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RESUMO 

Nos anos de 2020 e 2021, o estado de calamidade pública foi um instrumento utilizado 

de forma ampla, como nunca visto antes.  A inclusão desse instituto na Constituição 

da República Federativa do Brasil (CRFB/88) adveio com a Emenda Constitucional nº 

109 de 2021, no entanto, a sua operacionalização ainda é pouco explorada pelos 

doutrinadores do Direito no que toca à incidência nos direitos fundamentais. A 

presente pesquisa se propôs a investigar o instituto do estado de calamidade pública 

e seu potencial em restringir direitos fundamentais, sistematizando-o teoricamente, 

realizando a análise prática entre a compatibilidade das diretrizes restritivas 

identificadas, com a situação vivenciada pelo Estado do Ceará, de março de 2020 a 

abril de 2021, uma vez que impôs à população a medida do lockdown durante o estado 

de calamidade. Metodologicamente, a pesquisa possui natureza exploratória, 

qualitativa, visando o estudo teórico e prático da ordem jurídica brasileira, como as 

jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (STF) e os decretos restritivos 

publicados pelo referido ente federativo. Conclui-se que o instituto se tornou uma 

alternativa viável à contenção das crises, haja vista que em determinadas situações 

aciona a legalidade extraordinária. Sem embargos, a decretação do estado de 

calamidade pública, per si, não possui o condão de servir de justificativa para a 

restrição de direitos fundamentais, pois somente se constatada a necessidade de 

acionamento da legalidade extraordinária é que poderão ser criadas leis e/ou medidas 

restritivas de direitos primeiros, observados os seguintes condicionantes: (I) 

aprovação no exame da proporcionalidade das medidas aplicadas para sua validação; 

(II) as restrições impostas serem apenas na seara da calamidade reconhecida; (III) 

estudos científicos detalhando a extensão dos danos e suas consequências; (IV) 

obrigatoriedade da revogação da medida restritiva ou da lei quando comprovada a 

diminuição do desastre. Na análise prática da sistematização teórica, a verificação do 

acionamento da situação excepcional, enfrentada pelo Estado do Ceará, foi 

comprovada pelos dados apresentados pela Secretaria de Saúde do Estado (SESA), 

que demonstraram a urgência da intervenção estatal nos direitos fundamentais para 

a contenção da crise, portanto, a imposição da medida restritiva lockdown apresentou-

se como proporcional, já que demonstrou potencial suficiente para conter o desastre 

sanitário causado pela COVID-19, principalmente devido ao componente de incerteza 

que justifica uma maior deferência às escolhas governamentais, sobretudo em 
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situações trágicas. Por fim, atestou-se que, os decretos implementadores dos 

lockdowns, observaram os condicionantes legais exigidos para a restrição de direitos 

fundamentais durante o estado de calamidade pública. 

 

Palavras-chave: Estado de Calamidade Pública. Legalidade Extraordinária. Restrição 

de Direitos Fundamentais. Lockdown.  
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ABSTRACT 

In the years 2020 and 2021, the state of public calamity was a widely used instrument, 

as never seen before. The inclusion of the institute in the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil (CRFB/88) came with the EC. No. 106 of 2021, however, its 

operationalization is still little explored by legal scholars with regard to the incidence 

on fundamental rights. This research aimed to investigate the institute of the state of 

public calamity and its potential to restrict fundamental rights, theoretically 

systematizing it, carrying out a practical analysis of the compatibility of the restrictive 

guidelines identified with the situation experienced by the state of Ceará from March 

2020 to April 2021, as it imposed the lockdown measure on the population during the 

state of public calamity. Methodologically, the research adopts an exploratory, 

qualitative nature, aiming at the theoretical and practical study of the Brazilian legal 

order, such as the jurisprudence of the Federal Supreme Court and the restrictive 

decrees published by the state. It is concluded that the institute has become a viable 

alternative to containing crises, given that in certain situations it triggers extraordinary 

legality. However, the decree of the state of public calamity, per se, does not have the 

power to serve as a justification for the restriction of fundamental rights, as only if the 

need to trigger extraordinary legality is verified that laws and/or measures can be 

created restrictive of first rights, subject to the following conditions: i. approval in the 

examination of the proportionality of the measures applied for its validation; ii. the 

restrictions imposed are only in the field of recognized calamity; iii. scientific studies 

detailing the extent of damage and its consequences; iv. mandatory revocation of the 

restrictive measure or the law when the reduction of the disaster is proven. In the 

practical analysis of the theoretical systematization, the verification of the triggering of 

the exceptional situation faced by the state of Ceará was proven by the data presented 

by the State Health Department, which demonstrated the urgency of state intervention 

in fundamental rights to contain the crisis, therefore , the imposition of the restrictive 

lockdown measure was presented as proportional, as it demonstrated sufficient 

potential to contain the sanitary disaster caused by COVID 19, mainly due to the 

uncertainty component that justifies greater deference to government choices, 

especially in tragic situations. Finally, it was attested that the decrees implementers of 

the lockdowns observed the legal conditions required for the restriction of fundamental 

rights during the state of public calamity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estado de calamidade pública é um instituto pouco explorado pela 

doutrina constitucional, sendo considerado um enigma para uns e uma válvula de 

escape para outros em épocas de crises. No entanto, trata-se de um instrumento 

deveras importante no que tange aos desastres, tanto naturais quanto 

humanos/biológicos, servindo, inclusive, de fundamento para a restrição de direitos 

fundamentais. 

A operacionalização desse instrumento de contenção de crises encontra-

se em diversas normas infraconstitucionais, possuindo seu núcleo essencial 

constitucionalizado: a calamidade pública. Não se encontram na jurisprudência, nem 

no acervo doutrinário, grandes divergências quanto ao manejo pelo gestor público, 

mas apenas dúvidas quanto ao alcance e à potência que possui em restringir direitos 

fundamentais, visto se tratar de um instituto de natureza financeira-orçamentária, além 

da função administrativa para fins de justificar as contratações emergenciais. 

Os direitos fundamentais são núcleos essenciais pétreos da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), não podendo ser restringidos 

sem a apresentação de uma justificativa contundente lastreada na regra da 

proporcionalidade. Apesar disso, o instituto estado de calamidade pública não se 

apresenta devidamente esclarecido quanto aos seus condicionantes legais e 

constitucionais para restringir direitos primeiros em épocas de crises, diferentemente 

dos institutos do estado de exceção, previamente estabelecidos no Texto Maior. 

Desde o início da pandemia, o instituto passou a ser encarado como uma 

alternativa à não decretação do estado de sítio, sendo manejado, pela primeira vez, 

em âmbito Federal, através do Decreto Legislativo nº 6 de 2020, pautado no art. 65 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo incluído na CRFB/88 pela Emenda 

Constitucional (EC) nº 109 de 2021. Nada obstante, sem uma clara sistematização 

teórica acerca de seus limites e potencialidades no que toca aos direitos primeiros, 

fica a cargo do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos decretos estaduais e municipais 

estabelecerem seus alcances no caso concreto.  

Antes mesmo da promulgação da referida emenda constitucionalizadora, o 

STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.343, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio de Melo, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, suspendeu a 

eficácia dos dispositivos das Medidas Provisórias (MP) 926/2020 e 927/2020, 
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garantindo as competências dos estados e municípios para, via decretos, determinar 

as medidas sanitárias de cunho restritivo durante o estado de calamidade pública. 

Constata-se, sumariamente, que essa decisão foi genérica, direcionada a todos os 

estados, não adentrando na situação particular vivenciada por cada um, pois apenas 

a situação concreta servirá de base para conjecturar-se qualquer tentativa de 

imposição de medidas restritivas que impactam na seara fundamental dos direitos 

(BRASIL, 2020p, online). 

Com a possibilidade de decretação de medidas restritivas pelos governos 

locais, deve-se analisar a situação desastrosa em um determinado ente para 

investigar se o estado de calamidade pública está apto a servir de pano de fundo para 

a contenção de crises. Com base nesse instituto, muitos estados adotaram o lockdown 

como medida restritiva, que veda a circulação plena de pessoas e veículos, além de 

fornecer autorização de funcionamento apenas às atividades essenciais à população, 

sendo considerada a medida mais grave, aos direitos fundamentais, já implementada 

em um estado de calamidade pública, portanto, sua validação deve ser analisada 

minuciosamente. 

O Estado do Ceará, entre março de 2020 e 2021, foi atingido pela pandemia 

da COVID-19 e, como consequência, apresentou colapsos no sistema de saúde e um 

crescente avanço no número de casos e óbitos pela doença. Para a contenção da 

crise, o Governo do Estado adotou a medida do lockdown por duas vezes, uma delas, 

imposta de forma simultânea a todos os municípios. Conforme os decretos emitidos 

pelo Poder Executivo Estadual, o fundamento da restrição aos direitos fundamentais 

é o achatamento da curva de contágio, bem como o sobrecarregamento do sistema 

de saúde. 

A presente pesquisa se propôs a investigar e sistematizar teoricamente o 

instituto do estado de calamidade pública e seu potencial em restringir direitos 

fundamentais, aferindo, na prática, se a crise sanitária vivenciada pelo Estado do 

Ceará em março de 2020 a abril de 2021, justificou o acionamento da legalidade 

extraordinária e, como consequência, se a medida adotada para conter a crise —

lockdown — é válida em contexto de estado de calamidade pública. Em outras 

palavras, a essencialidade da análise prática se justifica na necessidade de verificar 

se a situação calamitosa, vivenciada pelo estado, de fato, acionou a legalidade 

extraordinária e se a medida restritiva escolhida é aprovada na regra da 

proporcionalidade, portanto, válida, pois, somente se justificado tal acionamento, é 
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que o gestor está autorizado a impor o lockdown, restringindo direitos fundamentais 

com tanta veemência. 

Especificamente, será explorado o estado de calamidade pública e a escolha 

do gestor público federal por esse instituto, além de identificar os condicionantes 

legais e constitucionais para possíveis restrições a direitos em épocas de crise. Por 

fim, a proporcionalidade da medida do lockdown, aplicada no Estado do Ceará, nos 

anos supramencionados para verificar se a medida é válida, além da verificação da 

incidência dos requisitos nos decretos publicados.  

Na análise prática, o recorte temporal escolhido é o período de março de 2020 

até abril de 2021, visto existirem, em seu bojo, o maior grau restricionista pós-

CRFB/88 com fulcro no estado de calamidade pública, em razão da pandemia da 

COVID-19 decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2020. A opção 

pelo território cearense se fez devido à situação sanitária preocupante que a 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) semanalmente divulgava através 

dos boletins epidemiológicos, além da decretação de dois lockdowns em um curto 

ínterim. Ademais, ocorreu, dentro desse lapso temporal, recorrentes casos de 

intervenção policial em aglomerações noticiadas, como em carreatas manifestativas, 

e conduções às delegacias do estado, tudo em decorrência da decretação do referido 

instituto. 

Nesta pesquisa, direitos fundamentais são compreendidos de forma holística, 

verificando-se na hipótese do instituto em si poder ou não ser alvo de restrição durante 

esse contexto. Nesse diapasão, no curso da análise da proporcionalidade da 

imposição do lockdown, dentre o acervo de direitos primeiros impactados, limitar-se-

á as liberdades negativas e, dentre a gama desses direitos de primeira geração, mais 

especificamente a liberdade de ir e vir e o direito de reunião e manifestação. 

Quanto às investigações, no exame da proporcionalidade relacionada aos 

desdobramentos dos decretos restritivos frente às liberdades negativas apontadas, 

essas serão feitas através dos meios de comunicações oficiais do estado e as 

matérias jornalísticas de grande circulação. Nesse percurso, também serão utilizadas 

as decisões judiciais do STF, bem como os decretos editados pelo chefe do Poder 

Executivo cearense. 

A delimitação epistemológica realizada e acima descrita, expressa uma opção 

metodológica que prioriza a análise constitucional, legal e jurisprudencial. Desse 

modo, essa pesquisa não se restringirá apenas sob o prisma jurídico exegético, mas 
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principalmente pela razoabilidade que a investigação carece, haja vista a 

contemporaneidade e gravidade das medidas. 

No que concerne ao tipo de pesquisa e à abordagem utilizada, alinha-se com 

o método dedutivo, do geral para o específico, do tipo bibliográfico documental, pois 

se dialoga com autores de ciências humanas, médicas e aplicadas, sobretudo com 

juristas da teoria constitucionalista, focando na teoria dos direitos fundamentais, bem 

como autores de áreas específicas do direito sanitário e administrativo. Os 

instrumentos bibliográficos para o aprofundamento do estado de calamidade são 

artigos, livros e teses, todas pautadas cientificamente para fins de embasar a presente 

pesquisa monográfica. 

Quanto às fontes secundárias, essas são extraídas dos endereços eletrônicos 

oficiais, como o portal do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Saúde do 

Estado do Ceará (SESA), além de dados da OMS, jornais de grande circulação e as 

decisões proferidas pelo STF, que enfrentaram a questão. No que se refere às fontes 

primárias, os dados foram subtraídos dos decretos restritivos, da legislação e da 

própria CRFB/88. 

Os objetivos acimas descritos serão atingidos utilizando-se da forma 

descritiva e exploratória, buscando-se alcançar o aprofundamento do tema, reunindo 

mestres e doutores no assunto quanto às recentes nuances jurídicas.  

A presente pesquisa monográfica buscou emprestar um fio condutor 

congruente a essa investigação: (i) primeiramente (cap. 2º), abordar-se-á o instituto 

do estado de calamidade pública de forma holística, buscando suas bases e 

finalidades, assim como seus contrastes com o estado de exceção. Ainda nesse fito, 

parte-se para a análise sistêmica de como tal instituto pode servir de pano de fundo 

para o acionamento da legalidade extraordinária; (ii) em seguida (cap. 3º), é mister 

debruçar-se exclusivamente sobre a restrição dos direitos fundamentais para fins de 

aferir os condicionantes legais e constitucionais que autorizam o estado de 

calamidade pública a interferir nesses direitos tão caros à população durante uma 

crise; (iii) e, por fim (cap. 4º), a análise prática de toda a sistematização teórica 

realizada, aferindo o acionamento da legalidade extraordinária no Estado do Ceará 

pela pandemia da COVID-19 e a validade da medida restritiva do lockdown imposta à 

população cearense através do exame da proporcionalidade, e se os decretos 

restritivos instituidores dessa medida respeitaram os condicionantes legais 
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autorizativos dessas restrições, pois, caso não respeitados, os decretos são 

inconstitucionais, devendo ser expurgados da ordem jurídica vigente.  

Por fim, o presente momento carece de respostas, tanto do ordenamento, 

quantos dos juristas e pesquisadores brasileiros, visto a gravidade das restrições 

impostas com fundamento em um instituto pouco debatido. Destarte, faz-se mister a 

aplicação de um diálogo interdisciplinar e cauteloso sobre o tema em comento, haja 

vista que, no ano de 2020, foi manejado de forma reiterada, tornando-se 

imprescindível estabelecer um real diálogo das fontes cientificas, amparando-se no 

caráter finalístico da norma.   

O propósito primeiro desta subscrevente é estabelecer balizas conceituais 

para melhor fomentar o debate e esclarecer de forma diretiva o instituto que se tornou 

o centro das discussões e dúvidas constitucionais e sociais em cenários de crises. 
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2 O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

 

O presente capítulo aprofunda-se no instituto do estado de calamidade 

pública e suas finalidades, importância, diretrizes e alcances, investigando as bases 

daquilo que será o pano de fundo jurídico das crises durante os anos de 2020 a 2021. 

Com efeito, deve-se traçar uma linha limítrofe entre os diferentes institutos de 

contenção de crises, previstos na CRFB/88, para fins de determinar a necessidade do 

manejo desse instrumento face àqueles constitucionalizados. 

A CRFB/88, bem como a legislação infraconstitucional, elenca um acervo 

de normas que tratam das medidas que devem ser adotadas pelos gestores públicos 

em épocas de crise. Isso ocorre devido à necessidade de preservar a ordem jurídica 

e responder de forma eficaz à situação excepcional posta à população, sem 

detrimento de quaisquer princípios diretivos.  

Esse debate se torna imprescindível devido à complexidade e sensibilidade 

que o tema carece, uma vez que entender os instrumentos disponíveis no 

ordenamento jurídico, seus graus e potencialidade para adentrar às residências 

brasileiras é essencial para aferir a medida mais compatível à contensão de crises por 

parte dos gestores públicos. Logo, para atender aos objetivos e delimitação do 

presente estudo, faz-se necessário penetrar as bases e fundamentos do estado de 

calamidade pública para entendê-lo melhor, isso servirá de pilar para avaliar a sua 

viabilidade em épocas de crises graves e aptidão em restringir direitos em épocas de 

crises.  

 

2.1 A CALAMIDADE PÚBLICA  

 

O termo “calamidade” é observado desde os primórdios da civilização, visto 

que em todas as épocas houve, em alguma medida, crises impactantes e a 

necessidade de contenção e proteção social. Alguns estudiosos assentam que as 

primeiras noções de calamidade se referiam à agricultura, aos trabalhadores do 

campo (PINHEIRO, 1954). 

 O “Calamo” se consubstanciava na situação em que o granizo quebrava 

os tales dos trigais da lavoura. Era uma situação de completo prejuízo e preocupação 

para os lavradores, pois poderiam perder todos os seus cultivos. Desse modo, para a 
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agricultura, essa situação gerava um completo caos, comprometendo diversas 

colheitas e, principalmente, a economia.  

Com o desenvolvimento das cidades, pragas e os demais eventos que 

vulnerabilizavam os campos, acarretando o êxodo rural; essa situação de desespero 

coletivo passou a ser conhecida como “desastre”. Diante disso, calamidade passou a 

ser compreendida na seguinte tradução: “todos os males, de certa gravidade, que 

atingiam uma coletividade.” (PINHEIRO, 1954, p. 38). 

Um ponto fundamental, trazido por Pinheiro (1954), é o relato de diversos 

outros autores que utilizavam o termo calamidade para definir situações de tragédias, 

como o Padre Antônio Vieira, Frei Luis de Sousa, Osório Duque, Manoel Bernardes, 

Euclides da Cunha, Francisco Manoel de Melo, além dos franceses e germânicos, 

bem como aqueles presentes em escritos mitológicos e previsões de calamidades na 

Bíblia. Como definição conceitual acerca das calamidades públicas, preceitua Pinheiro 

(1954, p. 38-39): 

As calamidades públicas são males notórios que atingem um país, uma 
região ou um grupo numeroso de pessoas, causando perturbações profundas 
na coletividade e criando situações excepcionais em que as necessidades 
humanas alcançam, inesperadamente, um elevado grau, está-se a ver que 
elas sempre exigem providências enérgicas, eficientes e imediatas dos 

poderes públicos. 
 

Na contemporaneidade, há juristas que se propõem a conceituar o instituto, 

por exemplo, afirma, Meireles (1999, p. 99), ser “momentos de perigos e 

anormalidades, provenientes de eventos da natureza, tais como, inundações, 

vendavais, secas e epidemias”. O importante desse conceito é que a calamidade não 

se restringe a um rol taxativo de situações, mas, sim, todas aquelas que geram 

temeridade à população. 

Já Cretella (1991, p. 1426) preconiza sendo “a desgraça que atinge, de 

repente, grande número de pessoas, como inundações, peste, fome, guerra, incêndio, 

terremoto, vendaval, devastação ciclônica”. Observa-se que o autor imputa e delimita 

aos fenômenos naturais e humanos a conjuntura calamitosa, usando o termo 

“desgraça”, o que acrescenta um tom urgente à situação. 

Canotilho (1993, p. 863), ao conceituar o termo calamidade, verificou 

qualificadoras aos citados desastres, aduzindo, em simples palavras, tratar-se das 

“catástrofes naturais (terremotos, vulcões, tempestades, inundações e epidemias), as 
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catástrofes tecnológicas e os acidentes graves”. Nessa perspectiva, o termo se 

restringe, sendo o conceito menos abrangente dos apresentados. 

No Brasil, em todas as constituições, extrai-se a previsão de gerenciamento 

das crises, não somente àquelas de cunho externo militar, mas também destinadas 

às questões públicas sociais, objetivando restabelecer a normalidade ante a 

conjuntura fática de pragas, inundações e secas. Durante o Brasil Império, as 

desgraças populares ocorriam com muita frequência, principalmente no que toca às 

questões sanitárias devido à epidemia de Febre Amarela, Cólera e Varíola. As 

autoridades públicas não tratavam o sanitarismo com a devida seriedade, apesar dos 

diversos discursos e do reconhecimento dos ministros da situação de “calamidade 

pública” que se instaurava (WESTIN, 2020, online). 

Ressalta-se que a despeito da omissão por parte dos gestores, a 

Constituição Política do Império do Brazil (CPIB/24) previa, em seu art. 1791, a 

obrigação do Estado com os socorros públicos, garantindo a mínima proteção aos 

súditos (ART. 179, CPIB/24). Um exemplo de socorro público foi a autorização 

conferida pelo Ministério do Império, em 26 de setembro de 1851, através do Decreto 

nº 826, para a abertura de crédito extraordinário com o fito de custear despesas 

decorrentes da epidemia de bexigas na província do Pará, popularmente conhecida 

como “Peste da Bexiga”, resultando em inúmeros enfermos e vítimas (BRASIL, 1851). 

A abertura dos créditos foi um reconhecimento dos comandos constitucionais, 

considerado um avanço à época em momentos de crises. 

Com o advento da República em 1889, o termo “calamidade pública” foi 

incluído oficialmente no texto constitucional de 1891, todavia, não se delimitava o seu 

real alcance, sendo prevista apenas como uma remota possibilidade de socorro 

quando solicitado pelos estados e municípios à União2. Com a ausência de 

demarcação, restou mister a intervenção federal pela inclusão da limitação expressa 

do instituto, essa fornecida pela Circular de 22 de março de 1897 (DOU de 24/03/1897, 

p. 1.354), na qual aduz: 

 
1Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela 
maneira seguinte.  
[...] 
XXXI. A Constituição tambem garante os soccorros públicos (ART. 179, CPIB/24, online). 

 
2 Art. 5º - 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 (ART. 5º, CPIB/24, online). 



21 

 

 

 

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. 
(RELATÓRIO DO MJNI , 1897. PUBL. NO D. O., DE 4-3-1897apud 
PINHEIRO, 1954, p.41). 
 

No advento da Constituição de 1934 (CEUB/37), não houve alteração 

substancial acerca das calamidades. No entanto, sua sucessora retirou o termo 

“calamidade” do texto formal, transferindo à legislação a égide desse instituto. 

Efetivamente, os legisladores já se debruçavam na produção de normas de cunho 

financeiro, principalmente através da edição de decretos, elencando hipóteses de 

aumentos de gastos pela União decorrentes da situação de calamidade pública, 

espraiando-se em diversos atos normativos; atribuindo aos governadores ou 

interventores a responsabilidade pela abertura de créditos extraordinários, 

suplementares ou especiais, para cobrir despesas relativas às emergências, sem 

prévia autorização do Presidente da República (ART. 70, A, CEUB/37). 

