei Estadual nº 7.483, de 08 de novembro de 2016, que reconheceu tal
“estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira”. Logo em seu art.
1º ela deixa explícito que fica reconhecido o estado de calamidade financeira no âmbito
da administração para fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já mencionada
no capítulo anterior. Dessa forma, a declaração permitiu ao estado o não cumprimento
das metas fiscais da LRF excepcionadas em seu supracitado art. 65 em caso de
calamidade pública.
Esse intento específico fica ainda mais claro nos arts. 5º e 6º da mesma lei que
frisam que tal estado de calamidade pública não permite ao Poder Executivo Estadual a
utilização das formas especiais de contratação permitidas pela Lei Federal nº
8.666/1993 em situações de calamidade pública. A proibição foi mantida justamente
porque não havia qualquer desastre que exigisse o dispêndio rápido pelo poder público
para resposta, além do fato de já se imaginar que tal estado de calamidade pública não
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seria curto. Nesse sentido, o próprio art. 7º permitiu a extensão do estado até o dia 31 de
dezembro de 2017. Porém, após esta data tal estado de calamidade pública foi
prorrogado sucessivas vezes e até o momento da conclusão deste estudo continua em
vigor.
Tudo era tão novo que até a forma legislativa utilizada foi diferente do que hoje
habitualmente se usa. Como visto, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (ALERJ) resolveu reconhecer o estado de calamidade pública por lei ordinária.
Logo depois outros estados fizeram o mesmo, mas por decreto legislativo, instrumento
mais técnico para situações de reconhecimento com efeitos externos. Foi exatamente
essa forma que o próprio Congresso Nacional usou para reconhecer a “calamidade
pública federal” da COVID-19, como visto acima. Porém, a própria ALERJ continuou a
fazer as sucessivas renovações do estado de calamidade pública no âmbito financeiro da
administração estadual por meio de leis ordinárias, sendo a última feita Lei Estadual nº
8647 de 9 de dezembro de 2019.
Por outro lado, todos os reconhecimentos de estados de calamidade pública de
2020 declarados por municípios fluminenses em virtude da COVID-19 foram
reconhecidos pela própria ALERJ, por meio de decreto legislativo.
Como ter uma situação fiscal complicada não era uma exclusividade do estado
do Rio de Janeiro, depois, ainda em 2016, os estados do Rio Grande do Sul e Minas
Gerais também declararam estado de calamidade pública por administração financeira.
Uma rápida leitura dessas legislações mostra que a solução era tão recente que
nem o nome do novo “conceito” está pacificado. Enquanto o estado do Rio de Janeiro
declarou “estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira”, o Rio
Grande do Sul declarou apenas “estado de calamidade financeira” no Decreto nº 53.303,
de 21 de novembro de 2016. Já o estado de Minas Gerais em seu Decreto nº 47.101, de
05 de dezembro de 2016 declarou “situação de calamidade financeira”.
Quando esses três estados fizeram tais declarações, muita dúvida pairou sobre a
legalidade das mesmas, por não serem reais situações desastrosas imprevisíveis ou de
danos extremos e rápidos que costumam gerar situações de calamidade pública. Não
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obstante, o Judiciário não retirou validade nem sequer suspendeu qualquer das três
declarações ou suas leis estaduais de reconhecimento e esses estados especiais
continuaram válidos e vigentes.
Aproveitando dessa presunção de legalidade, em 2019 outros quatro estados
declararam a mesma situação: Goiás, Roraima, Rio Grande do Norte e Mato Grosso.
Com tantas utilizações e sem qualquer óbice do Poder Judiciário a qualquer dessas sete
declarações e reconhecimentos, algumas com efeitos já encerrados inclusive, tal
instituto acabou incorporado ao ordenamento brasileiro.
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Aportes da União e a Responsabilidade do Ente que
Recebeu Recursos Federais