Redemocratizando-se, o constituinte brasileiro de 1946 voltou a elevar as 

calamidades públicas ao rol das normas constitucionais, em seu art. 18, § 2.º, 

imputando à União o dever de socorrer os estados-membros de forma obrigatória, 

diferente da previsão de 1824 em que só havia intervenção a pedido. Nessa linha, a 

Constituição não tolerava mais a mera deliberação ou opção do ente federativo central 

nas questões calamitosas, mas exigia-se o auxílio financeiro ante a situação 

fragilizante da economia local, sobretudo, quanto às questões sanitárias, que 

resultavam na carência de recursos para atender a população (ART. 18, § 2.º, 

CEUB/46). 

No que tange à Constituição do período ditatorial, essa também fixou o 

dever de assistência da União nas circunstâncias desastrosas, garantindo a 

possibilidade de autorização para a abertura de créditos extraordinários. É importante 

assinalar que, para fins didáticos, consoante o Ministério da Economia, os créditos 

extraordinários são espécie do gênero créditos adicionais, visto que trata da alteração 

na Lei Orçamentária, já aprovada, para situações imprevisíveis e urgentes, nas quais 

se encaixam as calamidades. Esses servem de fundamento legal para o não 

cumprimento dos gastos públicos previstos na citada Lei (BRASIL, 2020i, online). 
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Nesse passo, afirma-se que todas as constituições apontadas expressam 

algum interesse nas calamidades públicas, mas, essencialmente, no que tange às 

questões de cunho financeiro. A preocupação fundava-se exclusivamente com os 

gastos do governo, visto a impossibilidade de ultrapassar os limites previstos, e 

apenas nas circunstâncias bem desenhadas pelos constituintes e pelos decretos 

normativos editados pelos entes federados.  

Explanado os precedentes constitucionais que embasam a calamidade 

pública antes da CRFB/88, conclui-se que o instrumento é materialmente 

constitucional, que força o governo a olhar de forma diferenciada para as situações 

de desastres. As crises de grave repercussão social ou os socorros públicos devem 

ser postos à disposição dos entes em benefício e proteção à população. 

 

2.2 CALAMIDADE PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A CRFB/88 não diferiu de suas antecessoras no tocante ao 

estabelecimento de uma previsão de socorro, incluindo o termo em diversas 

passagens do Texto Maior. A primeira alusão à calamidade é feita no que tange às 

competências, dado a atribuir, em seu art. 21, a competência para planejar e promover 

a defesa permanente contra as calamidades públicas durante as secas e inundações 

(ART.21, CRFB/88). 

 A possibilidade de a União intervir nas questões de naturezas financeiras 

dos entes federativos vulneráveis pelos desastres — principalmente na região 

Nordeste, onde se identifica o maior número de casos — acarretou o fortalecimento 

do federalismo cooperativo. Cumpre salientar que, apesar de a competência constar 

como exclusiva, os estados e municípios possuem responsabilidades comuns, em 

virtude do grau de afetação das crises no território que administram, portanto, há como 

defender que se trata de competência genuinamente exclusiva (ALMEIDA, 2018). 

Outra referência é a hipótese de decretação de estado de defesa, prevista 

no art. 136, caput, que aduz a prerrogativa do Presidente da República em preservar 

ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública e 

paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 

calamidades de grandes proporções na natureza. Nessa previsão, as calamidades 

possuem o viés de se estabelecerem como eventos isolados de grande proporção, 

que perturbariam a ordem social de tal forma, ameaçando às instituições 
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democráticas. Sobre esse item, abordar-se-á, no próximo tópico, de forma mais 

detalhada (ART. 136, caput, CRFB/88). 

Outro cenário previsto às situações calamitosas está no art. 148, no qual 

expõe: “A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência”. Empréstimo compulsório é uma espécie 

tributária que visa socorrer o Estado nas hipóteses taxativas previstas na CRFB/88, 

norteado pelo princípio da necessidade, só podendo ser instituído mediante lei 

complementar quando há provas irrefutáveis da inevitabilidade de despesas 

extraordinárias (ART. 148, CRFB/88, online). 

Além do referido tributo, outra disposição de cunho financeiro, alude-se ao 

art. 167, § 2.º, que autoriza a abertura de créditos extraordinários para atender as 

despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna 

ou calamidade pública. Nesse passo, como já explicitado, trata-se de uma situação 

autorizante para a alteração da Lei Orçamentaria Anual — LOA (ART. 167, § 2.º, 

CRFB/88). 

Quanto aos créditos extraordinários e às calamidades públicas, em ADI 

4.048 – DF, ao decidir sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.658/08, promulgada 

em razão da MP. 405/2007, que previa a abertura em favor da Justiça Eleitoral e de 

diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 5.455.677.660,00 (cinco 

bilhões, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, 

seiscentos e sessenta reais), os ministros do STF imergiram no tema das calamidades 

públicas (BRASIL, 2008, online). Na decisão, os ministros evidenciaram as hipóteses 

taxativas que incidem a autorização do crédito, preceituando, inclusive, que a 

calamidade pública é uma ocasião fática de gravidade extrema e de circunstâncias 

que ameaçam a paz social, consequentemente, a Suprema Corte reconhece a 

importância e gravidade do momento3. 

 
3 EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

PROVISÓRIA N° 405, DE 18.12.2007. ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES 
CONSTITUCIONAIS À ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA 
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. I. MEDIDA PROVISÓRIA E SUA CONVERSÃO EM LEI.  
[...] 
III. Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 62), a Constituição exige que a abertura do 
crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Ao 
contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se 
submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os 
requisitos de imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 3º) recebem densificação normativa da 
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A calamidade pública é um instituto que necessita de um olhar diferenciado 

por parte do gestor público ante a vulnerabilidade do momento que os entes 

federativos e suas receitas se encontram, dada a ausência em diversas gestões de 

um gerenciamento eficaz de resolução de problemas. Nesse intento, deve-se extrair 

do texto constitucional os princípios que servem de parâmetro para o legislador e 

administrador público poder manejá-lo à luz dos valores impregnados na Carta 

Suprema. 

Cumpre salientar que os princípios norteadores da calamidade pública, por 

parte dos gestores, não são explorados em sua completude pela doutrina jurídica 

contemporânea, mas pode-se extrair da CRFB/88 que a atuação do legislador e gestor 

público deve estar pautada em, pelo menos, cinco balizas: (1) prevenção, (2) 

preservação, (3) excepcionalidade, (4) temporariedade e (5) necessidade (JUNIOR, 

2003, p.05). 

A prevenção caracteriza-se como o dever do legislador e do gestor em 

implementar políticas públicas preventivas de eventos catastróficos, bem como 

realizar todas fiscalizações e abastecimentos básicos essenciais para evitar o caos 

social que se desdobre em mais danos (JUNIOR, 2003). Quanto à preservação, 

consubstancia-se no zelo pela manutenção das instituições democráticas, pois além 

de ser um princípio da República, deve ser potencializado em maior medida. O 

princípio democrático pode ser descrito no dever de “constituir uma democracia 

representativa e participativa, pluralista, e ser a garantia geral da vigência e eficácia 

dos direitos fundamentais”. Esse princípio deve ser preservado com o fito de perpetuar 

a democracia e sobrepujar “as desigualdades sociais e regionais e instaurar um 

regime democrático que realize a justiça social”. (SILVA, 1991, p.108). 

Como supramencionado, as causas apontadas pelos doutrinadores que 

ensejam a calamidade pública levam ao meio social um sentimento de pânico, 

insegurança, pois invade a esfera econômica, social e pessoal da vida de muitos 

 
Constituição. Os conteúdos semânticos das expressões "guerra", "comoção interna" e "calamidade 
pública" constituem vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso I, 
alínea "d", da Constituição. "Guerra", "comoção interna" e "calamidade pública" são conceitos que 
representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de conseqüências imprevisíveis 
para a ordem pública e a paz social, e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção 
de medidas singulares e extraordinárias. 
(...) 
V. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Suspensão da vigência da Lei n° 11.658/2008, desde a sua 
publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008.” (STF, ADI 4048 MC / DF, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Julgamento:  14/05/2008, online) 
 



25 

 

 

indivíduos. Com a sensação de imprevisibilidade e temeridade, tal situação 

corresponde a um terreno fértil para a instabilidade institucional democrática do 

Estado, logo, deve ser tratado de forma cautelosa.  

No que tange à excepcionalidade, essa possui o propósito de vetorizar o 

manuseio do instrumento apenas para os eventos que propiciam o desequilíbrio da 

ordem social, seja por questões naturais, humanas ou materiais, devendo ser 

implementada com a finalidade preventiva e de retomada à normalidade. Em relação 

à necessidade, funda-se na adoção de medidas necessárias à contenção dos eventos 

danosos, visto suscitar o aumento dos gastos públicos.  Com o aumento das despesas 

públicas, sobrevém a necessidade de prestação de conta por parte do gestor, 

respondendo esse por todas as providências tomadas.  Por fim, quanto à 

temporariedade, o instrumento deve ser utilizado da forma mais restritiva e prudente 

possível, isso é, apenas durante o lapso temporal que durar o desastre (JUNIOR, 

2003, p.05). 

Previsto não apenas na CRFB/88, a calamidade pública também se 

encontra inserida nas constituições estaduais de diversos entes da federação, por 

exemplo, em rol exemplificativo, o estado de Minas Gerais, contemplou o tema em 

sua Constituição de 1989, art. 133, inciso II4 (MINAS GERAIS, 1989, online).  

O cerne da questão se resume na concepção de que sendo a Carta Política 

o documento de maior força normativa no país, regulando os princípios e diretrizes 

essenciais à República, ao exteriorizar a preocupação com os eventos de calamidade 

pública, consagra, de forma nítida, a importância e materialidade constitucional do 

instituto. Todavia, embora a Constituição preveja situações que envolvam calamidade 

pública, não são discriminadas a instrumentalização e regulamentação do mesmo, 

incumbindo, portanto, à legislação ordinária o ônus de tal tarefa. 

 

2.3 O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO BRASIL 

 

 
4 Art. 133 – A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, organiza-se de 

forma sistêmica visando a:  
[...]  
II – prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade 
pública, sinistros e outros flagelos; (MINAS GERAIS, 1989, online). 
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A calamidade pública está sob a égide constitucional, embora a previsão 

para a decretação e reconhecimento de um “estado” de calamidade incumbe à 

legislação em todas as camadas federativas. Portanto, resta-se necessária a 

explanação da operacionalização e normatização do estado de calamidade pública na 

legislação brasileira, de modo a melhor compreender o instituto. 

No âmbito estadual e municipal, a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDC), instituída pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, corresponde à 

legislação que regulamenta o instituto da defesa civil e a sua competência para a 

decretação do estado de calamidade, bem como possui a atribuição em instituir novas 

diretrizes acerca do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e do 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autorizando a criação de 

um sistema de informações e monitoramento de desastres. Nesse passo, observa-se 

a atribuição da defesa civil no que toca às causas de calamidade pública no Brasil 

(DISPOSIÇÕES GERAIS, LEI Nº 12.608/12). 

A PNPDC estabelece, em seu art. 6, VII, a competência da União para 

instituir e manter um sistema de monitoramento de situação de emergência ou de 

estado de calamidade, além de estabelecer critérios e diretrizes gerais para a 

declaração e o reconhecimento dos eventos, com o fito de obtenção de recursos 

federais. Dessa forma, conforme visto acima, tal dispositivo é reflexo do art. 21, XVIII 

e 22, XXXVIII, da CRFB/88, que aduz a competência privativa legislativa e material da 

União no que toca à defesa civil (ART. 21, XVIII; 22, XXXVIII, CRFB/88). 

Historicamente, a PNPDC surgiu como respostas aos diversos desastres 

ocorridos no Brasil entre os períodos de 2008 a 2011, principalmente na região 

serrana do estado do Rio de Janeiro.  As tragédias podem ser consideradas um marco 

para a estruturação da idealização de uma política nacional de defesa civil e um olhar 

mais aprofundado e analítico da SINPDEC, instaurado pela Medida Provisória nº 

494/2010, com a consequência aprovação da Lei nº 12.340/2010, que dispôs sobre o 

SINDEC (FREIRE, 2014). 

Possuindo a União competência exclusiva e legislativa sobre a defesa civil, 

a PNPDC preceitua a competência apenas dos estados e municípios para declarar 

situação de emergência e estado de calamidade pública, quando for o caso. Logo, a 

União não faz parte desse rol. 

Todas as diretrizes e procedimentos a serem adotados, as ações 

preventivas, de recuperação e resposta para os eventos danosos, devem ser 
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extraídos da própria Lei Federal, assim como a obrigatoriedade de cada Estado-

membro e municípios de instituírem a sua própria defesa civil, mas a responsabilidade 

de fiscalização e administração, nos casos de implantação de controle político de 

prevenção aos desastres, fica adstrita à União (ART. 4º, LEI Nº 12.608/12). 

Convém ressaltar que a PNPDC restringe-se às causas preventivas, ou 

seja, rege-se pelo princípio da prevenção, além de definir as ações de precaução que 

a defesa civil, em momento de crise, deva suportar para gerir a crise. O princípio da 

prevenção norteia a aplicação dos institutos existentes para fins de monitoramento, 

evitando que algo aconteça, e, caso aconteça, o alerta será dado com o objetivo de 

gerenciamento do cenário (COSTA, 2013). 

Arredada, portanto, tal questão, como visto no embasamento constitucional 

da Lei, é dever da União dispor de recursos para socorrer o ente federativo vítima da 

crise. Para a disponibilização de tais recursos é crucial o estabelecimento de critérios 

para a concessão. Assim, a Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de 2016, 

do Ministério da Integração Nacional, estabelece os níveis e prescreve quais medidas 

deverão ser tomadas pelo gestor (BRASIL, 2016, online). 

A primeira observação recai sobre a diferenciação entre estado de 

calamidade pública e estado de emergência, ambos previstos na legislação de 

contenção de crise. Em linhas gerais, é comum a interligação dos termos, embora 

distintos, possuindo efeitos e tratamentos diferenciados. 

O estado/situação de emergência, consubstancia-se na crise de menor 

potencial, sendo um evento iminente e superável pela população atingida, pois os 

danos à saúde e aos serviços públicos são parciais. Para a doutrina jurídica, nas 

palavras de Meirelles (1999, p. 253): 

 

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, exigindo rápidas providências da Administração para debelar ou 

minorar suas conseqüências lesivas à coletividade. 
 

O conceito legal de situação ou estado de emergência, está preceituado no 

Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020, editado pelo Presidente da República, 

que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção 

e Defesa Civil, no qual aduz (ART. 2º, XIV, DECRETO Nº 10.593/2020d, online): 
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Art. 2º. (...) XIV - situação de emergência - situação anormal provocada por 
desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento 
parcial da capacidade de resposta do Poder Público do ente federativo 
atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais 
para resposta e recuperação. 
 

No que tange ao estado de calamidade pública, esse se caracteriza por 

uma situação mais grave do que o estado anterior, pois acarreta um prejuízo 

substancial ao Poder Público, interferindo na ordem e paz social, inclusive à 

incolumidade ou à vida da população. Gasparini (2008, p. 413) conceitua a instituição 

do estado de calamidade pública como:  

 

[...] situação de perigo grave, generalizada ou particularizada a uma região, 
decorrente de eventos da natureza (inundações, vendavais, secas, 
epidemias). É situação caracterizada pela impossibilidade de atendimento 
adequado por parte da Administração Pública com a utilização dos meios e 
recursos que normalmente estão a seu dispor. 

 

Esse conceito, até o ano de 2010, era somente previsto por juristas, não 

havendo por parte dos legisladores a preocupação na conceituação. Não obstante, o 

Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020, refere-se ao termo legal do instituto 

sendo (ART. 2º, VIII, DECRETO Nº 10. 593/2020d, online, grifo nosso): 

 

Art. 2º. (...) VIII - Estado de calamidade pública - situação anormal 
provocada por desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público 
do ente federativo atingido ou que demande a adoção de medidas 
administrativas excepcionais para resposta e recuperação. 
 

Extrai-se, portanto, que, para a declaração de um instrumento ou de outro, 

é mister aferir o grau do desastre, a proporcionalidade e potencialidade dos danos. 

Para tal aferição, foi editado, pelo Ministério da Integração Nacional, a Instrução 

Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, que estabeleceu procedimentos e 

critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade 

pública pelos Municípios, Estados e Distrito Federal (BRASIL, 2016, online). 

A início, deve-se ressaltar a presença do termo “desastre”, utilizado pela 

legislação para situações que ensejam calamidade pública e situação de emergência. 

O art. 2o do decreto nº 10.593/2020, importa ser o “(...) resultado de evento adverso 

decorrente de ação natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos 

humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais”. Esse conceito 

é o pilar para a aplicação das normas referentes ao instituto (BRASIL, 2020d, online). 
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Os tipos de calamidades públicas existentes são aferidos conforme os 

danos provocados. Para a verificação mais concreta dos danos, faz-se necessário 

estabelecer a distinção de cada um deles, visto que as medidas só podem ser 

instauradas em decorrência de danos, que são: naturais, humanos/biológicos ou 

materiais.  

Os danos naturais “são aqueles provocados por fenômenos e 

desequilíbrios da natureza. São produzidos por fatores de origem externa que atuam 

independentemente da ação humana”. Quanto aos danos de origem 

humana/biológica, esses se caracterizam por serem “provocados por ações ou 

omissões humanas, incluindo-se a calamidade pública sanitária. Estão relacionados 

com o próprio homem, enquanto agente e autor, por isso são produzidos por fatores 

de origem interna”. Já os danos materiais “são dimensionados em função do número 

de edificações, instalações e outros bens danificados e destruídos e do valor estimado 

para a reconstrução ou recuperação dos mesmos”. Por fim, danos mistos, que são 

“ações ou omissões humanas contribuem para intensificar, complicar e/ou agravar 

desastres naturais”. (SANTA CATARINA, 2012, p.37). 

Para fins de obtenção de recursos federais, bem como identificar a medida 

correta a ser aplicada aos desastres, o art. 2º da Instrução Normativa nº 2, preceitua 

três níveis de intensidade de danos que deverão ser observados para a decretação: 

a) Nível I — desastres de pequena intensidade, b) Nível II — desastres de média 

intensidade e c) Nível III — desastres de grande intensidade (BRASIL, 2016, online). 

Nos desastres de Nível I os danos são humanos, em contexto de aparente 

normalidade, obtendo recursos mobilizados a nível local ou complementados com o 

aporte de recursos estaduais e federais. Nesse tipo de situação cabe apenas a 

declaração da situação de emergência. Observa-se que os prejuízos causados são 

poucos e razoáveis (BRASIL, 2016, online). 

Os desastres de Nível II, pode haver mais de um dano, no entanto, um 

deles deve ser humano, possuindo como condicionante o prejuízo econômico público 

ou de caráter privado. A crise é classificada como suportável e superável pelo governo 

do ente, adquirindo recursos para o controle das esferas estadual e federal. Nesse 

quadro, a medida utilizada deve ser necessariamente a situação de emergência 

(BRASIL, 2016, online). 

Por fim, o último Nível preceituado é o III, consubstanciando em danos de 

natureza humana, ambiental e econômica. No entanto, há condicionantes legais para 
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esse nível: (a) óbitos; (b) isolamento de população; (c) interrupção de serviços 

essenciais; (d) interdição ou destruição de unidades habitacionais; (e) danificação ou 

destruição de instalações públicas e obras de infraestrutura pública. Nesse nível, os 

danos não são superáveis ou suportáveis pelo ente que declarou, portanto, o 

instrumento que deve ser utilizado é o estado de calamidade pública (BRASIL, 2016, 

online). 

Arremata-se que, para a declaração dos instrumentos, deve-se ponderar a 

intensidade do dano e os prejuízos acarretados. A partir da identificação da crise, cabe 

a declaração por iniciativa do gestor público, isto é, a nível municipal, incumbirá ao 

Prefeito, sendo a nível estadual, caberá ao Governador.  A declaração deverá ser feita 

por meio de decreto e deverá estar fundamentada em parecer do órgão de Proteção 

e Defesa Civil, contendo o prazo máximo de 180 dias a contar de sua publicação.  

Não obstante, o decreto do chefe da administração pública local ou 

estadual não é suficiente para ter acesso aos benefícios federais, dada a 

imprescindibilidade do também reconhecimento por parte do Poder Executivo Federal. 

Tal reconhecimento é previsto no art. 5º da Instrução Normativa nº 2. O requerimento 

encaminhado deverá conter toda a explanação sobre a situação de calamidade 

pública e, a depender do caso, pode ser acolhida ou indeferida, cabendo recurso 

dessa decisão (BRASIL, 2016, online). 

Consoante à PNPDC, a decretação do estado de calamidade pública é uma 

prerrogativa apenas dos Estados-membros e dos municípios, cabendo aos estados o 

reconhecimento da declaração realizada pelos munícipios. Os estados apenas podem 

decretar esse instituto quando um evento de grande proporção se espraiar para mais 

de um município, de forma sincrônica (BRASIL, 2016, online). 

O manejo desse instrumento é amplamente utilizado pelos estados e 

municípios, sendo os decretos mais atuais e de maiores repercussões midiática o 

rompimento da Barragem de Mariana — MG, em 05 de novembro de 2015, pelo 

Decreto nº 7.502 de estado de calamidade pública; e a barragem de Brumadinho — 

MG, ocorrido em 25 de janeiro de 2019 (LOPES, 2017).  

Em análise geral, os desastres mais recorrentes em âmbito municipal são 

as secas e as chuvas, caracterizando-se o total de quase 80% das causas de 

decretação. A Região Nordeste é considerada aquela que mais usufrui dessa 

prerrogativa.  
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Veja-se o gráfico abaixo: 

Fonte: Confederação Nacional dos Municípios, 2018ª, online. Elaboração própria. 

 

Os dados relevam a vulnerabilidade do Nordeste e a importância do 

instituto jurídico para essa região, especialmente aos estados do Ceará, Paraíba e 

Bahia, que são os mais atingidos pelos desastres. Isso gera um fôlego financeiro 

substancial aos estados e municípios (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

MUNICÍPIOS, 2018a, online). 

No que consiste ao estado de calamidade pública sanitária, essa não está 

entre as mais recorrentes, mesmo estando prevista como causa humana/biológica. 

Todavia, em rol exemplificativo, no ano de 2019, o Estado de Roraima decretou estado 

de calamidade pública devido aos ingressos e conflitos na fronteira venezuelana, 

agravando a situação já crítica dos hospitais. O pedido de reconhecimento visava 

precipuamente a compra de medicamentos e de materiais médico-hospitalares para 

gerenciamento da crise (RORAIMA, 2019, online). 

Em 2020, com o reconhecimento da pandemia da COVID-19, o Ministério 

do Desenvolvimento Regional (MDR), através da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, determinou a simplificação dos procedimentos de requisição para o 

reconhecimento de calamidade pública pelos Estados e municípios, visto que até o 

mês de abril, mais de dois mil municípios solicitaram o reconhecimento ao Poder 
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Executivo Federal (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 2018b, 

online). 

Em âmbito federal, até o ano de 2020, não se visualizava a necessidade 

de decretação por parte do ente central de um estado de calamidade pública, no 

entanto, com a pandemia da COVID-19 — tratada no capítulo 3º— de forma inédita, 

o Governo Federal se socorreu a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) como norma autorizante do manejo da 

medida. Isso se fez necessário devido à gravidade do momento e a impossibilidade 

do Governo Federal em gerenciar a crise pela via orçamentária comum, sendo 

inescusável a cobertura legal para justificar os gastos público (BRASIL, 2020b, online). 

A LRF é a norma basilar da gestão fiscal que designa as responsabilidades, 

diretrizes, metas, objetivos, frente ao trato com os recursos públicos. Faz partes dos 

pilares dos gastos, com o objeto precípuo em estabelecer limites, garantindo que o 

Estado permaneça solvente em suas finanças, evitando ao máximo o seu 

endividamento. Logo, a referida norma cria critérios que evitam que o gasto não 

acompanhe as receitas, definindo as metas fiscais (DALMONECH; TEIXEIRA; 

SANTANNA, 2011). 

O art. 65 da LRF estabelece uma ressalva ao atingimento das metas fiscais, 

devido à situação de calamidade pública reconhecida. No texto legal, observa-se que 

a peculiaridade do momento enseja um investimento em insumos e aparo social, 

protegendo a saúde e os empregos da população. Tais medidas acarretam gastos 

imprevisíveis e urgentes, consequentemente, autorizando o gestor a ultrapassar o 

limite orçamentário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, assim como 

se trata da hipótese de suspensão da obrigatoriedade de licitação nos contratos 

públicos. Vale ressaltar que, o decreto legislativo de reconhecimento do estado de 

calamidade pública, é a legislação que estabelece os limites de atuação do gestor 

(ART. 65, LC Nº 101/00). 

Com base nessa previsão, ventilou-se o entendimento acerca da 

possibilidade de a União também poder manejar o instituto das calamidades. Logo, 

após o reconhecimento da pandemia pela OMS no dia 11 de março de 2020, o 

Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 93/20, 

solicitando sua aprovação em decorrência da situação calamitosa posta, bem como 

dispensas do atingimento das metas fiscais prognosticada na LDO e da limitação de 

empenho disposta no artigo 9.º, da LRF (BRASIL, 2020a, online). 
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Todavia, como as finanças públicas é matéria reservada à Constituição, 

não é cabível apenas um entendimento não consolidado sobre o tema, necessitando 

de mais. Nesse diapasão, no ano de 2021, o estado de calamidade pública foi incluído 

no Texto Maior, pela EC. nº 109 de 20215, dispondo: “Art. 49. É da competência 

exclusiva do Congresso Nacional: (...) XVIII - decretar o estado de calamidade pública 

de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G 

dessa Constituição”. (BRASIL, 2021, online). 

A EC. nº 109/21 ainda altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 168 e 

169 e os arts. 101 e 109, além dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

acrescentando à CRFB/88 os arts. 164-A, 167- A, 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F 

e 167-G. Todas essas matérias são de cunhos financeiros, mas, ainda assim, eleva o 

status do instituto a constitucional pela primeira vez na história do constitucionalismo 

brasileiro (BRASIL, 2021, online). 

Por fim, verifica-se que o instituto passou a ser constitucionalizado, embora 

para fins financeiros, devendo ser decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa 

privativa do Presidente da República. A constitucionalização introduzida ao texto 

permanente pretende dar respaldo jurídico a eventuais e futuras situações de 

calamidade pública em âmbito nacional, como a decretada de forma inédita em 2020. 

 

2.4 O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA versus SISTEMA CONSTITUCIONAL 

DAS CRISES 

 

O estado de calamidade pública, como descrito, é um instituto de 

contenção de crises, previsto constitucionalmente pela EC nº 109/21, apesar de ser 

estabelecido apenas na seara financeira. No entanto, há situações em que o instituto 

não está autorizado a agir, em razão da gravidade da crise, devendo a situação ser 

gerida pelo chamado sistema constitucional das crises.  

 
5 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  
[...] XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito 
nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (ART. 84, 
CRFB/88, online) 
(...)   
Art. 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo 
Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime 
extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, 
somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos 
arts. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (ART. 167-B, CRFB/88, online). 



34 

O sistema supramencionado é uma medida prevista pela CRFB/88 quando, 

em algum momento político-social, houver uma ameaça ao equilíbrio da ordem 

democrática. Tal sistema encontra-se previsto no título da Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas. 

A defesa do Estado é uma medida de importância ímpar, pois possui a 

função de evitar eventuais árbitros por parte do Poder Público, posto que, pautando-

se no argumento de possível ameaça, os gestores podem utilizar-se de meios 

autoritários visando o rompimento com o Estado Democrático de Direito e a ascensão 

ao Poder. Convém ressaltar os mecanismos próprios para a manutenção da ordem, 

no que concerne à defesa das instituições, sendo essa, exteriorizada pelas Forças 

Armadas e Segurança Pública. No entanto, ao detectar situações que ameaçam o 

Estado, o sistema constitucional das crises entra em ação (MORAIS, 2018). 

A Constituição foi projetada com mecanismos garantidores da harmonia, 

visando a estabilidade e autopreservação, para que, em casos de fatores externos, e 

aqui cito políticos, naturais e sociais, não possam interferir no equilíbrio desejado. 

Logo, para a garantia desse equilíbrio, todas as constituições brasileiras trouxeram 

instrumentos de proteção em tempos de anormalidade a fim de que, mesmo se uma 

crise adentrasse as portas do Estado, não houvesse possibilidade de ruptura com a 

ordem democrática estabelecida. 

As situações de crises existentes podem ser inúmeras, tanto no que tange 

às competições políticas pelo poder, quanto a ataques externos à República, além 

dos desastres naturais, acarretando uma crise constitucional. Com o desequilíbrio 

iminente, provocados pelas razões postas, instaura-se o chamado estado de exceção. 

Silva (2014, p.773) conceitua o sistema constitucional das crises como as 

“normas que visam a estabilização e a defesa da Constituição contra processos 

violentos de mudança ou perturbação da ordem constitucional, mas também a defesa 

do Estado quando situação crítica derive de guerra externa”. Outro conceito advém 

de Santos (1989, p. 32) ao defini-lo como o “conjunto ordenado de normas 

constitucionais, que, informadas pelos princípios da necessidade e da 

temporariedade, tem por objeto as situações de crises e por finalidade a mantença ou 

o restabelecimento da normalidade constitucional.” 

Ademais, ressalta-se que a previsão desse sistema encontra respaldo no 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ao preceituar: 
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Art. 4º: quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e 
sejam proclamadas oficialmente, os Estados Partes do presente Pacto 
podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que 
suspendam as obrigações que lhe sejam impostas pelo Direito Internacional 
e não acarretem discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião ou origem social. (BRASIL, 1992, online) 
 

O citado Pacto foi adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das 

Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, sendo incorporado ao Brasil pelo 

Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Na ordem internacional, o estado de exceção 

corresponde a uma suspensão das obrigações domésticas pré-estabelecidas. 

Um ponto salutar no que toca ao sistema constitucional das crises é a 

despeito de seus requisitos e fundamentos, pois os princípios que permeiam a 

aplicação de qualquer medida a ser adotada, será o elo entre o legal e o ilegal. Sem 

a devida subsunção da situação com os princípios estruturantes não há como se aferir 

a necessidade de decretação de instrumentos excepcionais.  

Santos (1989, p. 33) cita como princípios informadores a necessidade e a 

temporariedade, sendo esses princípios incumbidos da tarefa de determinar se “a 

declaração é condicionada à ocorrência de pressuposto fático”; bem como se “os 

meios de resposta têm sua executoriedade restrita e vinculada a cada anormalidade 

em particular e, ainda, ao lugar e tempo”, além de outro fator determinante, que se 

apresenta como “o poder de fiscalização política dos atos de exceção é de 

competência do Legislativo e o controle judicial a tempore e a posteriori é do 

Judiciário." Com efeito, sem a comprovação verossímil do princípio da necessidade 

de instauração da medida e de que a mesma é temporária, exprimir-se-á uma tentativa 

de golpe por parte do gestor público para poder utilizar-se do arbítrio em seu benefício.  

Além desses dois direcionamentos fundantes, Rothenburg (2013, p. 2982) 

elenca diversas características do estado de exceção, como: (i) excepcionalidade, que 

“exige que não haja outros meios mais adequados, menos gravosos, para debelar a 

crise, e que são preferíveis em relação às medidas de exceção, trata-se da 

necessidade”.; (ii) a taxatividade, que “causas que autorizam a decretação de estado 

de defesa e de sítio, ou pressupostos materiais, devem estar previstas claramente na 

constituição e não podem ser outras senão aquelas taxativamente elencadas”.; (iii) a 

determinação geográfica, que visa a “Rigorosa especificação local para a vigência das 

medidas, especialmente as restritivas de direitos”.; (iv) temporariedade: “Mais que 

temporários, eles devem ter curta duração, o estritamente necessário para arrostar a 

crise grave e, eventualmente, ainda o tempo imprescindível para restaurar a 
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normalidade.” (v) e a sujeição dos controles, devido ao seu âmbito de atuação nos 

direitos individuais é imprescindível que seja “Inafastável controle judicial das 

medidas, se acionado o Poder Judiciário”.; (vi) a publicidade, de todos os atos, sendo 

regra; (vii) regramento, que “Trata-se de aspecto formal: a previsão dos estados de 

defesa e de sítio na própria Constituição, com o detalhamento adequado”. (viii) e, por 

fim, a proporcionalidade, verificando os aspectos das subespécies: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

O sistema de crises é previsto em diversas constituições pelo mundo, 

como, por exemplo, a Constituição da Espanha, em seu art. 116, em que há previsão 

de regulamentação via lei, e organiza-se em três instrumentos de contenção de crises: 

estado de alarme, estado de exceção e estado de sítio. Na Espanha, poucas vezes 

houve o manejo do instrumento (ROTHENBURG, 2013; LEÓN, 1978, p.34). 

A Constituição da República Portuguesa, em sua VII Revisão 

Constitucional, em 2005, também prevê o instituto do estado de sítio e estado de 

emergência, em seu art. 196, permitindo a restrição de direitos fundamentais em 

ambas as medidas, diferenciando-se apenas quanto à quantidade e graus de 

restrições. Um ponto pertinente e muito significativo é a alusão à regra da 

proporcionalidade ao instituir que “A declaração do estado de sítio ou do estado de 

emergência confere às autoridades competência para tomarem as providências 

necessárias e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional”. 

(PORTUGAL, 2005, online). 

Na Alemanha, a Lei Fundamental dispõe, em seu art. 115a ao 115l, sobre 

o estado de defesa de forma suntuosa, delimitando os limites do Estado à restrição 

dos direitos dos indivíduos e todos os procedimentos a serem adotados. Isso torna o 

sistema devidamente balizado para evitar eventuais golpes políticos (BUNDESTAG, 

1949, p. 117). 

O Brasil não diferiu, todas as constituições brasileiras adotaram um sistema 

de contenção de crises em maior ou menor medida, dado o seu grau de importância, 

para a garantia do equilíbrio e estabilidade da democracia e das instituições, de modo 

a garantir que não houvesse mais ruptura com o previsto na norma constitucional. O 

 
6 Artigo 19.º Suspensão do exercício de direitos 1. Os órgãos de soberania não podem, conjunta ou 

separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado 
de sítio ou de estado de emergência, declarados na forma prevista na Constituição (PORTUGAL, 
2005, online). 
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Título V, art. 136 e seguintes, trata exclusivamente da defesa do Estado e das 

instituições democráticas, prevendo duas medidas de contenção em épocas de crises: 

estado de defesa e estado de sítio (ART. 136, CRFB/88). Vale mencionar que também 

se inclui no rol do sistema constitucional das crises a intervenção federal, prevista nos 

arts. 34 a 36, no entanto, em razão da delimitação teorética da presente pesquisa, 

avulta-se apenas o presente no Título V, no que toca à defesa do Estado. 

A primeira medida constitucional é o estado de defesa, que possui suas 

bases, embora tímidas, na CREUB/37, com a EC nº 11/78, onde começou a desenhar 

o estado de defesa nos moldes da CRFB/88. O art. 136 regulamenta o instituto, 

preceituando ser de competência exclusiva do Presidente da República, apesar de 

que para a decretação sejam necessários alguns requisitos, nos quais sem a sua 

observância compulsória pode vir a implicar arbítrio por parte do chefe do Executivo 

(ART. 136, CRFB/88). 

O texto constitucional acentua as competências de cada conselho, 

deixando expresso seu caráter consultivo e meramente opinativo, não vinculando a 

decisão presidencial. Após o parecer, o Presidente da República poderá decretar 

estado de defesa nas seguintes situações: “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”. (ART. 136, CRFB/88). 

Nessa esteira há, por partes do Poder Público, uma impossibilidade de 

restabelecer, pelas vias normais, a ordem pública e a paz social, visto que se 

consubstancia em uma desordem expressiva, de potencial suficiente para 

desestabilizar a democracia, autoriza-se, portanto, o manejo desse instrumento. 

Repisa-se: expressividade suficiente.  

Convém ressaltar que paz social, leia-se, paz pública, nas palavras de 

Bulos (2014, p.1444), refere-se a um “sentimento geral de tranquilidade e de 

segurança, onde todos convivem harmoniosamente, respeitando as diferenças. Em 

clima de tolerância mútua, cada um cuida de sua vida sem agredir, de modo efêmero 

ou permanente, o outro”. Ora, embora a noção de instabilidade institucional seja um 

termo aberto de difícil conceituação, sendo possível a sua verificação apenas caso a 

caso, é inequívoca a ideia de ser algo que ameaça o equilíbrio das instituições 

democráticas, devendo ser operacionalizado com cautela.  
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No que concerne às calamidades de grande proporção, gera-se um 

desequilíbrio colossal que afeta a harmonia social e democrática. É mister se fazer 

assinalar, nas palavras de Fernandes (2011, p. 894), que “só vai poder ter estado de 

defesa ante uma calamidade de proporções astronômicas, que visa atender ao 

princípio da necessidade, não havendo outro meio menos gravoso para o 

restabelecimento do equilíbrio”. 

Outro ponto importante previsto no caput do art. 136 é a ideia de espaço, 

ou seja, apenas em locais restritos e determinados. Logo, observa-se não ser possível 

decretar em todo o território nacional, pois se destina apenas a casos específicos e 

em regiões predeterminadas. Nas palavras de Nunes Junior (2019, p. 2017) “Restrito 

significa que não é possível estado de defesa em âmbito nacional. Determinado 

significa que o decreto de estado de defesa deve especificar em que localidades as 

medidas serão aplicadas”. 

A interferência do estado de defesa, na seara dos direitos fundamentais, 

está prevista no art. 136, § 1.º, da CRFB/88.  O rol preconizado nesse dispositivo é 

taxativo, não podendo restringir outros direitos além daqueles discriminados, sob pena 

de crime de responsabilidade, sujeito a controle judicial. 

A primeira restrição é o direito de reunião, ainda que exercida no seio das 

associações, logo, apesar da própria Constituição, art. 5, XVIII, vedar a interferência 

do Estado no funcionamento das associações, ao decretar o estado de defesa, a 

medida prevista é passível de restrição desse direito. A segunda corresponde ao sigilo 

de correspondência e comunicações telegráficas ou telefônicas, pois poderá ser 

violada com o fito de atingir a paz ou a ordem pública. Também poderá haver 

ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, mas apenas na hipótese de 

calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes da 

ingerência estatal (ART. 5º, XVIII, CRFB/88). 

Quanto às restrições à locomoção, poderá haver prisão por crime contra o 

Estado, devendo ser determinada pelo executor, mas deve ser comunicada 

imediatamente ao juiz, que, em caso de algum indício de ilegalidade, a relaxará. O 

controle do Judiciário é expresso na defesa das garantias dos direitos fundamentais, 

portanto, aplica-se (ART. 5º, XVIII, CRFB/88). 

A segunda medida de contenção constitucional é o estado de sítio, previsto 

na CEUB/91, como o único mecanismo de solução de crises. É uma medida mais 

gravosa em contraste com a anterior, principalmente no que toca aos direitos 
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fundamentais, pois, devido à gravidade da situação e do desequilíbrio que gera à 

República, os direitos individuais dão espaço ao bem comum. Trata-se de uma medida 

de última ratio, portanto, as hipóteses de sua decretação são taxativas, estando 

previstas no art. 137, I, II, como: (i) comoção grave de repercussão nacional; (ii) 

ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado 

de defesa; (iii) declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada 

estrangeira (ART. 137, I, II, CRFB/88). 

Diferente do instituto anterior, esse necessita de autorização prévia do 

Congresso Nacional por maioria absoluta, o Presidente da República decreta estado 

de sítio em todo o território nacional, e não em lugares determinados. Ademais, o 

prazo também é diferente, podendo ser prorrogado mais de uma vez, embora vedado 

prazo não superior a trinta dias (ART.136, § 2º, CRFB/88). 

Outrossim, a doutrina classifica o estado de sítio conforme seus níveis de 

gravidade, sendo o maior quando por agressão armada estrangeira e guerra externa, 

uma vez que, conforme Silva (2014, p. 767), “só o estado de beligerância com Estado 

estrangeiro é que fundamenta o estado de sítio na hipótese”.; e aquela quando as 

medidas de estado de defesa não são suficientes e comoção de grave repercussão 

nacional.  

No que toca à restrição de direitos fundamentais, a CRFB/88 elucida 

expressamente as possibilidades a depender do nível do estado de sítio, ou seja, se 

é grave ou gravíssimo, havendo um rol taxativo de medidas elencadas no art. 139, 

consubstanciando em: (i) obrigação de permanência em localidade determinada; (ii) 

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

(iii) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das 

comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e 

televisão, na forma da lei; (iv) suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão 

em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos; (v) requisição de bens 

(ART. 139, CRFB/88; NUNES JUNIOR, 2019). 

Com efeito, durante um estado de exceção, verifica-se a impossibilidade 

de aplicação da lei devido à situação posta, logo, a CRFB/88 é afastada 

temporariamente, assim como a legalidade comum, rotineira, em nome da 

preservação do princípio democrático e da permanência do estado de direito. Durante 

esse período, a situação é regida pelas leis e decretos, com normas e regulamentos 

próprios da situação à luz dos ditames constitucionais. 



40 

Ora, embora eficientes, tais institutos são medidas drásticas que geram um 

impacto severo na ordem jurídica e social, devendo ser utilizados com muita cautela 

para não gerar efeitos muito além ou muito aquém daquilo que a situação exige. 

Destarte, faz-se imprescindível investigar se no acervo legal e constitucional existe 

um instrumento de contenção de crise que seja mais compatível com as situações 

também consideradas graves, gerando menos interferência na vida privada, 

apresentando-se como suficiente para tutelar o povo brasileiro em situações 

excepcionais, ou seja, aquelas que ameacem à vida, à saúde e à segurança da 

população.  

Em face dessa indagação, há autores defendendo o estado de calamidade 

pública como instituto integrante do sistema constitucional das crises, conforme se 

desprende Pereira (2020, online): 

 

O atual estágio de calamidade pública também se insere no sistema 
constitucional de resolução de crises, sendo este um complexo de postulados 
constitucionais, que baseando-se em situação de anormalidade e urgência 
tem por intuito o mais rápido restabelecimento do Estado Constitucional de 
Direito, trata-se de um verdadeiro estado de exceção. Tal sistema divide-se 
entre os Estado de Defesa (artigo 136) e Estado de Sítio (artigo 137 e 
seguintes), ambos com assento expresso na Constituição.  
 

A partir dessa elucidação, observa-se o quão importante é o estado de 

calamidade pública para efeitos de contenção de crises, tornando-se uma viável 

opção em épocas de crises. 

Ante o exposto, observa-se que há situações em que se impera o estado 

de exceção, todavia, mesmo que haja casos em que possa ser cabível os institutos 

de defesa da nação, não se recomenda ele ao caso concreto, devido ao grau de 

ingerência na vida privada. Nesse passo, verifica-se uma linha tênue entre os 

institutos devido à natureza política que os rodeia, necessitando sabedoria do gestor 

público ao escolher, a partir da crise posta, aquele que deverá ser manejado, 

pautando-se na proporcionalidade do caso. 

 

2.4.1 A Escolha do Gestor Público Federal pelo Estado de Calamidade Pública 

 

Dentre todos os instrumentos de contenção de crises presentes no 

ordenamento jurídico, apenas o gestor público federal poderá se deparar com a 

seguinte dúvida: qual instrumento devo manejar para reger a situação posta? Visto 
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que aos administradores públicos estaduais e municipais cabe apenas a escolha dos 

instrumentos legais, ou seja, o estado de calamidade pública e a situação de 

emergência. 

Conforme supracitado, os princípios do sistema constitucional das crises 

são inerentes a todos os institutos de contenção, portanto, aplica-se ao estado de 

calamidade.  Apesar da própria CRFB/88 estabelecer a zona de atuação e os limites 

dos institutos nela previstos, quando o gestor federal se depara com uma situação 

concreta, as pressões e intenções políticas, o clamor popular, acabam confundindo-o 

com a ideia de que cabe a eles determinar a linha limítrofe de cada instrumento, logo, 

ressalta-se que para o manejo de cada instituto caberá justificativa por parte do 

Presidente da República e concordância do Congresso Nacional para a aplicação em 

âmbito nacional, consoante EC. nº 109 de 2021. 

Com efeito, as hipóteses de decretação dos instrumentos antevistos no 

estado de exceção estão previstas na CRFB/88, mas o centro da discussão orbita 

quando o gestor público visualiza a hipótese de optar pelo estado de calamidade 

pública como uma alternativa ao estado de exceção, quando a situação fática também 

autoriza o estabelecimento de outras medidas, ou seja, quando há concorrência entre 

os institutos (TÍTULO V, CRFB/88). 

Realizando um contraste entre o estado de defesa e o de calamidade 

pública, observa-se que ambas podem ser decretadas em situações de desastres, 

autorizando a concessão de créditos extraordinários, todavia, o estado de defesa só 

pode ser decretado pelo Presidente da República em locais determinados, isto é, não 

há possibilidade de decretação em âmbito estadual ou municipal, sendo vedada sua 

interpretação extensiva. Ademais, como visto, possui duração máxima de 30 dias, 

podendo ser prorrogável, apenas uma vez, por igual período, consequentemente, 

quando pairam dúvidas por parte do gestor público da resolução de certo desastre, 

esse não se mostra o melhor instrumento a ser manejado. Em contrapartida, no estado 

de calamidade pública, apesar de também ser policiado pelo princípio da 

temporariedade, pode ser útil em calamidades com prazo maior de sessenta dias, 

sendo a opção mais viável em casos de incertezas, podendo ser decretado mais de 

uma vez (ART. 136, CRFB/88; DECRETO Nº 7.257, 2010). 

Quanto ao estado de sítio, conforme já apontado, só pode ser 

implementado em último caso, quando os demais previstos no ordenamento jurídico 

não forem satisfatórios para solucionar a crise, apenas em casos excepcionalíssimos 
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autoriza-se a adoção de medida tão extrema. É o único instituto constitucional que o 

gestor público pode usar no caso de crises nacionais e situações de danos extremos, 

que justifique suspender direitos fundamentais de forma mais severa. Contrastando, 

em visão sumária, o estado de calamidade pública não autoriza o gestor a fazer 

restrições significativas na vida privada, devendo ser analisada essa possibilidade de 

forma aprofundada e cautelosa em cada caso concreto, pois não há regulamentação 

de como seria tal manejo frente à situação de desastre, podendo gerar autoritarismo 

por parte do governo. 