Em vista do exposto e tentando fazer uma interpretação sistemática de todo o
ordenamento, a única forma possível de continuar este estudo é separar a partir daqui
dois tipos diferentes de estados de calamidade pública: de um lado aquele “apenas para
fins fiscais”, aqui incluído o ainda mais polêmico “estado de calamidade financeira”, e
de outro o “clássico”, tal como definido pela Lei Federal nº 12608/2012. Aquele serve
apenas para permitir ao ente flexibilizar as metas fiscais estabelecidas pela LRF
enquanto este realmente abrange as situações inesperadas que demandam dos poderes
executivos respostas rápidas para diminuir a aflição da população atingida.
Dessa forma, a partir deste ponto, o presente estudo continuará abordando
apenas este último tipo e que tem o condão de ativar todas as referências existentes na
legislação brasileira, à exceção da já citada LRF.
Voltando à Lei Federal 12.608/2012, após a designação da competência de cada
um dos entes federativos, ela menciona o estado de calamidade pública duas vezes. A
primeira, no seu art. 15, para autorizar a União a manter linha de crédito específica para
municípios com o estado de calamidade pública reconhecido. A segunda, em seu art. 17,
para autorizar em situações de ocorrência ou iminência de desastre que os bens
apreendidos em operação de repressão a crimes sejam repassados para os órgãos de
defesa civil.
Mas a referida Lei não implementa qualquer mudança na atuação dos poderes
executivos que declararam tal estado, nem muda qualquer direito daqueles que estejam
na área dentro da qual ela foi declarada. Entretanto, mesmo se o fizesse, a mesma seria
inconstitucional. Por se tratar de mera lei ordinária federal, ela não pode modificar
qualquer direito estampado na Constituição Federal nem modificar a delimitação das
competências federativas existentes nesta carta.
Da mesma forma, o Decreto Federal nº 7.257/2010 disciplina como será feita a
transferência e a prestação de contas de recursos federais para o ente que declarou o
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estado de calamidade pública. Em seus arts. 9º-A, 9º-B e 9º-C, disciplina regras para a
utilização do dinheiro proveniente da União Federal para o combate à calamidade
reconhecida e em seu art. 13 disciplina regras de prestação de contas. Mas fica evidente
no texto normativo que tais regras de uso e prestação de contas se aplicam apenas aos
recursos provenientes de transferência da União.
Assim, não há qualquer disciplina para os recursos próprios do ente federativo
de nível inferior e com isso abre-se uma brecha para que o ente declarante do estado de
calamidade apenas utilize o crédito federal para tentar responder à calamidade ocorrida
enquanto salva seus próprios recursos para usar em outras áreas, mesmo que não sejam
prioritárias.
O mesmo problema é verificado na parte que ainda está em vigor da Lei Federal
nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010. Ela disciplina as transferências de recursos
financeiros da União para os estados e municípios para prevenir ou dar resposta a
desastres naturais e regula apenas o dinheiro transferido, não exigindo qualquer
contrapartida em relação aos recursos próprios dos entes socorridos. Da mesma forma
segue o Decreto Federal nº 1.080 de 8 de março de 1994, que regulamenta o Fundo
Federal para Calamidades Públicas.
Esse padrão apresentado de autorizações excepcionais ao Poder Executivo
Estadual ou Municipal no estado de calamidade pública sem qualquer contrapartida é
seguido em todo ordenamento federal. Seja a Lei Federal nº 8.666/1993, seja a
Constituição Federal em seus arts. 37, IX e. 167, §3º, seja até mesmo a própria LRF,
todas seguem a mesma direção.
Logo, conclui-se que no direito brasileiro o estado de calamidade pública
declarado e devidamente reconhecido aciona várias permissões especiais existentes em
legislações diferentes, mas não impõe quaisquer restrições adicionais à administração
pública, seja para contrabalançar as permissões especiais concedidas, seja para aumentar
a transparência das ações efetuadas dentro dessas permissões especiais.
Especialmente no tocante à transparência, o vácuo legislativo revela-se
temerário. Isto porque várias dessas permissões especiais retiram exigências legais para
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que o gasto público seja realizado. Isso é feito para que o Poder Executivo Estadual ou
Municipal tenha mais agilidade para diminuir o sofrimento causado pelo evento que
originou a calamidade, porém as travas retiradas também retiram salvaguardas que
existem para dificultar e fiscalizar a utilização dos recursos públicos nesses mesmos
casos.
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Exemplos da Calamidade Pública no Direito
Estrangeiro