Embora a visão de que apenas os institutos constitucionais são eficientes 

para a contenção de crises que ensejam restrição de direitos, essa ideia foi 

questionado por parte da OAB-CF, em apelo à não decretação do estado de sítio em 

decorrência da pandemia da COVID-19 pelo Presidente da República, divulgando, no 

dia 20 de março de 2020, um parecer elaborado pela Comissão Federal de Assuntos 

Constitucionais, intitulado: “Emergência do novo COVID-19. Inconstitucionalidade de 

eventual tentativa de decretação de estado de sítio.”, afirmando que (BRASÍLIA, OAB-

CF, 2020a, online): 

 

Não é possível comparar as restrições abusivas que decorreriam da 
decretação de estado de sítio às medidas restritivas sobre direitos, como a 
liberdade de circulação e de reunião, fundamentadas em questões médicas 
e sanitárias. A legitimidade dessas medidas decorre da autoridade sanitária 
que as determina com foco exclusivo na prevenção e na contenção de um 
vírus caracterizado pela enorme velocidade de contágio. 

 

Nesse sentindo, pode-se extrair que a depender da situação fática, daquilo 

que o contexto demandar, é o que diferenciará a aplicação do estado de calamidade 

pública e do estado de sítio para a contenção de crises. A partir dessa leitura, o 

referido instituto torna-se uma opção viável em detrimento da decretação do estado 

de defesa e de sítio, pois a restrição a direitos acaba sendo vinculada. 

Em resumo, na análise sistêmica do ordenamento jurídico, a escolha pelo 

gestor público federal dos instrumentos presentes no ordenamento jurídico em casos 

de calamidades de grande proporção, poderia ser desenhada da seguinte forma: (i) 

caso seja desastre de nível local, os gestores municipais e estaduais podem buscar 

socorro apenas na Instrução Normativa nº 02., devendo os instrumentos se 

fundamentar conforme a proporcionalidade; (ii) Caso sejam calamidades em 

localidades determinadas, que possam ser resolvidas em tempo certo, pode o 
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Presidente da República decretar estado de defesa; (iii) caso seja desastre a nível 

nacional, que ponha em risco à segurança nacional e a ordem pública, 

cumulativamente, aconselha-se o estado de sítio. Entretanto, caso o desastre seja, 

concomitantemente, ao nível local, regional e nacional, não gerando risco à segurança 

e soberania nacional, que necessite da cooperação de todos os estados e municípios 

para a sua resolução e não importe suspensão ampla de diretos fundamentais, a 

escolha do gestor público federal deverá ser o estado de calamidade pública, como 

será visto no tópico seguinte (BRASIL, 2016, online). 

Nessa linha, tal escolha deve-se pautar pela análise proporcional da 

situação, sendo utilizado quando as hipóteses taxativas que autorizam as medidas 

excepcionais constitucionais não autorizam, ou, caso autorize, forem 

desproporcionais à situação concreta. Convém ressaltar que o objetivo sempre será 

a contenção da crise de forma inteligente e menos interferente. 

Por fim, a opção pelo estado de calamidade pública em detrimento do 

estado de sítio em situações de restrições de direitos, tem sido muito debatida em 

razão da pandemia da COVID-19, visto que há autores como, por exemplo, Costa 

(2013), que defende somente realizar medidas restritivas como limitação do direito de 

ir e vir, no contexto de estado de sítio. No entanto, deve-se atentar que o instituto da 

calamidade pública é apenas um primeiro passo, pois, a partir dele, o estado poderá 

acionar a chamada legalidade extraordinária. 

 

2.5 O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA COMO PANO DE FUNDO PARA O 

ACIONAMENTO DA LEGALIDADE EXTRAORDINÁRIA 

 

Na doutrina constitucional, muito se confunde estado de exceção com 

legalidade extraordinária. O conceito majoritariamente adotado pela doutrina no que 

toca à legalidade extraordinária é, nas palavras de Canotilho (1993, p.1146), “o regime 

das situações de excepção não significa suspensão da constituição (excepção da 

constituição), mas sim um regime extraordinário incorporado na Constituição e válido 

para situações de anormalidade constitucional”. Inobstante o conceito defendido, o 

estado de exceção, como a própria exegese aponta, possui o escopo de reger 

situações nas quais os direitos são suspensos para o combate ao inimigo, nas 

palavras de Schmitt (2006, p.15) “na exceção, a força da realidade transpõe a crosta 

mecânica fixada na repetição”. 
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De acordo com Pedro Serrano, em palestra ao vivo na plataforma de vídeos 

online YouTube, em 02 de maio de 2020, no canal da professora universitária Nívea 

Costa, a ideia de estado de exceção habitava na necessária suspensão de direitos 

para combater o inimigo, estando essa ideia pautada em regimes como o Nazismo e 

Fascismo. Todavia, defende que, no decorrer dos anos, o conceito se modernizou e 

passou para o totalitarismo líquido, em que existe medidas de exceção sob a égide 

democrática. Em verdade, acredita-se que esse instituto, mesmo na democracia, 

possui apenas uma aparência de democracia, pois, durante esse período, o estado 

possuía um teor perseguitivo, sem a participação popular (NÍVEA COSTA, 

TRANSMISSÃO NO YOUTUBE, 2020). 

Ora, muito se discute sobre o que realmente venha a ser legalidade 

extraordinária, se seria apenas um sinônimo de estado de exceção ou algo deveras 

diverso. Todavia, é certo que a doutrina majoritária se afilia à tese da unicidade dos 

termos, isto é, sendo um sinônimo do outro, em contraposição, Lenio Streck e Pedro 

Estevam Serrano trazem uma ideia bastante singular acerca do instituto: 

 
A legalidade extraordinária é a forma como o Estado Democrático de Direito 
reage a uma situação emergencial. Mas não há anomia (ausência ou 
suspensão de leis e direitos), como no estado de exceção. Na legalidade 
extraordinária, o Estado segue submisso à legislação e deve criar o mínimo 
possível de novas leis (STRECK, 2020, online). 

  

Para melhor esclarecer acerca de seu entendimento sobre as diferenças 

dos termos, Streck (2020), traz à baila, em debate realizado no dia 27 de abril de 2020, 

na plataforma de vídeos online YouTube, canal ConJur, ao lado de juristas 

renomados, como a Ministra Maria Cristina Peduzzi e Ministro Gilmar Ferreira 

Mendes, o tema Saída de Emergência — Constituição em tempos de crise, um estudo 

publicado pela Revista Jurídica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da 

América—, acerca das posturas tomadas por mais de 150 países no combate à 

pandemia da COVID-19, ressaltando a existência de 3 formas de contenção de crises 

de grandes proporções utilizadas por eles, são elas: (1ª) declarar situação de 

emergência na própria constituição, visto que mais de 50% do texto das cartas 

políticas dos países preveem o combate às crises e mais da metade com a 

necessidade de aprovação parlamentar;  (2ª) o manejo da própria legislação existente 

que trata de desastres para reger a situação, concedendo poderes aos gestores de 

se socorrer a essas legislações extraordinárias para a luta contra a crise, sendo 
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chamado de modelo legislativo com controle judiciário; (3ª) “nova legislação de 

emergência”, delegando poderes executivos para conter o desastre. Isso é feito 

quando a legislação existente não autoriza a utilização dos poderes necessários para 

diminuir a crise. Portanto, em defesa do que se entende pelo termo, advoga que 

legalidade extraordinária seria um meio-termo entre o modelo 2º e 3º (CONJUR, 2020, 

TRANSMISSÃO YOUTUBE, 2020, online). 

Nesse intento, a legalidade extraordinária pugnada pelo autor, defende que 

todos os direitos são passíveis de restrições — não suspensão — por meio da 

legislação sem necessidade de apelar para os instrumentos constitucionais, haja vista 

que o sistema de crise exige a tomada de medidas drásticas e rápidas. Esse instituto 

pode restringir direitos compatíveis como as normas vigentes.  

A legalidade extraordinária não ameaça uma constituição, uma democracia 

e não visa suspender direitos, mas se trata da forma na qual o estado democrático irá 

encarar situações anormais, podendo estabelecer um regime legal entrelaçado às 

bases do ordenamento jurídico vigente. Desse modo, caso haja crise, como durante 

a decretação do estado de calamidade pública, a depender da legislação vigente à 

época do desastre, não será necessário a criação de novas legislações, admitindo-se 

a criação do mínimo possível de leis s voltadas ao caso concreto e à luz de todo o 

sistema (STRECK, 2020).  

Pode-se resumir em breves palavras as diferenças entre o estado de 

exceção e a legalidade extraordinária: o estado de exceção suspende direitos e as 

relações serão geridas por novos instrumentos que ainda não há regulamentação, já 

durante a legalidade extraordinária, os direitos já existem, sendo possível a criação 

de leis especiais para o combate à crise, mas os gestores públicos estão vinculados 

aos princípios e regras pré-estabelecidos, devendo se socorrer àquilo que já existe. 

Com isso, o estado de exceção só pode ser decretado sob circunstâncias extremas, 

isto é, quando nenhuma outra medida for cabível para a solução da crise. 

Um exemplo de estado de calamidade pública com propulsor da legalidade 

extraordinária, foi a criação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 — conhecida 

como a Lei da Quarentena — pela União Federal, que dispõe sobre as medidas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, que prevê, em seu art. 8º, 

o seguinte motivo para a sua criação: “Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no art. 4.º- H 
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desta Lei”. (BRASIL, 2020b, online). O citado decreto reconhece o estado de 

calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020: 

 
Na espécie, embora a vigência da Lei n° 13.979/2020, de forma tecnicamente 
imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo n° 6/2020, que 
decretou a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, repita-se, 
vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo 
precário e efêmero, próprio da presente fase processual, a conjectura 
segundo a qual a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter 
as medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele 
diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica 
da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes era dado 
antever a surpreendente persistência e letalidade da doença. (BRASIL, 
2020a, online) 

 

Observa-se que o estado de calamidade pública, decretado pela União, 

ensejou a criação da Lei da Quarentena, impondo medidas mais restritivas para o 

combate ao COVID-19, acionando, assim, a legalidade extraordinária, devido não 

existir, no ordenamento jurídico vigente à época, medidas suficientes para conter o 

desastre, portanto, julgada pelo STF como constitucional (BRASIL, 2020f, online). 

Nessa nova leitura, não há qualquer suspensão de direitos ou ruptura com qualquer 

norma, mas apenas a criação de leis que restringem, temporariamente, os direitos. 

Chega-se ao entendimento de que o estado de calamidade pública pode 

servir de base para o acionamento da legalidade extraordinária, pois há crises que 

necessitam da regência do desastre de forma mais específica, autorizando o 

legislador a criar leis restritivas. Entretanto, quando se tratar de restrições severas a 

direitos fundamentais, deve-se verificar de forma mais cautelosa, visto que a 

Constituição não autoriza o estado de calamidade pública a restringir direitos 

fundamentais de forma expressa, apenas no estado de exceção, sendo, portanto, 

necessário aferir a presença de autorizantes constitucionais para a criação de novas 

legislações com esse fito no caso concreto, para evitar o arbítrio e a utilização indevida 

do instituto. 

Sob essas vigas, é necessário investigar a possibilidade de refreamento 

grave de direitos fundamentais em contexto de estado de calamidade pública, uma 

vez que pode servir de pano de fundo para o acionamento da legalidade 

extraordinária. 
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3 RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM CONTEXTO DE ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA: CONDICIONANTES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

 

Em face do explanado, apesar do estado de calamidade pública ser uma 

medida não integralmente explorada pelos constitucionalistas, esta pode ser 

entendida como uma opção viável e menos gravosa em situações excepcionais.  

Ademais, em certas situações, possui o poder de acionar a legalidade extraordinária, 

entretanto, ainda pairam dúvidas acerca da aptidão ou inaptidão em restringir direitos 

primeiros devido à inércia do constituinte quanto a essa possibilidade.   

Nos anos de 2020 e 2021, o estado de calamidade pública tem sido 

amplamente usado como pano de fundo justificador da aplicação de medidas 

restritivas de direitos fundamentais, gerando indagações sobre seus alcances e seus 

limites. A defesa do acionamento à legalidade extraordinária não necessariamente lhe 

permite restringir os direitos mais essenciais à população indiscriminadamente, visto 

que até mesmo no estado de sitio há regras a serem observadas, portanto, faz-se 

mister investigar como tal restrição será feita e o que lhe dá, objetivamente, respaldo 

jurídico.  

Ante tal premissa, resta averiguar, pormenorizadamente, o âmbito de 

abrangência dos direitos fundamentais e as possibilidades de restrição apregoadas 

pelo constituinte genuíno, para fins de responder tais inquietações. Nessa linha, 

passa-se a analisar a respeito dos direitos fundamentais no que toca à abrangência e 

supressões, para que, consequentemente, delimite-se sobre a constitucionalidade ou 

não de restrição através da decretação do estado de calamidade pública, investigando 

os condicionantes autorizativos para a validação da restrição nesse contexto de crise. 

 
 
3.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA ABRANGÊNCIA  
 

Preliminarmente, é salutar pontuar a ligação intrínseca entre os direitos 

fundamentais e o Estado Democrático de Direito, por ser a base, o vetor principal, que 

orienta todas as formulações e atos emanados do Estado.  Conforme Bonavides 

(2000), no Estado Democrático de Direito é indispensável haver a separação dos 

poderes e a efetividade da proteção dos direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos. Nesse diapasão, consoante Silva (1988, p. 24) “A tarefa fundamental do 
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Estado democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e 

regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social”.  

Através da intrínseca ligação entre os direitos fundamentais e o Estado 

Democrático de Direito, é possível definir que aqueles, como se conhece na 

contemporaneidade, fundamentam-se na teoria pós-positivista, sendo o resultado de 

inúmeras evoluções sociais, estando intricadamente associados à dignidade da 

pessoa humana. A evolução também faz parte dos direitos fundamentais 

(MARMELSTEIN, 2018). 

Ademais, preceitua-se a diferença entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, apesar da mesma substancialidade, a origem de suas vinculações são 

distintas, já que podem ser diferentes a depender do país que a positivou. Diante 

dessa ilação, os direitos humanos correspondem aos direitos imputados a todos, de 

forma global, independentemente do local de origem, visto serem formalizados 

através de tratados internacionais e, em contrapartida, os direitos fundamentais 

correspondem à sua positivação em determinada carta política (MARMELSTEIN, 

2018). 

Dimoulis (2006, p.100) conceitua direitos fundamentais como “direitos 

subjetivos de (pessoas físicas e jurídicas), garantindo por normas de nível 

constitucional que limitam o exército do poder estatal”. Já para Boulos (2009, p. 525), 

“Direitos fundamentais são o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e 

institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, 

livre e igualitária...”.  Nessa perspectiva, pode-se concluir que os direitos fundamentais 

se tratam do núcleo jurídico mais importante dos ordenamentos jurídicos.   

Desse modo, pode-se extrair, por conseguinte, a classificação teórica da 

sistematização dos direitos fundamentais em dimensões subjetivas e objetivas, sendo 

aquelas a ideia de que os titulares possuem a faculdade de impor ao Estado seus 

objetivos, e estas, garantem que tais direitos são núcleos essenciais imprescindíveis 

no Estado Democrático de Direito. Nessa linha, não é incorreto afirmar que os direitos 

fundamentais possuem dupla face, pois, ao passo que protege o cidadão de qualquer 

ingerência indevida por parte do Estado, correspondem a pilares de toda a ordem 

jurídica, fornecendo “impulsos e diretrizes para a aplicação e avaliação do direito 

infraconstitucional, implicando uma interpretação conforme os direitos fundamentais 

de todo o ordenamento jurídico”. (SARLET, 2018, p. 389).  
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O próprio Estado deve reconhecer o seu dever em proteger os direitos 

primeiros, na lição de Mendes, (2002, p.02): 

 

Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos 
fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, 
os direitos fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de impor os 
seus interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua dimensão como 
elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos 
fundamentais - tanto aqueles que não asseguram, primariamente, um direito 
subjetivo, quanto aqueloutros, concebidos como garantias individuais - 
formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático. 

 
Nesse diapasão, à luz da suposta subjetividade inerente aos direitos 

fundamentais, Jellinek (apud ALEXY, 2018, p. 255) defende que os indivíduos 

possuem relações distintas com o Estado ao elaborar a teoria dos quatro “status”, o 

“status subjectionis, status negativus, status positivus e status activus”., sendo eles 

“uma relação com o Estado que qualifica o indivíduo”.  

No status subjectionis ou passivo, diz respeito a uma postura mais 

coadjuvante por parte do povo, visto possuir diversos deveres frente ao Estado. 

Portanto, tem-se um Estado forte e dominador que possui competência para impor 

proibições aos indivíduos, que se “subordinam”, pois não possui uma gama de direitos 

à disposição. 

Contudo, no que se refere ao status negativus, afirma Alexy (2011, p. 258): 

 

Ao membro do Estado é concedido um status, no âmbito do qual ele é o 
senhor, uma esfera livre do Estado, que nega o seu imperium. Essa é a esfera 
individual de liberdade, do status negativo, do status libertatis, na qual os fins 
estritamente individuais encontram a.soa satisfação por meio da livre ação do 
indivíduo.  

 
Logo, afere-se que o indivíduo possui uma certa margem de liberdade 

impenetrável pelo Estado devido às balizas constitucionais. Trata-se, em breves 

palavras, dos direitos de defesa e das liberdades individuais em que o Estado deve 

se abster de agir (ALEXY, 2011). 

Já no status positivus, em linhas gerais, corresponde à atuação prestativa 

do Estado, o indivíduo como sujeito de direitos, podendo exigir uma postura ativa na 

satisfação das essencialidades de todos. E, como arremate, o status ativo, garantindo 

a devida participação da sociedade, o Direito de atuar na construção do Estado, sendo 

dever desse ofertar “capacidades que estejam além de sua liberdade natural”., 

outorgando, por exemplo, direitos políticos (JELLINEK apud ALEXY, 2018, p. 268). 
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Em linhas sumárias, os direitos fundamentais possuem uma dupla missão: 

(i) dever de omissão, não interferindo na vida privada mais do que o essencial, e (ii) 

dever de prestação, fornecendo o mínimo necessário à subsistência, de modo a 

garantir a proteção aos bens jurídicos previstos pelo constituinte, como saúde e 

educação. 

Nessa esteira, torna-se inteligível apontar as características dos direitos 

fundamentais, ressaltando que nada é imutável, estando, portanto, em constante 

transformação (BOROWSKI, 2009), são eles: a historicidade das normas fundamental 

e fundamentalidade. No que concerne à fundamentalidade, essa pode ser 

contemplada pelo sentindo material, consubstanciado na norma, pois se trata do 

conteúdo, devendo estar previsto na constituição e, em sentido formal, concernindo 

no tipo de norma que veicula os direitos, necessitando estarem previstas em diplomas 

como constituições, tratados internacionais e ato normativo primário, desde que 

autorizados pela constituinte.  

Interlaça as características em voga a premissa da universalidade, posto 

concernir na ideia de ser extensível a todos que estejam naquela mesma condição, e 

não apenas destinada a uma pequena parcela, além dos atributos da 

irrenunciabilidade, inalienabilidade, etc. No que toca à historicidade, essa perfaça a 

concepção das dimensões e das fases que consolidaram os direitos, sendo resultado 

de todo processo de luta e conquista social, bem como dos acontecimentos que 

delinearam a sua existência (FERRAJOLI, 2011; BULOS, 2009). 

Além das citadas, um grande individualizador dessa espécie de direitos é o 

seu potencial de eficácia imediata e a sua relatividade. Eficácia imediata afeta a 

independência da norma à legislação, dado que apenas a previsão constitucional é 

suficiente para gerar efeito, ao passo que a relatividade aduz à limitação dos direitos 

fundamentais, porquanto, sustenta que não há direito fundamental absoluto, devendo 

ser aferido no caso concreto. Sob esse lume, trata-se adiante (CAVALCANTE FILHO, 

2010). 

Na CRFB/88, com notável influência pós-positivista, o constituinte atribuiu 

um caráter único ao conferir proteção diferenciada aos direitos primeiros, incluindo-os 

no rol das cláusulas pétreas, sendo impossível de ser abolido, não se tolerando nem 

mesmo a intenção e/ou tentativa de aboli-los.  Nesse liame, ao estabelecê-los como 
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pétreos, o propósito genuíno do constituinte é limitar o poder reformador para que este 

não ouse em retirá-los do estado democrático7 (SILVA, 2009). 

Um ponto elementar para a compreensão dos direitos fundamentais é a 

análise do seu âmbito de abrangência, pois esse se refere às situações em que se 

aplica ou não as normas de caráter fundamental, sendo zona indefinida de dificuldade 

razoável. É apenas o âmbito de abrangência que pode fornecer o entendimento 

holístico do que trata a norma. 

Na CRFB/88, os direitos fundamentais estendem-se aos direitos e deveres 

individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade, políticos, político-partidários e muitos 

outros previstos no decorrer do texto, além daqueles situados em tratados 

internacionais de direitos humanos e nos atos primários (ART. 5º–17º, CRFB/88). 

Logo, verifica-se que não é algo taxativo, pré-definido, mas o que determinará se é ou 

não direito fundamental é a essência do bem jurídico protegido, ao passo que para 

especificar o âmbito de abrangência, far-se-á necessário ingressar nas situações, 

fatos e eventos da vida que justifiquem a égide diferenciada. Em outras palavras, 

busca-se responder o que eles protegem e qual será as consequências jurídicas que 

poderão ocorrer.  

Consoante à teoria de Alexy acerca do suporte fático, sendo que, 

primeiramente, é necessário diferenciar o que seria esse conceito de âmbito de 

proteção, para entendemos a sua abrangência. Âmbito de proteção é o “âmbito de 

bens protegidos por um direito fundamento”. (SILVA, 2009, p.72). Já o suporte fático 

corresponde ao âmbito de proteção somando contra quem ele protege, ou seja, a 

intervenção no âmbito de proteção, concluindo-se, portanto, que suporte fático é 

composto pelo âmbito de proteção mais a intervenção.  

Em complementação à teoria do suporte fático, Silva (2009, p.72-74) 

acrescenta um terceiro elemento essencial para a garantia da abrangência dos 

direitos primeiros à determinada situação: a ausência de fundamentação 

constitucional. A partir dessa premissa, somente haverá consequência jurídica em 

caso de intervenção não fundamentada.  

 
7Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...)  
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado;  
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais (ART.60, § 4º I-IV, CRFB/88, online). 
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Cumpre consignar que esse modelo defendido por Alexy sobre a 

abrangência das normas de direitos fundamentais e seu âmbito de atuação, são 

apenas efetivas no que concerne aos direitos de defesa, isto é, as ações negativas, 

não se estendendo aos direitos de prestação. Essa ocorrência é em razão dos direitos 

de prestacionais corresponderem àqueles que devem realizar a interferência do 

Estado (ALEXY, 2011). 

A teoria do suporte fático possui duas vertentes, a restrita e a ampla, que 

se digladiam no que toca às condutas que serão abraçadas e quais serão excluídas. 