Para esta parte, Portugal e Espanha foram escolhidos por serem as duas
constituições que mais influenciaram a Constituinte de 87, tendo inclusive adotado o
mesmo sistema constitucional rígido de estados de exceção que o Brasil adotou. Logo,
as soluções adotadas por esses dois ordenamentos têm sua adaptação à realidade
brasileira facilitada.
Já a Itália foi escolhida por ser o país da União Europeia mais experiente em
catástrofes naturais. A França não foi considerada pois apenas considera o estado de
sítio e a lei regulamentadora do mesmo foi promulgada durante a Guerra da Argélia, de
forma que ela é muito focada em casualidades militares e pouco dispõe sobre
calamidades.
Por sua vez, o Chile, além de ser um exemplo geográfico e histórico próximo ao
Brasil, é um dos sistemas constitucionais mais completos do mundo quanto aos
diferentes níveis de estados de exceção previstos em sua Constituição.
Estados Unidos, Reino Unido e Austrália foram desconsiderados, pois com o uso
do sistema consuetudinário (commom law) a forma de aplicação das leis é bastante
diferente da utilizada no Brasil.
Por seu lado, a Argentina não foi considerada justamente por não ter um
ordenamento voltado para os estados de exceção. Apenas o estado de sítio é considerado
na Constituição e sem maiores detalhes, enquanto sua lei de geral de proteção civil nada
traz sobre estados de exceção ou alarme. Tudo é deixado para ser regulamento em nível
de decreto presidencial, que é passível de mudanças ao sabor da vontade do Presidente
de momento.

1.

Portugal

Forma de Estado: Estado Unitário
Forma de governo: República Constitucional
Sistema de governo: Semipresidencialismo. As funções são constitucionalmente
repartidas entre um Presidente da República e um Primeiro-Ministro
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De todos os países que serão brevemente tratados neste capítulo, Portugal é o
que tem o esquema de níveis de gravidade mais próximo do nosso. A Constituição
Portuguesa de 1976 estabelece apenas dois estados de exceção que preveem a suspensão
de direitos: o estado de sítio e o estado de emergência. Ambos são bastante compatíveis
com os nossos estados de sítio e estado de defesa, respectivamente.
Já a legislação infraconstitucional ordinária, mais especificamente a Lei nº
27/2006 (Lei de Bases da Protecção Civil), cria outros três níveis de proteção civil a
seguir, em ordem crescente de emergência: a situação de alerta, a situação de
contingência e a situação de calamidade. O primeiro nível se assemelha à nossa situação
de emergência enquanto o último se assemelha ao nosso estado de calamidade pública.
Focalizando mais especificamente a situação de calamidade, rapidamente se
percebem diferenças. Lá, mesmo a situação de calamidade não sendo uma das
possibilidades previstas no artigo 19 da Constituição em relação à suspensão de direitos,
o art. 21, item 2, alínea b da Lei 27/2006 permite que o governo imponha limites à
liberdade de locomoção em razão de segurança, pelos motivos que originaram a
necessidade da declaração da situação de calamidade.
Tal situação só poderá ser replicada no Brasil via emenda constitucional, pois
apenas os estados de exceção previstos na Constituição podem suspender direitos
constitucionais e a liberdade de locomoção está entre elas.
Porém, essa mesma legislação portuguesa traz elementos que não estão previstos
no nosso ordenamento e que são possíveis de implementação aqui. Além da requisição
temporária de bens e serviços pelo poder público com posterior indenização ao
particular, que já é prevista no Brasil, o art. 26 prevê que a mesma resolução do
Governo Federal que declarar a situação de calamidade pode suspender quaisquer
planos municipais de ordenamento do território, equivalente ao nosso plano diretor
municipal, para evitar o aumento do risco de repetição do acontecimento calamitoso
durante a situação excepcional.
Além disso, o artigo 27 determina que o município terá direito de preferência
nas transmissões a título oneroso ocorridas durante o período de dois anos após a
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declaração da situação de calamidade. Tal medida visa facilitar o acesso do poder
público a terrenos estratégicos, quer para a resposta ao acontecimento calamitoso, quer
para as ações de prevenção à repetição das ocorrências.
Já o artigo 28 determina um regime de contratação pública especial parecido
com a nossa dispensa de licitação. Porém o regime português estabelece um limite da
estimativa do custo global do contrato para tal regime especial. Além disso, todos os
contratos celebrados dessa forma devem ser comunicados o mais rápido possível ao
governo central para fins de publicidade e transparência. No Brasil não há qualquer
limite à dispensa de licitação a não ser o prazo de 180 dias para o fim da obra ou serviço
nos casos de estado de calamidade pública. Aqui, a própria publicidade e transparência,
que em tese é mantida, pode ser mitigada dependendo da quantidade de informações
presentes no despacho do mesmo no Diário Oficial.
Por fim, o artigo 49-A dá diretrizes quanto ao estabelecimento de prioridades
dos meios e recursos para o combate ao acontecimento calamitoso. Como visto no
capítulo anterior, no Brasil não há qualquer diretiva que determine tal prioridade, seja
ao estado ou ao município, em relação ao dinheiro proveniente de fonte própria. Apenas
há restrição quanto aos repasses da União.
2.

Espanha

Forma de Estado: Estado Unitário. Porém algumas Comunidades Autônomas
constituídas do território espanhol tem níveis diferentes de autonomia.
Forma de governo: Monarquia Constitucional
Sistema de governo: Parlamentarismo

A Constituição Espanhola de 1978 reconhece em seu artigo 116 três níveis de
estados de exceção, em ordem crescente de gravidade: o estado de alarme, o estado de
exceção e o estado de sítio. Tais estados são muito próximos aos estados de calamidade
pública, de defesa e de sítio brasileiros, respectivamente.
Porém neste artigo a Constituição apenas dispõe que uma lei orgânica regulará
tais estados e dá diretrizes gerais de aspectos formais da declaração dos três estados, que
só poderão ser declarados pelo governo central. A única norma constitucional material
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sobre o direito incidente nos estados de exceção está no artigo 55, que enumera os
direitos constitucionais que poderão ser suspensos durante os estados de exceção e sítio.
Pela Constituição, não há possibilidade de suspensão de direitos durante o estado
de alarme. Entretanto, há certas restrições de direito previstas na lei orgânica reguladora
já durante este nível mais brando de atenção, como veremos abaixo.
A lei orgânica que regulou os três estados foi a Lei Orgânica nº 4/1981 e partir
de agora focaremos especificamente em algumas de suas normas sobre o estado de
alarme. Em seu artigo 4º, ela define que o estado de alarme pode ser declarado em todo
o território nacional em apenas em parte dele, mais uma vez diferindo do nosso sistema,
no qual, como já vimos acima, apenas os governadores e prefeitos podem declarar
estado de calamidade pública. Para declarar estado de exceção em todo território
nacional, no Brasil só resta ao Presidente da República declarar estado de sítio.
Em seu artigo 8º, a Lei Orgânica nº 4/1981 exige que o governo deverá informar
ao Congresso Nacional, quaisquer decretos emitidos em relação ao estado de alarme.
Como visto, no Brasil não há qualquer regra que obrigue essa prestação de contas
normativa do Poder Executivo perante o Poder Legislativo durante a vigência do nosso
estado de calamidade pública.
Talvez o artigo mais importante desta Lei em relação ao estado de alarme seja
seu artigo 11. Nele estão listadas as medidas que poderão ser implementadas durante
sua vigência e, assim como em Portugal, algumas delas seriam de legalidade duvidosa
no atual ordenamento brasileiro. Durante o estado de alarme na Espanha, a circulação
de pessoas e veículos poderão ser limitadas em horas e locais determinados ou
condicioná-las ao cumprimento de certos requisitos. Além da já consagrada requisição
administrativa, lá também pode haver intervenção em quaisquer instalações com a
exceção de residências particulares e limitação do consumo ou do uso de serviços de
necessidades básicas.
Além dessas medidas, o artigo 12 permite que, além de intervir nas empresas, o
governo possa requisitar seus funcionários para uma “mobilização civil”, com todo o
direito específico das “mobilizações” no direito espanhol, o que tem o condão de
colocar sob ordens diretas da autoridade governamental competente tais funcionários.
Essa última medida apenas poderá ocorrer nos casos de estado de alarme oriundos de
paralisação dos serviços essenciais ou desabastecimentos de produtos de primeira
necessidade.
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Quanto às licitações públicas, o artigo 120 da Lei 9/2017 (Lei Geral dos
Contratos Públicos), institui uma “tramitação de emergência”, que pode ser feita durante
o estado de alarme, que libera o contratante público de todo processo licitatório e
permite a compra direta quando a situação obrigue tal agilidade. Porém, tal artigo
institui que os contratos feitos sob esta tramitação especial precisam ser enviados em até
30 dias para o Conselho de Ministros. Mesmo a contratação sendo feita dessa forma
expedita, não há qualquer mudança nos processos de recebimento e liquidação dos
contratos públicos. Também não há qualquer diretiva quanto à finalidade de utilização
dos recursos públicos durante o estado de alarme, tal como no Brasil.