Isso ocorre para definir, em possível colisão, qual situação deverá prevalecer e 

permanecer sob à égide fundamental.  

No que diz respeito ao suporte restrito, não perfilhado pela doutrina 

majoritária, essa pugna pela impossibilidade de extensão dos limites previstos pela 

própria norma, em outros termos, não seria possível imputar às situações abstratas 

em que os direitos fundamentais incidiriam, dependeria do caso concreto, bem como 

a própria norma delimitaria as hipóteses de aplicação do direito. Com efeito, há uma 

exclusão prévia de situações que abstratamente poderiam ser incluídas na proteção 

empregada, além da não aceitação à ideia de possível colisão entre direitos 

fundamentais (ALEXY, 2011, p. 302). 

A teoria do suporte fático amplo, defendida pela doutrina majoritária, em 

simples termos, corresponde à ideia de que o direito fundamental pode ser aplicado 

em qualquer situação, pois não se encontrar previamente delimitado. O que delimitará 

os direitos é a sua colisão com outros direitos, nesse intento, a priori, tudo aquilo que 

tem pertinência com os bens salvaguardados no âmbito de proteção, devem estar 

abrangidos pela égide dos direitos fundamentais (SILVA, 2009, p.78 -79). 

Em suma, pode-se vislumbrar que enquanto a teoria restrita pretende 

desenhar previamente o âmbito de abrangência e as hipóteses de aplicação, a teoria 

ampla engloba todas as possíveis situações enlaçadas no âmbito de sua proteção. À 

guisa do compreendido, adere-se ao âmbito de abrangência dos direitos fundamentais 

a teoria do suporte fático amplo, observando a sua compatibilidade com a ordem 

constitucional vigente, que possui como objetivo a garantia da máxima efetividade, 

assim como garante a evolução e as aplicações ponderadas aos casos concretos. 

Isso corresponde ao fato que, em uma sociedade complexa, os direitos fundamentais 

possuem a característica da cumulatividade, consequentemente, direitos distintos 

podem incidir nas ações de um mesmo titular (ALEXY, 2011). 
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Após as importantes premissas pontuadas, faz-se necessário entender 

como e quando um direito fundamental — em toda a sua abrangência — está 

autorizado pela CRFB/88 a ser restringindo, dado que, como retromencionado, 

nenhum direito fundamental é absoluto. Assim, com o devido entendimento acerca 

das restrições, pode-se aferir as possíveis interferências no âmbito de proteção, que, 

em caso da não observância microscópica aos condicionantes restritivos, torna-se 

possível arguir a sua inconstitucionalidade e verificar os diversos excessos por parte 

do Poder Público. 

 
3.2 A RESTRIÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A TEORIA EXTERNA 
 
 

Dentre as inúmeras tentativas de investigação da construção histórica, 

jurídica e social no que tange aos direitos fundamentais, pode-se imputar que o 

aspecto mais tênue desse instituto diz respeito à possibilidade de sua restrição, ou 

melhor, como e quando os limites autorizantes permeiam a sua interferência. 

Supramencionados, verificaram-se as possibilidades que abrangem os direitos 

primeiros, vinculando-os à ideia de suporte fático — toda a situação que estiver 

correlacionada ao bem protegido no âmbito da norma.  Quando se trata de restrição, 

preliminarmente, precisa-se entender a estrutura da norma fundamental, razão pela 

qual, a depender da forma que é manejada, acarretará consequências distintas no 

que concernem à possibilidade de sua restrição.  

Após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), apresentou-se a 

necessidade de valorização da norma devido aos atos cometidos pelo Nacional 

Socialismo, de modo que a hermenêutica dos direitos teve de ser restruturada e 

rediscutida devido à insuficiência do positivo e sua leitura enrijecida da lei. Dessa 

forma, após diversos debates entre os juristas Hart e Dworkin acerca da forma de 

encarar o sistema normativo, nasceu um novo olhar quanto aos direitos fundamentais 

(BOBBIO, 2006). 

Em suma, a teoria advogada por Dworkin e acompanhada em parte por 

Alexy foi desenvolvida e usada como fundamento estrutural de uma teoria normativo-

material dos direitos fundamentais, servindo-as como vigas-mestras. Para Alexy 

(2015, p. 91), a norma jurídica é composta por regras e princípios, sendo essa a 

concepção majoritariamente adotada. Consonante Canotilho (1992, p. 171), que 
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constata ser “um sistema normativo aberto de regras e princípios”., sendo que ambos 

possuem finalidades e potenciais distintos.  

Já pertinente às regras, essas são “normas de que só podem ser cumpridas 

ou descumpridas”, sendo consideradas comandos definitivos, devendo ser aplicadas 

na base do “tudo ou nada”, em outros termos, correspondem a determinações na 

esfera daquilo que a conjuntura permite, e é juridicamente possível. Um ponto salutar 

é quanto à impossibilidade de colisão, pois a regra em uma eventual resolução de 

conflitos será resolvida pela introdução de uma cláusula de exceção ou pela invalidade 

da outra regra. Nessa concepção, caso os direitos fundamentais fossem considerados 

regras, as normas seriam aplicadas sempre que a exegese permitisse, não havendo 

colisão com outros direitos, como advoga a teoria do suporte fático restrito (ALEXY, 

2011, p. 91). 

No que tange aos princípios, de acordo com Alexy (2005, p. 156-157), estes 

são “normas que determinam que sejam realizados no mais alto grau que seja efetiva 

e juridicamente possível”. Registra-se, também, que são considerados “mandamentos 

de otimização (...) podendo ser cumpridos em diferentes graus”.  

Dentro da teoria dos princípios, as normas de estrutura mais valorativas 

estabelecem propósitos a serem perseguidos por todo ordenamento jurídico, devendo 

ser aplicadas à primeira vista e na máxima medida possível. Não há como, 

abstratamente, aferir a extensão e aplicabilidade, mas apenas na inserção ao caso 

concreto, dada a possibilidade de colisão com outros princípios existentes. Nessa 

vereda, a prima facie não possui a denotação definitiva, pois “um princípio cede lugar 

quando, em um determinado caso, é conferido um peso maior a um outro princípio 

antagônico” (ALEXY, 2005, p. 105). 

Ora, até mesmo para uma compreensão mais aprofundada do âmbito de 

proteção da norma fundamental, bem como para adentrar nas restrições, faz mister 

explanar as teorias acerca de suas restrições, sendo essas divididas em teoria interna 

e teoria externa.  

Preambularmente, antes de ingressar nas teorias retromencionadas, 

convém aduzir que o objetivo geral é balizar as limitações a direitos fundamentais. 

Para haver limites aos direitos fundamentais, é imprescindível a existência de “ações 

ou omissões dos poderes públicos (...) ou de particulares que dificultem, reduzam ou 

eliminem o acesso ao bem jurídico protegido, afetando o seu exercício (...) e/ou 
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diminuindo deveres estatais de garantia e promoção (...) que resultem dos direitos 

fundamentais” (NOVAS, 2003 apud SARLET, 2018, p. 407). 

Ante tal premissa, a teoria interna, em breves palavras, por não ser a teoria 

adotada no que toca às restrições — objetivo da presente pesquisa —, compatibiliza-

se com a ideia perfilhada pelo suporte fático restrito, pois defende a tese que os 

direitos vêm pré-determinados na própria norma, ou melhor, se dá por elementos 

históricos, sistêmicos ou de outra natureza, que não um outro direito fundamental, 

portanto, não devendo transcender aquilo que já se encontra prescrito. Nesse intento, 

a própria norma se autolimita por si mesma, sendo algo intranormativo. Uma crítica 

contundente acerca dessa teoria advém de Sarlet (2018, p. 406) ao aduzir: 

 

(...) a ausência, por parte da teoria interna, de separação entre o âmbito de 
proteção e os limites dos direitos fundamentais, permite que sejam incluídas 
considerações relativas a outros bens dignos de proteção (por exemplo, 
interesses coletivos ou estatais) no próprio âmbito de proteção destes 
direitos, o que aumenta o risco de restrições arbitrárias da liberdade. 

 
Noutro aspecto, alude Silva (2008, p. 130) que a teoria interna se pauta na 

ideia de que os direitos fundamentais possuem uma estrutura de regra, portanto, uma 

determinação definitiva. Não há, baseando-se nessa premissa, como restringir um 

direito, pois na situação fática a ação do indivíduo não está na égide da proteção 

fundamental, visto a inexistência de um direito. 

A teoria externa, foco das nossas atenções, é amplamente aceita pela 

doutrina majoritária e pela jurisprudência, preceituando que os direitos fundamentais 

existem à prima facie, isto é, correspondem a um direito, a princípio, ilimitado, sendo 

restringido pelas situações que sobrevierem. A noção de restrição, consoante Sarlet 

(2018, p. 406), é substancialmente diferente da ideia de direito, razão pela qual só 

haverá um liame na dispensabilidade de harmonização.  

Destarte, a essência dessa teoria consiste na imprescindibilidade do 

sopesamento, na estrutura de princípio e sua abrangência ilimitada. Segundo a teoria 

do suporte fático amplo, a restrição dos direitos fundamentais é algo externo à norma, 

pois ela por si só detém a capacidade e alcance suficientes para salvaguardar as 

situações fundamentalizadas pelo direito.  

Pertinente às lições da teoria externa, as restrições aos direitos assentam-

se no propósito de limitar o âmbito de abrangência e propiciar a convivência pacífica 

entre os direitos fundamentais de diversos indivíduos, como ora já preceituado, pode 
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um mesmo indivíduo gozar de diferentes direitos fundamentais em uma mesma 

situação. 

Conforme Alexy (1993, p. 271 e 315): 
 

O ciudano considerará más honesto y convincente ... que un no otorgamiento 
de la protección iusfundamental sea fundamentado aduciendo que a ello se 
oponen derechos fundamentales de terceros o interesses de la comunidad 
que deben ser fomados en cuenta en virtud de la Constitución, que cuando 
se le dice que su comportamiento no está abarcado por leyes objetivamente 
específicas o generales o que está excluido de la protección iusfundamental, 
desde el comienzo, por no pertenecer al ámbito protegido8. 
 
 

A metodologia aplicada para determinar as restrições dos direitos 

fundamentais pela teoria externa reside nas seguintes etapas: (1) verificação do 

âmbito de proteção, o direito fundamental é aplicado à prima facie e (2) 

compatibilização dos direitos colidentes — a restrição —, tornando o bem 

definitivamente protegido. A restrição de diretos na teoria externa não é obrigatória, 

haja vista a própria essência da teoria, mas a limitação otimiza a abrangência dos 

direitos fundamentais colidentes (SARLET, 2018, p. 407). 

À guisa de exemplo, trazido por Sarlet (2018, p.407) acerca da teoria 

externa e sua limitação, é a garantia da inviolabilidade de correspondência prevista 

no art. 5.º, XII, da CRFB/88. Primeiramente, é cediço que tal direito fundamental deve 

ser aplicado à prima facie, não devendo ser limitado de forma abstrata, no entanto, o 

STF definiu, em controle difuso, que a administração penitenciária, ao interceptar as 

correspondências dos presos, não viola os direitos fundamentais, visto que a 

possibilidade do envio de cartas de conteúdos criminosos não é abraçada pelo âmbito 

de proteção da norma9.  

 
8 Tradução: o cidadão irá considerá-lo mais honesto e convincente ... que uma falha em conceder 

proteção legal fundamental é justificada pelo argumento de que se opõe a direitos fundamentais de 
terceiros ou interesses da comunidade que devem ser levados em consideração em virtude do 
Constituição, do que quando diz que seu comportamento não está coberto por leis objetivamente 
específicas ou gerais ou que você está excluído da proteção do direito fundamental, desde o início, 
por não pertencer à área protegida. 

 
9 EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO - 

OBSERVANCIA - ALEGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA 
POR SENTENCIADO - UTILIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS NÃO AUTENTICADAS - 
PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - PEDIDO INDEFERIDO. [...] A administração penitenciaria, com 
fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem 
jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, 
parágrafo único, da Lei n. 7.210 /84, proceder a interceptação da correspondência remetida pelos 
sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir 
instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. (BRASIL, STF - HC: 70814 SP, Relator: Min. Celso de 
Mello, Data de Julgamento: 01/03/1994, online). 
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Conforme identificado, a hermenêutica que se insere na esfera definitiva 

em diversas situações e em inúmeros bens jurídicos concorrentes, só existe na teoria 

externa, dado acompanhar o crescimento social e a dinamicidade complexa das 

cidades contemporâneas, aplicando as normas constitucionais e infraconstitucionais 

à luz dos valores a elas inerentes.  

Nada obstante, pode-se defender que a teoria externa pode gerar um grau 

de incerteza jurídica e subjetividade elevada, outorgando ao julgador-ponderador uma 

margem discricionária valorativa às situações postas, tornando-os recorrentes e 

demasiadamente abertos devido à natureza principiológica, frente à certeza conferida 

pela teoria interna. Entretanto, tais argumentos não possuem a força devida, pois o 

propósito dos direitos fundamentais é a proteção na máxima efetividade, pois tratam 

da essência do próprio Estado Democrático de Direito (SARMENTO, 2001, p.91). 

A esse passo, já discernida a teoria externa como medular regente da 

restrição dos direitos fundamentais e identificado que a interferência incidida é 

necessária para compatibilizar os direitos e garantir que os mesmos não sejam usados 

como pano de fundo para atividades ilícitas, ressalta-se que é pacifico o entendimento 

que os direitos fundamentais são restringíveis, apesar de cautelosamente, tanto é que 

o próprio constituinte realizou restrições às normas fundamentais que julgou 

necessário.  Com efeito, uma das características supramencionadas é a 

indisponibilidade, logo, “as pessoas devem possuir direitos sobre os quais tampouco 

o Estado possa dispor”, sendo defeso ao Poder Público restringi-los arbitrariamente, 

tampouco reduzi-los, visto ser um núcleo pétreo (FERRAJOLI, 2011, p. 23-24). 

Quanto às possibilidades de restrição, as constituições Alemã e Portuguesa 

elaboraram um modelo tríade que argumenta a existência de limitações, sendo elas 

diretas, indiretas ou sob reserva legal, além das implícitas. As restrições diretas são 

aquelas previstas pelo própria Constituição, como, por exemplo, no caso da CRFB/88, 

onde pode-se imputar o art. 5º, XVII10, que visa proteger a propriedade, ao aduzir: 

“além dos limites impostos à propriedade privada aduzida no art. 5°, XI11, etc.”.  

 
10 Art. 5. (...)  

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. (ART.5º, 
XVII, CRFB/88, online). 

 
11 Art. 5. (...)  

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial (ART.5º, XI, CRFB/88, online). 
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 No que toca às restrições indiretas, também conhecidas como reserva de 

lei restritiva ou sob reserva legal, essas se tratam da autorização constitucional, em 

outros termos, o próprio constituinte delega ao legislador o papel de restringi-las. Em 

última análise, há defensores das restrições implícitas ou imanentes que defendem 

que há circunstâncias fáticas que, apesar da não previsão constitucional autorizativa 

da limitação, deve-se limitar a abrangência do direito, visto que ele colide com outros. 

Em verdade, ela muito se assemelha ao suporte fático restrito no que tange ao âmbito 

de proteção.  

Nesse intento, poderá a legislação ser instrumento restritivo para garantir 

que não se sobrepujam valores consagrados, retirando certas situações à 

abrangência da norma. Canotilho (1999, p. 1.202) conceitua os limites imanentes aos 

direitos como “(...) o resultado de uma ponderação de princípios jurídico- 

constitucionais conducente ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma 

dimensão que, prima facie, cabia no âmbito prospectivo de um direito, liberdade ou 

garantia”. Logo, é cediço que se trata de restrição dentro do caso concreto com o fito 

de solução de conflitos.  

Para haver restrição, a própria Constituição precisará prever direta ou 

indiretamente, ou pelo menos tecer a necessidade fática de harmonização entre 

princípios. No entanto, as restrições também possuem limites, o chamado limite das 

limitações constitucionais ou “limite dos limites” (schranken-schranken), devendo 

seguir rigorosamente a compatibilidade formal e material com o texto constitucional. 

Com efeito, as leis projetadas que visam restringir direitos “devem obedecer a três 

critérios, três limites: a) não podem ferir o núcleo essencial dos direitos fundamentais; 

b) devem ser razoáveis; c) devem ser proporcionais” (NUNES JUNIOR, 2019, p. 892). 

Repisa-se que as restrições devem observância restrita às próprias normas 

do texto constitucional, bem como através de legislação e tratados internacionais, 

conforme expresso no Texto Maior. No que toca à substancialidade, essa garante que 

as restrições devem se pautar na observância de “uma ordem de princípios 

substanciais, calcados essencialmente nos valores da dignidade da pessoa humana 

e na proteção dos direitos fundamentais que lhe são inerentes” (SCART, 2018, p. 410). 

Cumpre assinalar que o art. 4° da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 26 de agosto de 1789, menciona que: “(...) o exercício dos direitos 

naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros 

membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser 
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determinados por lei”. Ou seja, não está incluso nos atos normativos (BRASIL, 1948, 

online). 

Tais modelos de restrições emprestadas dos constitucionalistas alemães e 

portugueses são muito criticados por Silva (2009, p. 616-617), haja vista defender a 

possibilidade de restrição de que os direitos fundamentais prescindem de reserva 

legal ou muito menos da incompleta restrição implícita, sendo o melhor método de 

aferição a regra da proporcionalidade. Em suas lições Silva (2009, p. 616-617):  

 

Assim, a melhor forma de encarar o silêncio constitucional acerca das 
restrições a direitos fundamentais não é pressupor que existam direitos 
absolutos, apenas pelo fato de não estarem sujeitos a uma reserva legal, ou 
que existam direitos protegidos de forma especial, apenas porque os 
dispositivos que os garantem fazem menção expressa a uma lei e a seus 
objetivos, mas pressupor que esses direitos, como todos os outros, estão 
sujeitos às restrições que forem necessárias para a sua harmonização com 
outros direitos constitucionais. E o controle dessas restrições - a 
proporcionalidade - em nada depende de escalonamentos e modelos de 
reserva legal, dos quais a constituição brasileira prescindiu nos últimos vinte 
anos e poderá continuar a prescindir.  

 
Todo esse processo tecido responde à indagação do porquê da 

necessidade de restringir os direitos mínimos à dignidade da pessoa humana. Nesse 

passo, pode-se extrair que todas essas limitações às próprias restrições têm como 

fulcro a garantia de dois princípios deveras necessário: (i) a convivência das 

liberdades públicas e (ii) a proibição da utilização indevida (CAVALCANTE FILHO, 

2010, p. 06). 

No que concerne à proibição da utilização indevida, essa possui o intento 

de salvaguardar os bens mais caros ao homem, de modo que seja utilizado apenas 

para as ações e omissões permitidas pelo constituinte, sendo vedado seu manejo e 

invocação para a prática de atividades ilícitas. Quanto à convivência das liberdades 

públicas, é cediço que uma das características dos direitos fundamentais se traduz na 

relatividade, ou, como melhor preferir, na viabilidade do alcance a ser restringindo 

devido à inexistência no ordenamento jurídico de um direito fundamental absoluto 

(CAVALCANTE FILHO, 2010, p. 06). Nesse viés, afirma o STF: 

 

OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 
ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou 
garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões 
de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de 
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a 
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das 
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 
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estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional 
das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas 
estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - 
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, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em 
detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e 
garantias de terceiros.”. (BRASIL, STF, Pleno, RMS 23.452/RJ, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 12.05.2000, p. 20, grifo nosso) 

 
Nesse fito, extrai-se que o princípio da convivência das liberdades visa à 

limitação dos direitos de forma intrínseca — autolimitação dos direitos in concreto —

posto haver diversos princípios fundamentais igualmente protegidos pelo constituinte 

genuíno. A aplicação desse princípio às restrições propõe a observância da 

sobreposição de um direito fundamental frente outros para o âmbito de proteção 

definitivo, sendo, assim, indevida a aplicação abstrata sem a devida análise 

microscópica da situação posta face à necessidade de sopesar a preferência de um 

pelo outro.  

A Suprema Corte, sobre a aplicação desse princípio, já decidiu, inúmeras 

vezes, que há casos em que os direitos fundamentais preferem o outro, como, por 

exemplo, o famosa lide de direito das famílias na temática do exame de investigação 

de paternidade forçado, uma vez que, não raras as vezes, o direito à integridade física 

vai de encontro ao direito ao conhecimento da filiação, pois o suposto genitor do menor 

se negava a fornecer material genético para a realização do exame laboratorial, 

ensejando a impetração do Habeas Corpus — HC no STF, ocasionando a fixação da 

tese em favor do direito à integridade física.12 

Ante o exposto, nos conflitos de direitos fundamentais o STF sempre se 

pauta no princípio convivência das liberdades, utilizando-se, como guia, a regra da 

proporcionalidade para direcionar todos os processos, sejam eles restritivos ou 

 
12EMENTA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - CONDUÇÃO DO RÉU "DEBAIXO 

DE VARA". Discrepa, a mais não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas 
preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da 
lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer - provimento judicial que, em ação civil 
de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao 
laboratório, "debaixo de vara", para coleta do material indispensável à feitura do exame DNA. A 
recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a 
jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos. (BRASIL, STF. 
HC 71373, Relator: Francisco Rezek, Relator p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 
10/11/1994, DJ 22-11-1996 PP-45686 EMENTA VOL-01851-02 PP-00397, online). 
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permissivos. Isso demonstra que a norma é passiva de restrição, sempre que o 

contexto autorizar, mas observando um fato primordial: a proporcionalidade. 

 

3.2.1 A Validade das Restrições: a regra da proporcionalidade 
 

A proporcionalidade, muito manejada pela doutrina e jurisprudência 

doméstica, é um instituto importado da doutrina alemã, consistindo em um método 

para aferir a validade das restrições aos direitos fundamentais e os limites aplicados.  

Sua origem advém do desenvolvimento e aplicação contínua pelo Tribunal 

Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht) em diversos julgados (KLATT; 

MEISTER, 2014).  

Na CRFB/88 a proporcionalidade não vem preceituada de forma expressa, 

mas pode ser extraída do princípio do devido processo legal em sua forma substancial, 

visto consubstanciar-se em instrumento para alcance da justiça e a proteção efetiva 

dos bens jurídicos fundamentais. Relaciona-se como meio, um verificador de 

excessos e o “principal instrumento utilizado para definir a conformidade constitucional 

com certa intervenção na área de proteção”. (DIMOULIS, 2006, p. 119).  

Há diversos debates doutrinários acerca da estrutura da norma jurídica, 

trata-se de regra, princípio ou postulado, esse debate corresponde ao fio condutor da 

forma como os legisladores deverão manejar e enxergar o direito. Nessa esteira, para 

Alexy (2011) e Silva (2009), a proporcionalidade se apresenta como regra, pois as 

suas subespécies devem se subsumir ao caso concreto, logo, face às clássicas 

espécies de normas jurídicas, a proporcionalidade não se adequa à categoria de 

princípio. 