3.

Itália

Forma de Estado: Estado Unitário
Forma de governo: República Constitucional
Sistema de governo: Parlamentarismo. Porém também existe um Presidente da
República com funções específicas.
A Itália tem longa experiência com grandes desastres naturais de origens
diferentes. Existem no território italiano vulcões ativos perigosos, grandes terremotos
também são comuns além de enchentes periódicas que se tornam verdadeiras
enxurradas à medida que descem dos Alpes ou dos Apeninos.
Talvez por isso, apesar de também seguir o sistema jurídico românicogermânico, sua base jurídica de defesa civil e estados de exceção seja completamente
diferente da brasileira ou das ibéricas vistas acima. As disposições são muito mais
flexíveis e colocam muitos poderes no Conselho de Ministros, que decidirá as normas
excepcionais caso a caso.
Para começar, sequer um estado de sítio ou estado de guerra é bem definido. A
única referência ocorre no lacônico art. 78 da Constituição Italiana de 1947: “As
Câmaras deliberam o estado de guerra e conferem ao Governo os poderes necessários”.
Ou seja, caso o legislativo acredite ser necessário um “estado de guerra”, ele definirá
também para aquele caso quais serão os poderes especiais do Executivo.
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Sobre desastres naturais, defesa civil e estados de exceção, fora o já mencionado
art. 78, a única outra referência constitucional fica no art. 120. Este também é omisso
quanto ao assunto e apenas permite que o governo federal possa substituir-se a órgãos
regionais ou municipais em caso de desrespeito a tratados internacionais, regras da
União Europeia ou em situação de grave perigo para a incolumidade e a segurança.
Porém estabelece que uma lei regulamentará esse ponto.
Tal lei é a Lei nº 225, de 24 de fevereiro de 1992. Além de instituir o sistema
nacional de proteção civil, em seu art. 5º ela institui um único “estado de emergência”
para casos de desastres naturais, catástrofes ou outros eventos que por sua intensidade e
extensão devem ser confrontados “com meios e poderes extraordinários”. Dessa forma,
o próprio conceito de uma situação na qual pode ser decretado o estado de emergência é
fluido.
Ainda por este art. 5º, o estado de emergência será decidido pelo Conselho de
Ministros apenas por proposição do Primeiro-Ministro, com a expedição de uma
resolução. Ela deverá conter sua duração e sua extensão territorial, que poderá ser parte
ou todo o território italiano.
Esta portaria de declaração de estado de emergência ainda deverá trazer quais
disposições do sistema legal estarão suspensas durante o estado de emergência e, se for
o caso, trazer novas normas. Tanto as suspensões como as novas normas devem se
restringir ao combate a situação que originou o estado de emergência e precisarão
respeitar os princípios da Constituição Italiana.
Assim, só existe um tipo de estado de emergência porque como não há qualquer
limitação legal, o Conselho de Ministros pode moldar cada estado de emergência da
forma como melhor lhe aprouver.
Além disso, o Primeiro-Ministro ou, por delegação deste, o Ministro da
Coordenação de Proteção Civil, poderá expedir novas portarias regulamentando o que já
fora decidido na instituição do estado de emergência.
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É um modelo que permite um poder bastante amplo ao Executivo e com poucas
restrições, seja na forma de moldar o estado de exceção, seja na forma de implementálo.
Quanto à parte financeira, da mesma forma, o Ministro da Fazenda tem amplo
poder para fazer remanejamentos orçamentários para ajudar na resposta ao estado de
emergência. Porém, caso seja necessário endividar o estado para tal resposta, o valor do
empréstimo tem que ser direcionado ao “Fundo de Proteção Civil”, o que restringe a
finalidade possível do gasto.
Além disso, em no máximo seis meses após a publicação da resolução que gerou
o estado de emergência, o Presidente da República deverá emitir um regulamento para
criar um sistema de fiscalização especial de documentos e procedimentos instituídos
para a execução das atividades administrativas relativas ao estado de emergência. Este
regulamento também deverá conter a periodicidade de tal fiscalização, que abrangerá
tanto a gestão financeira como a execução das atividades do estado de emergência.
4.