Em passo diverso, Ávila (2013), por outro lado, defende a natureza de 

postulado, sendo esse atribuído natureza diversa das regras e princípios, em sua 

doutrina advoga que “os postulados não são regras: eles não descrevem um 

comportamento, não são cumpridos de modo integral e, muito menos, podem ser 

excluídos do ordenamento jurídico”. Já na vertente dos princípios, os postulados 

também se diferenciam, pois “não estabelecem um dever - ser ideal, não são 

cumpridos de maneira gradual e, muito menos, possuem peso móvel e circunstancial”. 

Portanto, a proporcionalidade possui a essência metodológica, estando inserida na 

estrutura de postulado, dado que “somente é aplicável nos casos em que exista uma 
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relação de causalidade entre um meio e um fim. Sua aplicabilidade está condicionada 

à existência de elementos específicos (meio e fim)”. (ÁVILA, 2013, p. 134-135). 

Seguindo a linha argumentativa de Silva (2002), neste trabalho, apesar do 

costume ao se referir à regra da proporcionalidade como um princípio, haja vista a 

grande importância a ele conferida, o emprego do termo não reflete essência do 

instituto, mas apenas o seu valor, assim, será trabalhado exclusivamente como regra. 

A não preferência pelo termo postulado é que este se refere a uma premissa, um 

argumento, prescindindo de averiguação (GÓIS, 2004).  

Com efeito, a regra da proporcionalidade possui um papel indubitavelmente 

importante no controle de constitucionalidade das restrições a direitos fundamentais, 

pois opera no plano da proibição do excesso e na proteção insuficiente.   À vista disso, 

esses princípios são imputados por Sarlet (2003, p. 111) como uma forma de limitação 

do Poder Público, pois “o Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo 

insuficiente na consecução de seus objetivos. Exageros, para mais (excessos) ou para 

menos (deficiência), configuram irretorquíveis violações ao princípio”. Outrossim, além 

de servir como limitador de si mesmo, devem garantir a efetiva proteção aos bens 

jurídicos fundamentais na maior medida possível. 

A proteção insuficiente, usada pelo alemão Claus-Wilhelm Canaris, refere-

se à dimensão objetiva — supramencionada — para garantir a proteção que o Estado 

confere aos direitos fundamentais em todas as suas ramificações, e não apenas na 

perspectiva subjetiva negativa. A proteção insuficiente, além de vetor da regra da 

proporcionalidade, também é considerada um princípio13. 

 
13EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) MANUTENÇÃO 

DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL 
RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – (...) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS 
NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE 
VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, 
ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE 
OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM 
COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA 
POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE 
LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL 
QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS 
CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO 
EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – 
DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
(RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, 
DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (BRASIL, STF, 

ARE 745.745-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE 19.12.2014, online) 
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Isto posto, afere-se a notoriedade da importação do princípio da proteção 

insuficiente e da proibição do excesso, aqui, leia-se: proporcionalidade, para o 

controle dos atos públicos, elevando e contribuindo para uma percepção mais clara 

dos direitos fundamentais como obrigações imputadas ao Estado face ao indivíduo.  

Consoante Klatt e Meister (2014, p. 26), a regra da proporcionalidade deve 

ser aferida através de um método complexo, dividido em cinco passos, sendo as duas 

primeiras de caráter formal e o saldo material. À vista disso, é necessário incluir 

justificativas internas e externas, sendo estas abertas a uma gama de argumentações 

fáticas e jurídicas — o que enseja diversas críticas doutrinárias acerca do grau de 

subjetividade na sua aplicação — e, aquela, desprovida de substancialidade, visto ser 

fulcrada de modo intrínseco e formal.  

O primeiro passo corresponde ao “objetivo legítimo”, que se propõe a 

verificar se a finalidade da interferência se encontra abrangida pela situação posta, 

em outros termos, se há liame entre a norma e a intenção do Poder Público em 

interferir, além de averiguar se há legitimidade do objetivo, não podendo haver 

inconstitucionalidades na intenção do Estado em restringir o direito fundamental. À 

guisa de exemplo, suponha-se que o Poder Público, com a intenção de impedir 

casamentos inter-raciais, restrinja o direito fundamental ao matrimônio, determinando 

a seguinte exegese: “é livre o casamento, na forma da lei”; com a edição da lei 

regulamentadora, a incluir o seguinte enunciado: “é livre o casamento, sendo vedada 

a miscigenação de raças”, nesses termos, o objetivo da intervenção legal do Estado 

ao direito ao casamento é tido como ilegítimo, posto violar direitos fundamentais 

(KLATT; MEISTER, 2014, p. 27). 

O segundo ponto elucidativo é o “meio legítimo”, segundo Klatt e Meister 

(2014, p. 27) correspondem ao “meio efetivamente empregado deve ser precisamente 

designado e juridicamente avaliado”. Logo, o meio é tido como uma regra que deve 

ser precisa e objetiva pela qual o Poder Público, ao realizar a restrição, deve alhear-

se com a ordem jurídica vigente. A identificação do meio é feita através da medida 

adotada. Um exemplo a se apontar reside na pena de morte como um meio ilegítimo 

para alcance do objetivo de repressão e prevenção de condutas criminosas.  

Durante a persecução desses passos iniciais, os elementos devem ser 

manejados de forma isenta de valores, sendo apenas enlaçados do ponto de vista 

formal, objetivo. Ademais, o aspecto salutar previsto na fórmula da máxima da 

proporcionalidade, com a inclusão desses dois quesitos, refere-se à importância 
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desse instituto em, de forma abstrata, prezar pelo modos operandi do intentor da 

restrição (KLATT; MEISTER, 2014). 

Após a análise e aprovação desses dois primeiros passos, autoriza-se a 

avançar para as próximas fases, sendo elas: (i) adequação, (ii) necessidade e (iii) 

ponderação/sopesamento.  Analisa-se cada uma de forma detalhada e separada.  

A adequação consiste na análise do meio — que deve ser legítima, como 

supracitado — necessitando possuir aptidão e potencial suficientes para o alcance do 

fim pretendido, protegendo o bem da vida fundamental. Assim sendo, o meio deve ser 

adequado, apropriado, satisfatório para a persecução do objetivo. Esse primeiro passo 

apenas se preocupa em identificar se o meio será eficiente para a proteção, uma vez 

que a fase da legitimidade é anterior à aferição dessa subespécie, devendo, pois, o 

aplicador e projetor da lei realizarem a seguinte indagação para serem autorizados a 

restringir direitos: esse meio conseguirá atingir o fim pretendido? Se a resposta for 

sim, passa-se para a próxima fase (SARLET, 2018, p. 411- 413). 

A necessidade se concentra na busca de outras possíveis medidas 

protetivas mais eficazes do que a encontrada na fase anterior, alguma que interfira 

menos nos direitos fundamentais e que proteja de forma mais satisfatória. Consoante 

Silva (2002, p. 38) “um ato estatal que limita um direito fundamental é somente 

necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a 

mesma intensidade, através de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido”.  

Nesse ponto, a necessidade é aferida pelo método da comparação, 

portanto, se um estado escolhe a medida restritiva X para certa situação, que teria a 

mesma eficácia da medida restritiva Y, constata-se que ambas são adequadas, o 

desempate é dado pela aferição de qual das medidas protege mais e restringe menos 

os direitos fundamentais, logo, se for a medida Y, por consequência, a medida X não 

será necessária (KLATT; MEISTER, 2014). 

Determinando a adequação e necessidade, chega-se à ponderação ou a 

chamada proporcionalidade em sentindo estrito. Nessa fase, o intérprete deverá 

realizar o sopesamento da medida, analisando a intensidade da restrição versus a 

importância do bem jurídico tutelado a quem ele colide. Por conseguinte, a função 

dessa fase é optar por um direito fundamental colidente com outro, devendo essa 

opção ser feita através de critérios cuidadosamente fundamentados.  
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A proporcionalidade em sentido estrito pode ser considerada a fase mais 

importante da análise da regra da proporcionalidade, pois preocupa-se de forma 

holística com todas as consequências que os direitos fundamentais em jogo terão no 

indivíduo, assim como, obrigatoriamente, é responsável por abraçar os mandamentos 

da proibição do excesso e da proibição deficiente. Ao colidirem, no caso concreto, 

somente poderão ser considerados proporcionais, as restrições a um certo direito 

fundamental, se justificar a importância daquele bem protegido frente a outro, pois a 

ordem constitucional é pela menor restrição possível.  

Para melhor compreensão prática da ponderação, realizam-se as 

seguintes indagações: (1ª) O direito alvo da restrição foi atingido, reduzido num grau 

compatível com a importância do direito assegurado? (2ª) Houve uma harmonização 

entre o ganho obtido e a restrição sobreposta no caso concreto? Destarte, se ambas 

as perguntas forem afirmativas, a medida é proporcional no caso concreto. Em suma, 

após a aprovação de todos os passos descritos, a restrição aos direitos fundamentais 

torna-se legítima com aptidão suficiente para gerar efeitos, pois, apesar da 

interferência estatal ou judicial nos direitos essenciais aos seres humanos, bem como 

a interferência no Estado Democrático de Direito, visto ter sua esfera invadida, o 

“custo-benefício”, a ponderação de valores, foi efetivamente alcançada, equilibrando 

e ofertando a concordância prática dos valores colidentes sensíveis (SARLET, 2018, 

p. 411- 413). 

Nas lições de Hesse (1998, p. 256): 

A limitação de direitos fundamentais deve, por conseguinte, ser adequada 
para produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada. Ela 
deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais 
ameno bastaria. Ela deve, finalmente, ser proporcional em sentido restrito, 
isto é, guardar relação adequada com o peso e o significado do direito 
fundamental. 

 
Face a tal argumento, a regra da proporcionalidade somente será aprovada 

a partir da aplicação cumulativa de suas subespécies, autorizando a restrição dos 

direitos primeiros.  Vale ressaltar que essa será instrumentalizada de forma prática 

neste trabalho no capítulo seguinte, já que, apenas se aferida, justificará o 

acionamento da legalidade extraordinária.  

A importância indiscutível da proporcionalidade e sua característica de fio 

condutor em todas as situações é, constantemente, utilizada em épocas de crise, 

devido à fragilidade e necessidade que o momento conturbado exige. Então, em 

circunstâncias desastrosas, é obrigação constitucional do poder público ter o dobro 
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de cuidado ao restringir direitos, dado o delicado momento em que os indivíduos 

vivenciam, social e emocionalmente.  

Ante as premissas postas, pois há suporte teórico holístico para a 

compreensão das regras gerais de restrição aos direitos fundamentais, passa-se à 

análise da restrição dos direitos fundamentais durante o estado de crise e as 

condicionantes legais e condicionais que autorizam tais limitações. 

 

3.3 CONDICIONANTES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AUTORIZATIVOS PARA A 

RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA. 

 

Os direitos fundamentais, como vistos, são o núcleo sensível do Estado 

Democrático de Direito, visto proteger os bens mais caros aos seres humanos — 

aquilo que lhes movem e lhes identificam. Desta feita, mesmo com a possibilidade de 

restrição dos direitos já teoricamente comprovada, bem como a previsão da teoria dos 

limites dos limites, ainda assim, é um tema deveras delicado quando não há previsão 

constitucional explícita do manejo do instrumento, como no caso de decretação do 

estado de calamidade pública.  

É cediço que quando a própria possibilidade de restrição a direitos deriva-

se expressamente da Constituição, haja vista sua supremacia como condutora da 

República, não há muito o que se questionar, dada a legitimidade do refreamento por 

determinação do poder constituinte genuíno. Todavia, quanto às demais 

possibilidades, cabe-nos ampliar o conhecimento acerca das possibilidades de 

significativa interferência estatal não disciplinada em nenhum dispositivo 

constitucional em tempos de crise, possuindo como autorizante apenas as 

circunstâncias fáticas postas e os princípios regentes.  

Como visto no capítulo antecedente, calamidade pública é um instituto 

previsto em diversos trechos da CRFB/88 como ensejadora de benefícios fiscais, além 

da função de servir como justificativa para a tomada de medidas drásticas, como é o 

caso do estado de defesa. Contudo, o estado de calamidade pública é um instrumento 

previsto na CRFB/88 com o fito de socorrer as questões orçamentárias, e na 

legislação, para dar amparo aos estados e municípios que estão vivenciando uma 

“situação anormal”, decorrente de desastres naturais ou humanos/biológicos, 

causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 
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capacidade de resposta do Poder Público do ente atingido. (ART. 2º, VIII, DECRETO 

Nº 10.593/20). 

Durante muitos anos, até meados de 2020, o instituto do estado de 

calamidade pública tinha uma importância maior para os municípios, logo, sua força 

era visualizada como “fraca”, conforme preceitua Costa (2013, p. 122) “(...) nesses 

institutos, não há restrições a Direitos e Garantias Fundamentais, pois são institutos 

ordinários, definitivamente limitados em seu alcance jurídico, inserido no campo da 

legislação infraconstitucional”. Ainda complementa Costa (2013, p. 130-131): 

 

[...] expendendo a Situação de Emergência e o Estado de Calamidade 
Pública não poderão suplantar os limites aos quais estão adstritos e, por sua 
vez, a incidência de atos administrativos que vertam para a área da restrição 
de um direito fundamental será considerada inconstitucional, pois macula a 
supremacia constitucional.  

 
Ora, é sabido que o estado de calamidade pública passou a ser um instituto 

tipicamente constitucional em 2021, embora não possua autorização expressa para 

restringir severamente os direitos fundamentais. Inobstante a isso, é axiomático o fato 

de estar incluído em um Estado Nacional de Contenção de Crise devido à sua 

capacidade de resposta, correspondendo a uma alternativa viável ao estado de 

exceção, face à agressividade das medidas desse instituto à população ser deveras 

superior. Em razão da ausência de normatização, faz-se necessário definir a 

possibilidade da restrição dos direitos primeiros na decretação do estado de 

calamidade pública apenas no caso concreto. 

Conforme já preceituado, o estado de calamidade Pública possui diferentes 

níveis, consoante art. 2º da Instrução Normativa nº 2, e apenas quando os desastres 

chegarem ao Nível III — desastres de grande intensidade — é que autoriza o ente 

federado a restringir direitos, posto a clara necessidade em face da agravada 

calamidade pública fundamentadora da medida restritiva. Os níveis anteriores não 

acionam a legalidade extraordinária (BRASIL, 2016, online). 

Ao detectar danos insuportáveis, principalmente quando humanos-

sanitários, cabe à defesa civil elaborar estudos e a viabilidade de decretação do 

estado de calamidade pública para fins de recebimento de benefícios fiscais de auxílio 

à população. No entanto, o instrumento utilizado pelo gestor público para tal 

deliberação é o decreto, logo, esse não possui autorização para tratar de direitos 

fundamentais. Por consequência, pode-se afirmar que o ato normativo que 
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reconheceu o estado de calamidade pública por si só não autorizaria o gestor público 

a restringir direitos, mas pode servir de base, justificativa, para a feitura de leis 

restritivas (BRASIL, 2010, online). 

Vale fazer menção à natureza secundária do ato de reconhecimento do 

instituto em comento, por ser uma medida essencialmente financeira, apesar de 

diversas possibilidades que a alimenta, fundamenta-se na própria CRFB/88, sendo 

esta instituída apenas como “tábua de salvação fiscal” aos entes incapacitados de 

solucionar o desastre, autorizando-os a gastar acima do teto permitido. Assim, como 

não há, em sua essência, natureza de contenção voltada a restringir bens mais caros, 

a ela se pode atribuir o posto de viga-mestra para buscar outras soluções por via 

legislativa (ART. 65, LC Nº 101/00). 

Outrossim, conforme prescrito, a situação concreta pode acionar a 

legalidade extraordinária, portanto, autorizando a restrição de direitos fundamentais 

em decorrência da situação de crise, desde que sejam respeitadas as leis existentes 

à época, não sendo admitido qualquer desrespeito a princípios maiores. 

O estado de calamidade pública é um instituto que não foi totalmente 

explorado pelos constitucionalistas no que toca aos direitos fundamentais, mas pode-

se extrair diversos condicionantes de caráter constitucional e legal, que objetivam 

limitar a criação de leis restritivas que se pautam na existência da calamidade pública. 

Nesse passo, pode-se extrair do próprio texto constitucional as seguintes 

condicionantes às restrições: (i) veiculação das restrições em lei ou tratados 

internacionais e a (ii) regra da máxima proporcionalidade (SARLET, 2015). 

Quanto à veiculação, lei ou tratado internacional, essa se funda na 

concepção de que apenas atos normativos primários possuem autorização 

constitucional para restringir direitos fundamentais, por força do teor do art. 5.º, II, 

CRFB/88, o famoso princípio da legalidade, que afirma: “I - ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer algo senão por lei”. Ou seja, a regra geral é que a restrição 

aos direitos só deve ser observada de forma obrigatória pelos indivíduos se o ato 

formal que a veicula for a lei ou tratados internacionais de direitos humanos, por 

previsão expressa da CFRB/88 (ART. 5.º, II, CRFB/88). 

Por fim, a regra da máxima proporcionalidade também é de observância 

obrigatória. Como supracitado, é esse instituto que determinará a constitucionalidade 

dos meios, objetivos e formas que a restrição deverá ser feita, bem como demonstrará, 

caso as medidas já tenham sido adotadas, se o gestor público excedeu ou não os 
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limites constitucionais. Vale ressaltar a necessidade de aplicação minuciosa da 

proporcionalidade, haja vista a observância do princípio da concordância prática, que 

afirma a necessidade em que a ponderação dos bens jurídicos deve ser executada na 

melhor medida possível, buscando concordar, na prática, com todos os direitos 

fundamentais, na máxima medida possível (SARLET, 2018). 

A mínima ofensividade aos bens jurídicos consagrados, como defende a 

dimensão objetiva de proteção dos direitos fundamentais, é dever do Estado garantir, 

mesmo em épocas de crises não tecidas expressamente pelo Texto Maior, o respeito 

aos bens jurídicos e qualquer ameaça que venha de encontro, mesmo que importe na 

restrição de outros, pois são reprimidos em defesa do próprio Estado Democrático de 

Direito. Essa condicionante deve servir de bússola para todos os outros (SILVA,1988; 

SILVA, 2009). 

Além dos condicionantes constitucionais obrigatórios, pode-se extrair 

condicionantes previstos na própria legislação vigente para a feitura das normas 

restritivas em épocas de calamidade. As restrições devem gozar da mesma 

obediência aos critérios e parâmetros previstos na Lei nº 12.608/2012 (Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil), regulamentada pela Instrução Normativa nº 

02/2016, do Ministério da Integração Nacional, podendo-se extrair: (i) âmbito de 

restrição compatível com a calamidade; (ii) base cientifica e (iii) obrigatória revogação 

da medida restritiva quando comprovada a diminuição e não finalização do desastre 

(ART.4º – 5º, LEI Nº 12.608/2012; BRASIL, 2016, online). 

No que concerne à criação de leis com medidas de caráter restritivo 

fundamentadas na calamidade pública, essas devem ser feitas apenas no âmbito da 

calamidade reconhecida, ou seja, se for questão sanitária, a restrição deve ser 

direcionada às medidas que visam impedir o agravamento da situação sanitária; se o 

dano for na seara natural/ambiental, como enchentes de grandes proporções, secas, 

entre outras similares, apenas medidas restritivas com esse liame. Em arremate, as 

medidas restritivas devem ser apenas as que importem diminuição dos riscos e dos 

danos, bem como as que visem salvaguardar os direitos fundamentais de outros 

indivíduos, conforme a regra constitucional da proporcionalidade e as diretrizes da 

PNPDEC (ART. 4º e 5º, LEI Nº 12.608/2012). 

Quanto à base cientifica, pauta-se na obrigatoriedade de realização de um 

minucioso estudo científico acerca da extensão dos danos, de suas causas e 

prováveis consequências nos casos de não interferência estatal nos direitos 
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fundamentais, uma vez que, caso seja empregado apenas um viés empírico, pode-se 

dar margem para achismos e desproporcionalidades dos meios legais, além de 

promover um flagrante de inconstitucionalidade, extrapolando os limites 

constitucionais à restrição dos direitos, dado ser medida excepcional. A exigência de 

base científica pode ser extraída da PNPDEC, pois é requisito indispensável para a 

própria decretação do estado de calamidade pública (ART. 4º, LEI Nº 12.608/2012). 

No que toca à obrigatoriedade de revogação da medida restritiva quando 

comprovada a diminuição do desastre, e não a sua finalização, esse também é um 

condicionante constitucional imposto à legislação restritiva, que impõe a outras leis. 

Ademais, salta-se aos olhos se tratar de lei de caráter excepcional, cessada a 

situação, não subsiste razão, propósito para continuar com a restrição, pois caso 

continue, configura-se ameaça à ordem constitucional. Lei excepcional, segundo 

Jorge (2005, p. 123) “é aquela promulgada para atender a condições extraordinárias 

ou anormais da vida de uma comunidade, tais como, epidemia, guerra civil, 

revoluções, calamidade públicas, etc.”. Portanto, possui a característica da 

autorrevogação. 

Ante o exposto, conclui-se que o estado de calamidade pública sendo um 

instrumento de caráter financeiro, não tem, por si só, o condão de restringir direitos 

fundamentais em situações simples, entretanto, poderá servir de pano de fundo para 

o acionamento da legalidade extraordinária — atingimento do Nível III de desastre, no 

mínimo, aferido pela análise da proporcionalidade — o instituto terá aptidão suficiente 

para restringir direitos fundamentais que estejam entrelaçados à situação posta.  À 

guisa de arremate, somente com a aplicação das condicionantes constitucionais e 

legais é possível a criação e validação da legislação restritiva de direitos fundamentais 

pautada em decreto de estado de calamidade pública. 

 

3.3.1 As Principais Restrições aos Direitos Fundamentais Realizadas em Épocas de 

Estado de Calamidade Pública no Brasil 

 
O estado de calamidade pública em razão de não se tratar de um instituto 

novo, diversas vezes foi manuseado pelos estados e municípios, sendo utilizado pela 

primeira vez no ano de 2020 pela União. Contudo, pouquíssimas vezes pode-se 

apontar a existência de restrição a direitos fundamentais, haja vista que não foi 

pensado e estruturado com essa finalidade. Nesse diapasão, pega-se como amostra 
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dois desastres, um de cunho ambiental e outro humano/biológico em que houve 

consideráveis interferências do ente federativo nos direitos individuais, sendo um em 

âmbito estadual, e outro, pela primeira vez na história do Brasil, em âmbito federal. 

O primeiro desastre apontado é de cunho natural/ambiental, ocorrendo em 

meados de 2008 no estado de Santa Catarina, no Vale do Itajaí. O desastre ambiental 

se concretizou devido às fortes chuvas, que ensejou uma solifluxão, ocasionando um 

deslizamento do solo.  Face a isso, 77 municípios do estado realizaram um 

levantamento e concluíram que cerca de 177 pessoas foram levadas a óbito, vítimas 

dos diversos soterramentos ocorridos. A defesa civil do estado afirmou que em torno 

de 78 mil pessoas ficaram desabrigadas e as fortes chuvas atingiram quase um terço 

de todo o estado.  No total, 63 municípios entraram em situação de emergência e 14 

decretaram estado de calamidade pública. Foz do Iguaçu teve 80% do seu território 

inundado. Os especialistas identificaram cerca de quatro mil pontos de deslizamento 

nas regiões (COSTA, 2013, p. 131). 

Face ao desastre e a situação de calamidade pública que se colocava, 

houveram diversos furtos e vandalismos devido ao medo que se implementava, visto 

que muitas pessoas perderam todos os seus bens. Portões de farmácias foram 

arrombados, casas invadidas, entre outras ocorrências. Como resposta às 

consequências geradas pelo desastre, o Comando-Geral da Polícia Militar editou a 

seguinte portaria: In Verbis: 

 
PORTARIA N º 816 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008 
Dispõe sobre atuação e controle por parte da Polícia Ostensiva visando a 
Preservação da Ordem Pública em áreas críticas em situação de emergência 
ou de calamidade pública, decretada pelo Poder Público Estadual ou 
Municipal. 
[...] 
CONSIDERANDO os constantes registros de atos de vandalismo, furto e 
roubo em áreas específicas afetadas. Resolve: 
Art. 1º. - A Polícia Militar fará controle direto das áreas atingidas diretamente 
por alagamento, deslizamento ou que há falta de energia elétrica, neste caso 
no período noturno, atuando como Polícia Ostensiva na Preservação da 
Ordem Pública. 
§ 1º Entende-se por controle direto a atuação sobre as pessoas que 
circulam em vias públicas e que comprovadamente não habitam a área 
ou que não sejam voluntários cadastrados pela defesa civil estadual ou 
municipal, impedindo que estas circulem sem a devida autorização, bem 
como a fiscalização do funcionamento principalmente de bares, boates 
e afins, providenciando o fechamento quando atentarem contra a ordem 
pública. 
§2º Considera-se "devida autorização", aquela concedida pelos órgãos de 
defesa civil estadual, municipal, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. 
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§3º Os membros de órgãos ligados à defesa civil envolvidos nos trabalhos, 
tais como: Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Civil também terão livre 
acesso aos locais de risco sem a necessidade da "devida autorização". 
§4º O Controle previsto no caput deste artigo será de responsabilidade do 
Comandante de Polícia Ostensiva local, que se fará executar através de 
barreiras fixas, móveis e patrulhamento ostensivo a pé, montado ou 
motorizado com policiais militares destacados especialmente para tal fim. 
Art. 2º Os locais de alojamento de pessoas atingidas por alagamentos ou 
deslizamentos, também deverão ser controlados por policiais militares que 
acompanharão o cadastro das pessoas alojadas, evitando permanência de 
pessoas não autorizadas. 
Art. 3º Os Comandantes de Polícia Ostensiva deverão estar em contato 
permanente com as autoridades locais no sentido de haver uma coordenação 
conjunta das ações objetivando a preservação da ordem pública. 
Art. 4º As ações previstas nesta portaria durarão até que cesse a decretação 
da situação de emergência e/ou de calamidade pública prevista no artigo 1º, 
sendo o Comandante de Polícia Ostensiva local, encarregado de difundir o 
presente ato administrativo. 
Art. 5º O policial militar que flagrar o descumprimento da presente 
Portaria determinará ao infrator que cesse a conduta, lavrando o 
respectivo registro da atitude tomada, e, se for o caso, lavrará também 
o devido termo circunstanciado, tomando as demais medidas penais 
cabíveis em caso de descumprimento e/ou reincidência, providenciado 
a retirada das pessoas não autorizadas dos locais sob controle direto 
da Polícia Ostensiva. 
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis SC, 25 de novembro de 2008. 
ELIÉSIO RODRIGUES 
Coronel PM Comandante-Geral da PMSC (Publicada no Diário Oficial nº 
18.497 do dia 26/11/2008 (SANTA CATARINA, 2008, online, grifo nosso)  

 
Logo, é possível verificar a nítida restrição de direitos fundamentais em 

virtude da calamidade pública editada pela Polícia Militar, sendo os direitos atingidos: 

direito de reunião e direito de locomoção. 

O direito de reunião, previsto no art.5.º, XVI, da CRFB14,  consiste no 

agrupamento de pessoas de forma transitória, de acordo com Branco (2018, p. 641) 

“O agrupamento, para figurar uma reunião, deve ainda ostentar um elemento 

teleológico, consistente na existência de uma finalidade a atrair as pessoas no mesmo 

espaço. O objetivo pode ter como meta a exposição de convicções ou a afirmação de 

uma posição de cunho político, religioso, artístico ou filosófico”. Ao suspender, 

“impedindo que estas circulem sem a devida autorização, bem como a fiscalização do 

funcionamento principalmente de bares, boates e afins, providenciando o fechamento 

quando atentarem contra a ordem pública”., há um flagrante de interferência na vida 

 
14 Art. 5º (...) 

XVI - “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente (ART.5º, XVI, 
CRFB/88, online). 
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da população, o que gera questionamentos por parte dos doutrinadores jurídicos 

sobre a sua possibilidade. Acerca desse direito, trataremos com mais profundida no 

capítulo seguinte (UFSC, 2008, online). 

Já o direito de locomoção, previsto no art. 5.º, XV, da CRFB/8815, garante 

à população a liberdade de ir e vir, logo, também é uma liberdade negativa, visando 

uma abstenção do Estado nesse direito básico. De acordo com Steinmetz (2018, p. 

633) “(...) a liberdade de locomoção é uma expressão típica da liberdade jurídica. 

“Uma liberdade jurídica existe quando é permitido tanto fazer algo quanto deixar de 

fazê-lo”. (ALEXY, 2008, p. 351 apud STEINMETZ, 2018). Na linha do direito de 

reunião, trataremos com mais profundida no capítulo seguinte sobre o direito 

fundamental à locomoção.  

Nesse caso, verifica-se a inconstitucionalidade da Portaria nº 816 de 25 de 

novembro de 2008, que se baseia na calamidade pública para restringir direitos 

fundamentais, visto que, o ato formal que veiculou tais atos, não é autorizado 

constitucionalmente para versar sobre a interferência na vida dos indivíduos e nem o 

órgão editor. Nenhum ato administrativo secundário tem força suficiente para restringir 

direitos fundamentais, logo, apesar da situação e o clamor popular suplicar pela 

intervenção do ente público, e mesmo passando sumariamente pela regra da 

proporcionalidade, essas restrições só seriam constitucionalmente aceitas se 

observadas de forma adequada. No caso acima, errônea foi a opção pelo estado de 

calamidade pública, mais aceito seria o estado de defesa, visto seus requisitos se 

subsumirem com maestria. 

O segundo caso apontado é considerado um desastre de cunho humano, 

decretado pelo Governo Federal, podendo ser apontado como caso mais emblemático 

no que toca à restrição de direitos fundamentais em contexto de estado de calamidade 

pública. A decretação ocorreu em 2020, em decorrência da situação de emergência 

declarada pela OMS devido à lastração da COVID-19.  

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020k, online), COVID-19 é: 

 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-
CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser 

 
15 Art. 5º (...) 

XV – “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;” (ART.5.º, XV, CRFB/88, online). 
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assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 
20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de 
suporte ventilatório.  

 
O referido vírus surgiu na China, mas especificamente na província de 

Wuhan, em 1º de dezembro de 2019. Após um surto substancialmente grande de 

infectados chineses, diversas medidas foram tomadas para evitar sua proliferação, 

haja vista que a transmissão é pessoa à pessoa. Em vista dos acontecimentos críticos 

que o país enfrentava, outros países, temendo pela entrada em suas fronteiras, já 

trabalhavam em teorias para quando fossem lidar com a possível contaminação em 

seus territórios, dada a ausência de vacina e conhecimento técnico-cientifico 

suficiente acerca da doença (SAMPAIO, 2020, p.162). 

Ao chegar no Brasil, ainda sem vacina e com um sistema de saúde 

deficiente para responder à crise sanitária que se impusera, o Governo decretou 

estado de emergência sanitária, no dia 4 de fevereiro, através da Portaria nº 188, de 

3 de fevereiro de 2020 que afirma: “Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV)”. (BRASIL, 2020l, online). 

Com a proliferação do vírus em território nacional e os diversos óbitos 

noticiados pela mídia, fez-se necessário destinar, consideravelmente, recursos 

financeiros ao Ministério da Saúde para a contratação de profissionais e maquinário 

suficiente para conter a crise que o país enfrentava. Todavia, até meados de fevereiro 

só havia uma situação de emergência decretada, tendo esse quadro alterado no 

dia 11 de março 2020, data em que a OMS decide, através do Presidente Tedros 

Ghebreyesus, declarar, pela primeira vez na história, a doença uma pandemia, pois 

até março o vírus já havia se alastrado por cerca de 114 países (BRASIL, 2020m, 

online). 

Até março de 2020, a OMS já havia detectado mais de 118 mil casos e 

4.291 mortes. No Brasil, a primeira morte foi registrada no dia 17 de março de 2020 

no estado de São Paulo e, após a primeira morte anunciada, o Brasil procurou sair da 

situação de emergência, encaminhando ao Presidente da República a Mensagem nº 

93, de 18 de março de 2020, e ao Congresso Nacional, com o pedido de decretação 

de estado de calamidade pública em decorrência da COVID-19 para os fins do 

disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, a LRF (BRASIL, 2020a, online). 
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Com a aprovação do Congresso Nacional, a União decreta estado de 

calamidade pública pela primeira vez a nível nacional, autorizando ultrapassar o teto 

fiscal permitido pela LRF para contenção da crise. A partir desse fundamento, sendo 

nova a possibilidade do manejo desse instrumento, diversas medidas restritivas de 

direitos fundamentais foram tomadas pelo governo central e pelos estaduais, sem a 

apresentação de justificativa convincente para a limitação, desrespeitando, portanto, 

comandos constitucionais. Entre as medidas, em rol exemplificativo, são: (1) restrição 

de acesso à informação, ainda que temporariamente, (2) interferência no direito à 

intimidade e à privacidade, dentre outros — que somente serão abordados em 

momento oportuno.  

Preambularmente, o acesso à informação é um direito fundamental previsto 

no art. art. 5.º, inciso XXXIII16,  portanto, possui aplicação imediata, embora possa 

haver restrição, pois nenhum direito é absoluto. Além do art. 5º, o art. 37, § 3º, inciso 

II, preceitua a participação da população nos atos da administração pública, inclusive 

para fins de fiscalização. Para fins de regulamentação do acesso à informação, foi 

criada a Lei nº 12.527 de 2011, que “dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir 

o acesso a informações previsto”. (DG, LEI Nº 12.527/11). 

Durante o estado de calamidade pública sanitária, o Governo Federal 

editou a Medida Provisória nº 928 (BRASIL, 2020g, online), com a finalidade de 

“preservar tanto o servidor atendente, quanto o cidadão, que deve reduzir 

deslocamentos e exposições no período”: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à 
informação, de que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas 
de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 
§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à 
informação nos órgãos ou nas entidades da administração pública cujos 
servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes e que, necessariamente, dependam de: 
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou 
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de 
enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei. 

 
16 Art. 5º (...) 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.” 
(ART.5º, XXXIII, CRFB/88, online). 
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§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com 
fundamento no disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, 
contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de 
calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020. 
§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de 
resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 
1º. 
§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido 
de acesso a informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, 
será exclusivamente o sistema disponível na internet. 
§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos 
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011.” (NR) 
“Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e 
entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar 
o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 
Parágrafo único.  Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para 
aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na 
Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas 
aplicáveis a empregados públicos.” (NR) 
Art. 2º Fica revogado o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março 

de 2020 (ART.1-9, MP nº 928/20). 

 
Face à restrição ao direito constitucional à informação, visto não se 

enquadrar nos requisitos constitucionais para a edição da MP, além de ferir direitos 

fundamentais sem quaisquer respaldos, o Conselho Federal da OAB- CFOAB editou 

parecer com a seguinte conclusão: 

 

Por todo o exposto, manifestamo-nos pela inconstitucionalidade formal e 
material da MP 928/2020, particularmente em relação aos §§1º, 2º e 3º do 
art. 6º-B, inserido na Lei 13.979/2020, em razão do não preenchimento dos 
requisitos de urgência e relevância, previstos no art. 62 da CF como 
exigências cumulativas para a edição de MP e ante a evidência de imposição 
de restrições arbitrárias e desproporcionais ao direito à informação (art. 5º, 
XXXIII) e ao princípio da publicidade (art. 37, caput, e § 3 o , II), inscritos na 
Constituição Federal, sendo cabível e necessária a propositura de ação direta 
de inconstitucionalidade. (OAB-CF, 2020b, online) 

 
Após diversas manifestações contrárias de juristas à flagrante restrição do 

direito fundamental, foi ajuizada a ADI 6.351 pelo Conselho Federal da OAB para fins 

de retirar a referida norma da ordem jurídica por sua inconstitucionalidade. O relator 

do caso, Ministro Alexandre de Morais, defendeu pela “consagração constitucional de 

publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as 

informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal (...)”., 

esse argumento foi referendado por unanimidade pelo Pleno17. (BRASIL, 2020s, 

online). 

 
17EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÕES GENÉRICAS E ABUSIVAS À 

GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 
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Apesar da restrição feita, por interferência do Poder Judiciário, o prejuízo 

causado aos direitos fundamentais à informação foi sanado com sucesso. Ademais, 

vale ressaltar que, formalmente, a MP tem o condão de restringi-los, visto possuir 

força de lei, no entanto, foi considerada desproporcional, assim como carente dos 

requisitos constitucionais de urgência e relevância para a edição do ato.  

Quanto ao direito à privacidade, preceituado no art. 5º, inciso X, da 

CRFB/8818, sua essência, nas palavras de Sarlet (2018, p.458) é “o direito de ser 

deixado em paz (...) inclusive e especialmente no sentido de garantia de um espaço 

para seu recolhimento e reflexão, sem ele ser compelido a determinados 

comportamentos socialmente esperados”. Durante a pandemia, de acordo com 

Zaganelli e Maziero (2020, p.02), “As tecnologias de monitoramento remoto têm sido 

utilizadas não só para verificar o índice de adesão ao distanciamento social, uma das 

medidas de combate à COVID-19, como também para acompanhar os dados de 

saúde dos cidadãos (...)”. 

Durante o estado calamitoso, o governo dos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro, em parceria com algumas empresas de telefonia, como a operadora Vivo, 

buscaram utilizar dados dos celulares para rastrear possíveis aglomerações de forma 

anônima, bem como monitorar a adesão popular ao isolamento social decretado. No 

entanto, um cidadão, inconformado com a ingerência do estado na vida privada, 

impetrou Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o acordo 

realizado entre o governo e as telefonias, com o fito de impedir o monitoramento. O 

acordo possuía os seguintes termos: 

 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DO ARTIGO 
6º-B DA LEI 13.979/11, INCLUÍDO PELA MP 928/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. A 
Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos 
vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão 
administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. 2. À consagração 
constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer 
as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas 
hipóteses constitucionais de sigilo. 3. O art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida 
Provisória 928/2020, não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à 
informação, pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em 
exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda 
Sociedade. 4. Julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.347, 6351 e 6.353. 
Medida cautelar referendada. (BRASIL, STF. ADI. 6.351 MC, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 26/03/2020, publicado em Processo Eletrônico, DJe-076 DIVULG 27/03/2020 PUBLIC 
30/03/2020s) 

 
18 Artigo 5º (...) 

 X - “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (ART.5º, X, CRFB/88). 
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1. DO OBJETO DO ACORDO 1.1. O presente Acordo estabelece a 
cooperação entre as Partes para: 1.1.1 Permitir acesso do ENTE PÚBLICO 
aos DADOS disponibilizados na PLATAFORMA BIG DATA, com a finalidade 
de apoiar os órgãos governamentais legitimados e devidamente motivado, 
diante do interesse público geral e irrestrito em conter a disseminação do 
vírus Covid-19, por meio da identificação de zonas, onde podem ocorrer 
maior disseminação do vírus, utilizando-se de matrizes de fluxos de 
deslocamento de origem e destino, entre outras aplicação que possam ser 
desenvolvidas com a mesma finalidade. 1.2. As PARTES declaram que para 
a execução do presente Acordo não há o tratamento de qualquer dado 
pessoal, tendo em vista que todos os DADOS são anonimizados, agregados, 
estatísticos e volumétricos disponibilizados das bases das PRESTADORAS. 
(SÃO PAULO, 2020, online) 

 
O magistrado, em análise de cognição sumária, defendeu estarem 

“Presentes (a) fummus boni iuris afrontados, em tese, direito à intimidade e à 

privacidade”. do impetrante, determinando “afastar do referido monitoramento” o 

telefone do impetrante. No entanto, em sede recursal o TJ/SP revogou a liminar por 

entender que não há violação ao direito à privacidade e à intimidade (SÃO PAULO, 

2020, online). 

O STJ, no que lhe concerne, seguiu a linha do TJ/SP e declarou em sede 

de HC que a medida não apresentava os pressupostos necessários à 

instrumentalização do remédio constitucional. Ou seja, apenas adentrou nos 

requisitos de admissibilidade do remédio constitucional, e não em seu mérito (BRASIL, 

2020n, online). 

Apesar do não reconhecimento da inconstitucionalidade por parte do 

Tribunal Superior ou pelo tribunal de origem, é, no mínimo, preocupante o 

monitoramento de celulares por parte de qualquer governo em uma República 

Democrática, mesmo em contexto de crises severas, pois, em verdade, nada impedirá 

que se utilizem das informações dos usuários de telefonia para fins diversos, além da 

possibilidade de risco de compartilhamento por terceiros da localização da população 

em tempo real.   

Apesar da tese alegada pelo STJ, pautada no STF, de se tratar da 

competência dos governos em estabelecer medidas de enfrentamento à 

proporcionalidade deve ser aferida, pois não há como, abstratamente, entender que 

uma calamidade pública sanitária por si só serve de justificativa para vigiar a 

população e medir a adoção e o cumprimento das determinações estatuais, visto que 

se traduziram em interferência nos bens jurídicos mais caros, sem sequer buscar 

alternativas menos invasivas à privacidade. 
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O Governo Federal, com o mesmo fito de monitoramento, editou a MP nº 

954, de 17 de abril de 2020, preceituando ter como finalidade:  

 
Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de 
telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de 
Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a 
situação de emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (covid19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020. (BRASIL, 2020h, online), 
 

Em face da MP, que aduz à obrigação legal das “empresas de telefonia fixa 

e móvel devem repassar ao IBGE as relações de nomes, números de telefone e 

endereços de seus consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas”, foi ajuizada a 

ADI 6.387, por parte do OAB, ADI 6.388, pelo Partido da Social Democracia Brasileira 

— PSDB, ADI 6.389, pelo Partido Socialista Brasileiro — PSB, ADI 6.390, Partido 

Socialismo e Liberdade — PSOL e a ADI 6.393, pelo Partido Comunista do Brasil — 

PCdoB, com fulcro no artigo 1º, inciso III19e 5º, incisos X20e XII21da CF, sendo tais 

pleitos acolhidos pelo STF, suspendendo a eficácia do ato normativo (BRASIL, 2020u, 

online). Na decisão, o STF entendeu pela indevida interferência no direito fundamental 

à intimidade e à privacidade. In verbis: 

 
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
954/2020. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, 
PELAS EMPRESAS PRESTADORAS, COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN 
MORA. DEFERIMENTO. 1. Decorrências dos direitos da personalidade, o 
respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados, 
no art. 2º, I e II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

 
19 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
(...)  

III - a dignidade da pessoa humana (ART.1º, CRFB/88, online). 

 
20 Art. 5º (...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (ART.5º, X, CRFB/88, 
online). 
 
21 Art. 5º (...) 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (ART.5º, XII, 
CRFB/88, online). 
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Pessoais), como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados 
pessoais. 2. Na medida em que relacionados à identificação – efetiva ou 
potencial – de pessoa natural, o tratamento e a manipulação de dados 
pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das 
cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, 
caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, 
X e XII), sob pena de lesão a esses direitos. O compartilhamento, com ente 
público, de dados pessoais custodiados por concessionária de serviço público 
há de assegurar mecanismos de proteção e segurança desses dados. 3. O 
Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005) adotado no âmbito da 
Organização Mundial de Saúde exige, quando essencial o tratamento de 
dados pessoais para a avaliação e o manejo de um risco para a saúde 
pública, a garantia de que os dados pessoais manipulados sejam 
“adequados, relevantes e não excessivos em relação a esse propósito” e 
“conservados apenas pelo tempo necessário.” (artigo 45, § 2º, alíneas “b” e 
“d”). 4. Consideradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da 
medida, não emerge da Medida Provisória nº 954/2020, nos moldes em que 
editada, interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais 
dos usuários dos serviços de telefonia. 5. Ao não definir apropriadamente 
como e para que serão utilizados os dados coletados, a MP nº 954/2020 
desatende a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), na 
dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua 
adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do 
tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo 
necessário para alcançar suas finalidades. 6. Ao não apresentar mecanismo 
técnico ou administrativo apto a proteger, de acessos não autorizados, 
vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na transmissão, seja no 
tratamento, o sigilo, a higidez e, quando o caso, o anonimato dos dados 
pessoais compartilhados, a MP nº 954/2020 descumpre as exigências que 
exsurgem do texto constitucional no tocante à efetiva proteção dos direitos 
fundamentais dos brasileiros. 7. Mostra-se excessiva a conservação de 
dados pessoais coletados, pelo ente público, por trinta dias após a 
decretação do fim da situação de emergência de saúde pública, tempo 
manifestamente excedente ao estritamente necessário para o 
atendimento da sua finalidade declarada. 8. Agrava a ausência de 
garantias de tratamento adequado e seguro dos dados compartilhados a 
circunstância de que, embora aprovada, ainda não vigora a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), definidora dos critérios 
para a responsabilização dos agentes por eventuais danos ocorridos em 
virtude do tratamento de dados pessoais. O fragilizado ambiente protetivo 
impõe cuidadoso escrutínio sobre medidas como a implementada na MP nº 
954/2020. 9. O cenário de urgência decorrente da crise sanitária deflagrada 
pela pandemia global da COVID-19 e a necessidade de formulação de 
políticas públicas que demandam dados específicos para o desenho dos 
diversos quadros de enfrentamento não podem ser invocadas como pretextos 
para justificar investidas visando ao enfraquecimento de direitos e atropelo 
de garantias fundamentais consagradas na Constituição. 10. Fumus boni juris 
e periculum in mora demonstrados. Deferimento da medida cautelar para 
suspender a eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, a fim de prevenir 
danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de uma 
centena de milhão de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel. 11. 
Medida cautelar referendada. (BRASIL, STF. ADI 6388 MC-Ref, Relator(a): 
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020r, PUBLIC 12-11-2020, grifo 
nosso) 

 
Nesse passo, observa-se que tanto o acordo de colaboração visando o 

monitoramento de celulares por parte dos governadores, que apesar da tese 
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apregoada pelo STJ que os governos estão legitimados a estabelecer medidas de 

enfrentamento da crise, como a edição da MP de compartilhamento de dados de 

usuários de telefônicas com o IBGE, torna-se nítido aos ministros haver um ataque 

direto aos direitos fundamentais. Ressalta-se que isso ocorre porque tais atos não 

seguem as condicionantes para a sua elaboração, tornando-se medidas 

desproporcionais e atentatórias. 