Chile

Forma de Estado: Estado Unitário
Forma de governo: República Constitucional
Sistema de governo: Presidencialista.

Assim como a Itália, o Chile também tem uma longa lista de grandes desastres
naturais ao longo de sua história. Por isso, não espanta que o país tenha não um, nem
dois, mas quatro estados de exceção. Dos Estados analisados nesta seção, sem dúvidas é
aquele que tem o regramento constitucional mais detalhado sobre os diversos tipos e
níveis de estados de exceção.
A Constituição Chilena de 1980 apenas conceitua cada tipo de estado de exceção
e enumera os tipos de direitos fundamentais que poderão ser restringidos em cada caso.
Porém a regulamentação mais específica ficou a cargo de uma Lei Orgânica
Constitucional. No caso, trata-se da Lei 18.415 – Lei Orgânica Constitucional dos
Estados de Exceção.

29

Segundo a Constituição Chilena, o estado mais grave é o estado de assembleia,
que só poderá de declarado em caso de guerra externa. Nele poderão ser restringidos
liberdades pessoais, direitos de reunião, liberdades de trabalho, direitos de associação,
inviolabilidade das comunicações e direitos de propriedade.
Logo abaixo fica o estádio de sitio. Este é o estado de exceção utilizado para
problemas internos, seja uma guerra civil ou grave comoção interna. Nele poderão ser
restringidos liberdades de locomoção e direitos de reunião. Além disso, prisões
domiciliares ou em locais que não sejam para detenção e reclusão de presos poderão ser
realizadas.
O estado de catástrofe equivale ao estado de calamidade pública brasileiro e só
pode ser declarado em casos de calamidade pública, sendo que nem a Constituição nem
a Lei 18.415 conceituam o que seria calamidade pública. Nele poderão ser restringidos
liberdades de circulação, direitos de reunião e direitos de propriedade. Além disso, o
Presidente da República poderá “adotar todas as medidas administrativas que sejam
necessárias para o rápido reestabelecimento da normalidade da área afetada”.
Por fim, há o estado de emergência que pode ser declarado em caso de grave
alteração da ordem pública ou grave dano à segurança da nação. Nele poderão ser
restringidos apenas a liberações de circulações e direitos de reunião.
É necessário indicar a área afetada em todos os estados de exceção, mas não há
qualquer proibição escrita sobre a declaração em todo o território nacional.
Os estados de assembleia e sítio deverão ser declarados pelo Presidente da
República e ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de cinco dias. Porém,
enquanto o Congresso não delibera, a declaração por decreto do Presidente
imediatamente produz efeitos. O estado de assembleia perdurará até o fim da guerra
externa, enquanto o estado de sitio precisa ser renovado com nova votação do
Congresso a cada 15 dias, sem limite de prorrogações.
Já o estado de catástrofe e o estado de emergência são declarados pelo
Presidente da República sem precisar de autorizações. Porém o Congresso poderá
cancelar o estado de catástrofe após 180 dias caso as razões que o motivaram tenham
cessado. Caso o estado de catástrofe ultrapasse o período de um ano, precisará de
autorização do Congresso para sua continuação.
Interessante notar que o Presidente é obrigado pela Constituição a informar ao
Congresso todas as medidas adotadas em função do estado de catástrofe ou de
emergência. Também em ambos os estados, as áreas afetadas ficam sob a jurisdição do
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chefe da defesa nacional, que terá as atribuições que a Lei 18.415 lhe dão, sendo que
algumas seriam de atribuição do governo regional em situações de normalidade.6
Já o estado de emergência, mesmo sem precisar de autorização, só poderá durar
quinze dias, podendo sofrer sucessivas renovações de igual período. Porém todas as
renovações precisam da autorização do Congresso.
A Lei 18.415 permite que os poderes especiais conferidos ao Presidente em cada
um dos estados podem ser delegados a determinadas pessoas. Porém, aqueles que
podem receber tais delegações variam de acordo com a situação. Assim, no estado de
assembleia, apenas os comandantes-em-chefe das unidades das forças armadas podem
receber tais delegações, sendo que a proibição de ingresso ou expulsão de pessoas do
país é indelegável. No estado de sítio, os delegatários podem ser os intendentes,
governadores ou chefes da defesa nacional. Já nos estados de catástrofes e emergências,
apenas os chefes da defesa nacional podem ser delegatários.
Ainda esta lei exige que o decreto supremo que declare qualquer dos estados de
exceção precisa ser assinado pelo ministro do interior e pelo ministro da defesa
nacional, além do próprio Presidente, e estabelece um limite máximo de noventa dias
para os estados de assembleia e catástrofe, que não possuem limitações constitucionais.
Porém, tais estados podem ser sucessivamente renovados de acordo com a mesma lei.

6

O Chile é um Estado Unitário e isso facilita a mudança de atribuição regional para alguém designado
pelo governo nacional.
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Conclusão

O conceito de calamidade pública nunca foi bem delimitado no ordenamento
jurídico brasileiro. Porém, ele sempre foi utilizado nos comandos normativos como se
fosse algo já dado, de definição óbvia. Na atual ordem constitucional, isso tem início no
próprio texto da Constituição de 1988, como já ressaltado no início deste estudo.
Ademais, falta ao nosso sistema de estados de exceção a possibilidade de o
Governo Federal declarar estado de calamidade pública, ao contrário de todos os
exemplos internacionais citados anteriormente.
Pode-se citar que o estado de defesa pode ser usado em casos graves de
calamidade. Entretanto, o fato deste só poder ser declarado em parte do território
nacional limita a atuação do governo federal quando situação afeta todo o território. Sua
utilização também fica prejudicada quando o ocorrido não seja grave o suficiente para
que se declare um estado de exceção que permita a quebra de sigilo das comunicações,
tal como permite o estado de defesa.
Para dificultar ainda mais a sua utilização, ele não permite que sejam
restringidas liberdades de locomoção, muitas vezes necessárias para o melhor
enfrentamento da situação de calamidade pública. Não à toa, todos os exemplos
internacionais citados permitem alguma restrição à circulação em seus estados de
calamidade pública.
Essa dificuldade da utilização do estado de defesa brasileiro para situações de
calamidade ficou evidente no problema da pandemia de COVID-19. Por ser uma
pandemia espalhada em todo território nacional, não havia como declarar estado de
defesa porque fatalmente alguma parte do território nacional teria que ficar fora da
declaração e todo ele fora gravemente atingido. Além disso, a restrição aos direitos de
correspondência em nada ajudaria ao combate a esta pandemia, enquanto a necessária
restrição aos direitos de locomoção não está contemplada.
Os dois estados de exceção da Constituição de 1988 foram pensados para casos
de agressão ao estado, um conflito. O resultado é que faltam meios aos diversos entes
federativos no Brasil para lidar com situações de desastres ou riscos à saúde da
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população que não envolvam qualquer conflito, exatamente o papel de um estado de
calamidade pública.
O estado de calamidade pública como descrito na Lei Federal nº 12.608/2012 é,
na prática, apenas um “pedido de socorro” feito pelos entes federativos à União. Como
o Brasil adotou um sistema de estados de exceção extremamente rígido e por não haver
nenhum outro estado de exceção previsto na Constituição Federal além dos de defesa e
de sítio, os estados e municípios ficam sem poder modificar temporariamente nenhum
dos direitos fundamentais em um estado de calamidade pública, mesmo que a gravidade
da situação atípica solicite tal procedimento.
Complicando ainda mais o item anterior, os conceitos de “estado de calamidade
pública” e “situação de emergência” não estão na Lei Federal, mas apenas em seu
decreto regulamentador. Não deveria ser um decreto, um regulamento subalterno, a
definir a conceituação de um instituto usado em inúmeras leis, como exaustivamente
citado aqui, e até na própria Constituição. Especialmente se tratando de uma situação de
grave anormalidade, muito assemelhado a um estado de exceção, isso reforça a
percepção de que a melhor forma para tal seria a conceituação feita na própria
Constituição Federal. Afinal, só ela tem o poder de criar estados de exceção que
modificam e restringem direitos. Esse lapso e essa subversão da hierarquia jurídica não
só dificultam ainda mais a delimitação da situação jurídica do estado de calamidade
pública no ordenamento nacional como pode inviabilizar a execução das medidas
necessárias para enfrentar essa mesma anormalidade.
A falta de força do atual estado de calamidade pública forçou a distorção no
sistema jurídico brasileiro gerada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como relatado
no item sobre o seu art. 65, o Presidente da República teve que solicitar o
reconhecimento de um estado de calamidade pública nunca declarado ao Congresso
porque não tinha competência para fazer tal declaração de acordo com a Lei Federal nº
12.608/2012.
Por sua vez, o vácuo legislativo abre caminhos para soluções sui gêneris, que
esgarçam e obscurecem o conceito de calamidade pública, como o recém-inventado
“estado de calamidade financeira”.
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Por isso, a título de sugestão, poderia ser considerado a inclusão na Constituição
brasileira de um “estado de calamidade pública” que permita apenas a restrição de
direitos de locomoção, de reunião e de propriedade, aos moldes do já existente estado de
catástrofe chileno. Também seria recomendável que o referido estado possa ser
declarado pelos três níveis federativos, em todo seu território ou apenas em partes deles.
Possivelmente, dada a infinidade de municípios no Brasil com realidades e massas
populacionais diversas, o quórum legislativo necessário para aprovar a declaração de tal
estado possa ser inversamente proporcional ao tamanho de sua população, para evitar a
retirada de direitos fundamentais por questões casuísticas da política local. Nesse
sentido também seria possível a limitação de sua possível duração quando a declaração
ocorrer a nível municipal.
Quando a situação de risco à defesa civil ocorre, ele afeta invariavelmente todos
os níveis federativos, inclusive o Governo Federal. Apesar disso, este não tem como
declarar qualquer estado de exceção, o que o deixa impotente para combater uma
situação que necessite de sua intervenção. Uma prova dessa aflição está no art. 65 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite um reconhecimento de calamidade pública
para as contas da União, mesmo contrariando a sistemática da Lei Federal 12608/2012.
Também é necessário adequar a nossa legislação em relação às possibilidades de
utilização dos recursos públicos durante a ocorrência de um estado de calamidade
pública, seja ele de qualquer nível federativo. É ilógico que haja todo um arcabouço
jurídico para facilitar o recebimento de recursos extraordinários pelos entes federativos
para o combate às calamidades, enquanto não há qualquer restrição ou diretriz em
relação à utilização dos recursos ordinários destes entes na mesma resposta.
Essa omissão permite a estranha situação de um ente solicitar transferências
extraordinárias de valores e desvinculações de receitas com fins específicos para
combate ao evento extraordinário que gerou o estado de calamidade pública, ao mesmo
tempo em que utiliza os recursos ordinários do ente federativo para obras não
emergenciais, que poderiam esperar o fim do evento anormal.
As situações que ensejam a declaração de um estado de calamidade pública são
variadas e difíceis de serem previstas em sua integralidade, de forma que uma norma
rígida não necessariamente seja a melhor solução para essa lacuna orçamentária
apontada. Mesmo assim, seria um avanço no ordenamento jurídico a instituição de
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algumas diretrizes de restrição de utilização dos recursos ordinários, para que o ente
federado possa receber os recursos extraordinários solicitados.
No caso dos créditos oriundos do Governo Federal, um mero acréscimo de artigo
à Lei Federal nº 12.608/2012 ou à Lei nº 12.340/2010 estabelecendo tais princípios seria
o suficiente. Outra possibilidade seria a inclusão dessas diretrizes na própria disciplina
do futuro estado de calamidade pública dentro da Constituição Federal, como proposto
por este estudo. Esta última solução teria a qualidade de ser instituída inclusive para
aqueles entes que declararam estado de calamidade pública, mas não solicitaram socorro
financeiro à União.
Finalizando, conclui-se que a estrutura jurídica do Estado brasileiro para
responder às situações de calamidade pública encontra-se defasada, conforme
demonstrado neste estudo, além de não fornecer ao poder público as ferramentas
necessárias para o combate às graves situações imprevisíveis de desastres que colocam
em risco a vida e o bem-estar de toda população. Faz-se necessária uma revisão de todo
o ordenamento sobre o assunto e, conforme demonstrado, há experiências internacionais
que podem trazer algumas sugestões que ajudarão o Brasil a aperfeiçoar seu sistema.
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