As restrições a direitos supracitadas fortalecem a tese de que o estado de 

calamidade pública possui, sim, aptidão em restringir direitos fundamentais, todavia, 

sua aptidão é apenas de servir como base justificadora para a criação de atos 

legislativos primários de contenção à crise. Os atos secundários, como a portaria 

editada pelo Comando-Geral da Policia Militar de Santa Catarina, por mais que seja 

necessária a adoção de medidas em face da calamidade posta à sociedade no 

perímetro estatal, não autoriza o gestor público a extrapolar as condicionantes 

constitucionais e legais do instituto. 

Convém salutar que, no período calamitoso decorrente do dano 

humano/biológico, a COVID-19, para além das supracitadas, houveram diversas 

restrições, via decretos, no que toca aos direitos fundamentais, sendo a mais grave 

delas a imposição do lockdown. Essa medida é considerada pela população e 

doutrinadores como a mais agressiva já registrada, desse modo, tratar-se-á de forma 

mais aprofundada dessa temática no capítulo seguinte, realizando a análise da 

proporcionalidade dessa medida no Estado do Ceará, com o fito de verificar se são 

válidos os decretos editados. 
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4 ANÁLISE PRÁTICA DO ACIONAMENTO DA LEGALIDADE EXTRAORDINÁRIA NO 

ESTADO DO CEARÁ: A VALIDADE DA MEDIDA DO LOCKDOWN E A 

VERIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS CONDICIONANTES AUTORIZATIVOS PARA 

A RESTRIÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DURANTE O ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA 

 

A pandemia do  COVID-19, decretada no ano de 2020, gerou ao Brasil uma 

série de medidas restritivas, impactando profundamente as relações sociais e o modo 

como se operacionalizava o estado de calamidade pública. Como supracitado, foi 

constatado ser possível a restrição de direitos fundamentais em épocas de 

calamidade, conforme exemplos mencionados. O último exemplo do capítulo anterior 

será o pilar do presente capítulo, visto que foi durante a pandemia da COVID-19 que 

os direitos fundamentais sofreram sérias restrições com o pano de fundo jurídico 

apenas na decretação do estado de calamidade.  

Ante o objetivo da presente pesquisa, torna-se imprescindível explanar a 

situação vivenciada pelo Estado do Ceará para fins de aferir se o contexto vivenciado 

justifica o acionamento da legalidade extraordinária, pois, caso justifique, é válida a 

criação de leis e medidas restritivas. A medida restritiva criada pelo estado foi o 

lockdown, devendo esse passar pela análise da proporcionalidade para verificar sua 

validade.  

Ademais, ainda cabe verificar se os decretos/medidas restritivos realmente 

respeitaram os condicionantes legais e constitucionais autorizativos dessas 

restrições, pois, caso não respeitem, os decretos são inconstitucionais. Para isso, 

neste capítulo, será investigado o contexto social e legal para fins de determinar se a 

medida respeita as regras supracitadas para serem válidas aos olhos da Constituição 

e das normas específicas, que operacionalizam o estado de calamidade pública. 

Nesse passo, a medida mais dura já aplicada pelo Estado do Ceará, durante 

uma calamidade pública, somente será válida e poderá restringir com tanta veemência 

as liberdades de ir e vir, de reunião, manifestação, dentre outros, no caso de ausência 

do estado de sítio, se for identificado tal acionamento da situação excecional. 

O exemplo da pandemia da COVID-19 é elevado ao nível nacional, de 

forma geral, como propulsor para justificar o acionamento da legalidade extraordinária, 

sendo uma case brasileira em que foi autorizada a restrição dos direitos fundamentais. 

Todavia, em certos entes federativos, a restrição dos direitos primeiros se deu de 
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forma mais diversa que as demais, visto as peculiaridades presentes no federalismo 

brasileiro. 

Nesse intento, para melhor atender as necessidades de cada localidade 

frente à pandemia, todos os entes federativos foram autorizados pelo STF a adotar 

medidas que julgarem necessária. A decisão que autorizou a competência 

concorrente adveio do STF, na ADI nº 6.343, de relatoria do Ministro Marco Aurélio de 

Melo, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, que pugnava pela suspensão 

parcial e a eficácia de dispositivos das Medidas Provisórias (MP's) 926/2020 e 

927/2020. Essa ação tratava das medidas para o enfrentamento da pandemia da 

SARS-CoV-2 (COVID-19), reconhecendo a competência comum, fundada no art. 23, 

II, CRFB/1988, dos entes federativos no que toca às questões sanitárias decorrentes 

da decretação do estado de calamidade pública para fins de permitir que todos os 

entes possam deliberar sobre a restrição à locomoção intermunicipal e local, sem 

necessidade de autorização do Ministério da Saúde22.  

Desse modo, conclui-se que, por mais que a competência seja exclusiva 

da União no que toca às calamidades, não cabe furtar a responsabilidade dos estados 

e municípios, principalmente em questões de calamidade pública sanitárias, pois a 

saúde é, em si, de competência comum, podendo os estados adotarem medidas que 

julgarem necessárias via decretos normativos. 

A partir dessa possibilidade, o Governo do Estado do Ceará vem adotando 

medidas de extrema gravidade no combate à pandemia, imputando a mais severa, o 

chamado lockdown, considerado por parte da população como desproporcional e 

inviável nesse contexto jurídico-social. Sob esse prisma, resta-nos averiguar se a 

imposição da medida é válida e se a situação vivenciada realmente acionou a 

legalidade extraordinária. 

 
22DECISÃO: O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a cautelar para i) suspender 

parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir 
estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir 
interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas 
devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a 
locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade 
federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente 
federativo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o 
Ministro Marco Aurélio (Relator), que trazia a referendo o indeferimento da medida liminar, e, em 
parte, os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiam parcialmente a medida cautelar para 
conferir interpretação conforme ao inciso II do § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020. Afirmou 
suspeição o Ministro Roberto Barroso, ausente justificadamente. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 
(BRASIL, STF, PLENÁRIO, 06.05.2020p - SESSÃO REALIZADA INTEIRAMENTE POR 
VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 672/2020R/STF, online). 
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4.1. A PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.979 DE 2020:  A BASE LEGAL DOS 

DECRETOS RESTRITIVOS EDITADOS 

 

Precipuamente, é mister discorrer sobre a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, chamada de “Lei da Quarentena”, pois é apontada como a base legal para a 

expedição de decretos executivos editados pelos entes federativos. A citada Lei tem 

um conteúdo delicado, permitindo que os direitos fundamentais essenciais à 

população sejam restringidos, versando sobre restrições jamais realizadas no 

ordenamento jurídico brasileiro de 1988. 

Ressalta-se, como citado no capítulo 2º desta pesquisa, essa Lei deve ser 

aplicada apenas enquanto durar o estado de calamidade pública. Consoante 

exposição de motivos enviada pelo Presidente da República através da Mensagem nº 

28, acentuando aos senadores a defasagem existente no ordenamento jurídico de 

medidas apropriadas para o combate a emergências de natureza sanitária — leia-se: 

desastres humanos/biológico — logo, necessita-se de atenção especial do legislador 

e intérprete da lei a tais situações (BRASIL, 2020f, online). 

 A presente legislação foi a primeira editada no Brasil para o combate à 

emergência de saúde internacional decretada pela OMS em 2019, mesmo sem 

qualquer caso confirmado do vírus no país. O objetivo do Governo Federal, ao 

submeter o Projeto de Lei (PL) nº 23/2020, era de se antecipar quando, em cenário 

provável, a doença penetrasse às fronteiras brasileiras, em defesa da proteção da 

coletividade. 

Em tempo recorde e em perfeito alinhamento entre Poder Legislativo e 

Executivo, em exatos dois dias, o Projeto de Lei foi votado pelas duas Casas, sendo 

posto em regime de urgência, sancionado pelo Presidente da República em seguida. 

Todavia, muito se critica a ausência de debates mais profundos sobre as restrições ali 

previstas, pois ela impacta de maneira bastante agressiva os direitos individuais da 

população, logo, era indispensável que o povo fosse consultado a respeitos das 

restrições (VENTURA; AITH, 2020). 

 Mesmo sem consulta pública, foram sancionadas as seguintes medidas 

restritivas: 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, 
as seguintes medidas: I - isolamento; II - quarentena; III - determinação de 
realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais; c) 
coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) 
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tratamentos médicos específicos; IV - estudo ou investigação epidemiológica; 
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; VI - restrição 
excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme 
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; VII - requisição de 
bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 
garantido o pagamento posterior de indenização justa; e VIII - autorização 
excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária sem registro na Anvisa, desde que: a) registrados por autoridade 
sanitária estrangeira; e b) previstos em ato do Ministério da Saúde. (BRASIL, 
2020f, online)., 

 
O conceito de isolamento vem descrito na própria lei, que trata a medida 

de isolamento como “separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de 

outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus”. Já no 

que toca à quarentena, essa se consubstancia na “restrição de atividades ou 

separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam 

doentes, (...), de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus”. Nessa esteira, visualiza-se clara distinção entre isolamento e 

quarentena e, mesmo havendo confusão terminológica, a regra é clara: durante o 

isolamento social “as pessoas são orientadas a não saírem ou saírem pelo tempo 

estritamente necessário de suas casas, de modo a tentar impedir a propagação de 

um vírus pelo contato entre indivíduos infectados e não infectados que circulam”., em 

contrapartida, na quarentena, busca-se segregar “aquelas pessoas com sintomas da 

doença à espera da confirmação (...) as quais devem, obrigatoriamente, ficar 

confinadas em suas casas, sem sair, em hipótese alguma, por um período” (ART. 2º, 

I, LEI Nº 13.979/ 20, online). 

É oportuno obtemperar a existência de graduações quanto ao isolamento 

social, podendo ser vertical, quando isolando apenas os grupos de risco, ou horizontal, 

quando todos, indiscriminadamente, são isolados para fim de evitar a proliferação. Os 

graus de isolamento podem, ainda, ser flexíveis, comportando a abertura gradual das 

atividades, abrindo-as de forma planejada, ou rígido, o chamado lockdown.  

O lockdown, termo inglês, que corresponde a “bloqueio”, é conceituado 

através do Boletim Epidemiológico nº 8, da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 

como o “Nível mais alto de segurança e pode ser necessário em situação de grave 

ameaça ao Sistema de Saúde. Durante um bloqueio total, TODAS as entradas do 

perímetro são bloqueadas por trabalhadores de segurança e NINGUÉM tem 
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permissão de entrar ou sair do perímetro isolado”. Esse conceito é extremamente 

importante, pois explana os limites do instituto (BRASIL, 2020j, p.25). 

Portanto, pode-se traduzir o lockdown quando a ingerência estatal às 

liberdades de ir e vir ficarem adstritas apenas às atividades essenciais, como serviços 

de urgência ou a busca pelos suprimentos mais básicos, podendo as pessoas apenas 

sair de seu domicílio, para outras atividades, com autorização. O termo não está 

expresso na Lei da Quarentena, pois é considerado como um dos níveis do isolamento 

social, ficando a cargo das portarias regulamentadoras, como o citado Boletim 

Epistemológico nº 8.  

Verifica-se no ordenamento jurídico decretos que utilizam o termo 

“isolamento social rígido”, por ser a medida mais grave a ser adotada dentre o acervo 

de medidas restritivas. Nesta pesquisa, o termo isolamento social rígido e lockdown 

são adotados como sinônimos, uma vez que se confundem, tratando-se da mesma 

sistemática. O próprio Poder Judiciário tratou os dois como sinônimos em diversas 

ocasiões, como, por exemplo, ao preceituar, no portal de notícias do Tribunal Regional 

do Trabalho da 7º Região, a seguinte informação: “Lockdown: prazos processuais são 

suspensos nas Varas do Trabalho da Região do Cariri”. (BRASIL, 2020w, online). 

No Brasil, o primeiro ente a decretar o isolamento social rígido foi o Estado 

do Maranhão, mais especificamente os municípios de São Luís, Raposa, Paço do 

Lumiar e São José de Ribamar, através de ordem judicial23, proferida em 5 de maio 

 
23 DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

concessão de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO: (i) ao Estado do Maranhão: a. que 
aplique, nos Decretos que tratam do distanciamento social como medidas não farmacológicas contra 
a disseminação do vírus causador da COVID-19, o lockdown, inicialmente pelo prazo de 10 dias, a 
iniciar dia 05/05/2020, compreendendo: (a.1) a suspensão expressa de todas as atividades não 
essenciais à manutenção da vida e da saúde, trazendo rol exaustivo das atividades essenciais que 
ficariam excepcionadas dessa suspensão, tais como alimentação, medicamentos e serviços 
obrigatoriamente ininterruptos (portos e indústrias que trabalhem em turnos de 24h); (a.2) limitação 
adequada das reuniões de pessoas em espaços públicos ou abertos ao público; (a.3) 
regulamentação do funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, tais como bancos e 
lotéricas exclusivamente para pagamento de renda básica emergencial, salários e benefícios sociais, 
prescrevendo-se lotação máxima excepcional nesses ambientes e organização de filas; (a.4) vedação 
de circulação de veículos particulares, salvo para compra de alimentos ou medicamentos, para 
transporte de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou no 
itinerário de serviços considerados como essenciais por Decreto Estadual; (a.5) vedação de 
entrada/saída de veículos da Ilha, por 10 dias, salvo caminhões, ambulâncias, veículos transportando 
pessoas para atendimento de saúde, veículos no desempenho de atividades de segurança ou no 
itinerário de serviços considerados essenciais por Decreto Estadual; (a.6) a adoção de medidas de 
orientação e de sanção administrativa quando houver infração às medidas de restrição social, como o 
não uso de máscaras em locais de acesso ao público, conduta análoga aos crimes de infração de 
medida sanitária preventiva (art. 268 do CP); (a.7) a extensão da suspensão das aulas da rede 
privada nos municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, segundo os 
parâmetros adotados para a rede estadual; b. fiscalizar de forma efetiva as medidas de 
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2020. O juiz singular, em prolação da sentença, determinou que o estado proíba a 

circulação de veículos particulares, salvo exceções, além da suspensão das 

atividades não essenciais, tornando-se, portanto, a única medida que o magistrado 

julgou adequada ao caso. Essa decisão judicial foi tomada principalmente em reflexo 

das experiências internacionais acerca do lockdown decretado por diversos países 

(MORAIS; SEIXAS; FERNANDES, 2020). 

Na China, por exemplo, na província de Wuhan, houve bloqueio total das 

atividades, assim como em diversos países, como Itália, Espanha, França, Reino 

Unido, Índia, etc. O levantamento realizado por Smith (apud GARCEL; NETTO, 2020, 

p. 105), analisando a efetividade da medida do lockdown para a contenção do 

coronavírus, detalha os países e as datas em que esses adotaram tais medidas 

severas. 

Os países que adotaram o lockdown e entraram em confinamento em vários 
pontos da pandemia foram a (i) China: começou o bloqueio em 23 de janeiro 
com o número de mortos em 17; (ii) Itália: começou o bloqueio em 9 de março 
com o número de mortos em 463; (iii) Espanha: começou o bloqueio em 15 
de março com o número de mortos em 288; (iv) França: começou o bloqueio 
em 16 de março, com o número de mortos em 148; (v) Reino Unido: começou 
o bloqueio em 24 de março com o número de mortos em 355; (vi) Nova 
Zelândia: começou o bloqueio em 25 de março com o número de mortos em 
0; (vii) Índia: começou o bloqueio em 25 de março com o número de mortos 
em 10; (viii) África do Sul: começou o bloqueio em 26 de março com o número 
de mortos em 0. (GARCEL; NETTO, 2020, p. 105). 

 
Além do lockdown há, também, o conceito de distanciamento social, 

presente em todas as classificações supracitadas, essa se trata da política usada 

 
distanciamento social/lockdown, promovendo a responsabilização administrativa, civil e penal dos 
estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias; c. demonstrar a estruturação dos serviços 
de atenção à saúde da população para atender à demanda Covid-19 em seu período de pico, com 
consequente proteção do Sistema Único de Saúde, bem como o suprimento de equipamentos (leitos, 
EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais 
profissionais de saúde e outros) em quantitativo suficiente, conforme estudos de cenário realizados; 
ii) aos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa que: a. abstenham-
se de disciplinar regras de distanciamento social de modo contrário ao Estado do Maranhão, no que 
toca à adoção do bloqueio total (lockdown) como medida de distanciamento social; b. fiscalizem o 
estrito cumprimento dos Decretos Estaduais referentes ao mencionado lockdown, por suas equipes 
de vigilância em saúde, guarda municipal, agentes municipais de trânsito e outros agentes de 
fiscalização municipais, incluindo: (b.1.) o uso obrigatório de máscara em locais abertos ao público; 
(b.2) a restrição dos alvarás de localização e funcionamento das agências e correspondentes 
bancários apenas para pagamento de salários e benefícios assistenciais, sendo de responsabilidade 
desses estabelecimentos a organização de filas, com o distanciamento social recomendado pela 
autoridade sanitária, sob pena de suspensão desses alvarás, garantido, em todo caso, o 
funcionamento e abastecimento dos caixas eletrônicos (b.3) vedação de circulação de veículos 
particulares, salvo para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas para 
atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou no itinerário de serviços 
considerados como essenciais por Decreto Estadual (...). (MARANHÃO. Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão. Processo nº 0813507-41.2020.8.10.0001. Ação Civil Pública Cível. Publicada 
em 30.04.2020, online) 
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entre as pessoas, evitando que haja contato físico, seja ele direto ou indireto, para fins 

de que o vírus não se propague. Essa espécie é obrigatoriamente utilizada e a mais 

divulgada para o combate ao vírus. 

Dias (2020, p. 03) cita as vantagens e desvantagens ao tratar das espécies 

de isolamento social, afirmando que no isolamento vertical “a economia continua ativa 

e sofrendo substancialmente menos, contudo, o idoso ou a pessoa com 

comorbidades, morando com outras pessoas que circulariam normalmente pelas ruas, 

estaria muito mais propensos à infecção.” Já no que toca ao isolamento horizontal, 

advoga-se que “exige que todos os membros da família fiquem isolados dentro de 

seus lares, oferece maior proteção aos grupos de risco, porém acarreta muitos 

problemas econômicos”. Destarte, percebe-se que a decisão sobre qual tipo de 

isolamento aderir é complexa e requer um estudo das relações sociais do município 

para decretar uma ou outra.  

Segundo o STF, em ADI. 6.341, nos debates sobre a competência 

concorrente dos entes federativos para a contenção de crises, foi, também, analisada 

pelos ministros, a inconstitucionalidade da MP nº 926, que determinou a exclusividade 

da definição dos serviços públicos e atividades essenciais. Na ocasião, o Ministro Luiz 

Fux, em seu voto, afirma que “a Lei 13.979/2020 configura norma geral em matéria de 

proteção e defesa da saúde (art. 24, §1º, CRFB), devendo ser observada pelos entes 

federativos como forma de coesão social e harmonia federativa diante do regime 

cooperativo”. (BRASIL, STF ADI. Nº 6.341, 25/06/2020o). 

Com efeito, pode-se aferir que, em sede de julgamento, acerca da matéria 

que versa a legislação, foi considerada constitucional devido ao momento de crise, 

sendo, inclusive, oportunizado aos estados tratarem do tema. Em decisão, a Ministra 

Cármen Lúcia asseverou:  

 

Nenhuma dessas disposições, por si só, extrapolou a competência da União 
para editar normas gerais sobre defesa da saúde. Os dispositivos 
impugnados foram editados para se assegurar que, em meio ao combate à 
pandemia da Covid -19, as medidas adotadas não prejudiquem o 
atendimento a necessidades básicas da população. Não houve invasão da 
competência material comum para cuidar da saúde ou à autonomia dos 
Estados e do Distrito Federal. (BRASIL, STF ADI 6.341, Relator: Ministro 
Marco Aurélio. 25 jun. 2020o, p. 128) 
 

Quanto às demais medidas de contenção de crise previstas na lei, são 

conceituadas, no que couber, pelo art. 1º, do Regulamento Sanitário Internacional, 

acordado pela 58ª da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de 
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maio de 2005, que se trata, de forma sumária, das definições de termos médicos para 

fins de interpretação da lei, de maneira que os gestores públicos não ultrapassem os 

limites da exegese, desviando a finalidade das medidas (ART. 2, PARÁGRAFO 

ÚNICO, LEI Nº 13.979/ 20). 

Essa lei, apesar de trazer salvaguardas sanitárias para evitar a proliferação 

do vírus, é extremamente criticada pela falta de participação democrática para a sua 

feitura.  Destarte, muitos profissionais da saúde a criticam, como Heleno Rodrigues 

Corrêa Filho, Epidemiologista – Pesquisador Colaborador Associado UnB—, que, em 

matéria jornalística ao Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, indagou a ausência de 

cientistas, profissionais e estudos para fundamentar as medidas inseridas, 

principalmente no que toca à difusão de qualquer autoridade, sem nenhum grau 

técnico, para impedir a entrada e saída de pessoas e mercadorias do país, portanto, 

conclui-se que não há razão científica envolvida, mas apenas política, sem quaisquer 

garantias às cidades. Em suas próprias palavras (CORRÊA FILHO, 2020, online): 

 

É uma lei desprezível, obsoleta, incompetente, que despreza o direito e a 
ciência em seu conhecimento moderno. É uma lei vergonhosa que só poderia 
ser aprovada por um Congresso Nacional de maioria autoritária, golpista, 
racista e de supremacia de classe. Um verdadeiro AI-5 Sanitário disfarçado 
de urgência, com truculenta incompetência pública. 

 
Por fim, entende-se que essa lei se torna uma das bases legais para a 

edição dos decretos e regulamentos estaduais, juntamente com a decisão do STF que 

autoriza a competência concorrente para editar medidas de contenção. Nessa estreia, 

o Estado do Ceará, com explícita menção ao decreto de estado de calamidade pública 

como fundamento, vem editando diversos decretos de isolamento social e medidas 

restritivas para o controle da crise, sendo essas tratadas no tópico a seguir.  

 

4.2. A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO CEARÁ EM 

2020 A ABRIL DE 2021: O ACIONAMENTO DA LEGALIDADE EXTRAORDIÁRIA E 

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA CONTENÇÃO DA CRISE 

 

Primeiramente, convém ressaltar que a ADI 6.341 — supramencionada — 

julgou constitucional a possibilidade de edição de decretos executivos por parte dos 

gestores públicos para regularem as particularidades do seu perímetro, uma vez que, 

no entender da Suprema Corte, os estados e municípios têm problemas peculiares e, 
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caso fosse dado apenas ao Governo Federal a competência para a edição de normas 

restritivas, esvaziar-se-iam as decisões judiciais, além de conferir proteção deficiente 

ao direito fundamental à saúde coletiva. Em diversos trechos dos votos dos ministros, 

pode-se destacar esse entendimento, principalmente nas palavras tecidas no voto do 

Ministro Alexandre de Moraes, In Verbis: 

 

Como já foi colocado aqui em discussão, quero aderir - não vou deixar para 
a próxima ação - a que o § 9º deve ser interpretado conforme a Constituição, 
no sentido de que não exclui a competência de governadores e prefeitos 
estipular também por decreto, no âmbito de sua competência municipal 
ou estadual, os serviços públicos e atividades essenciais que entendam 
importantes para seu município ou estado. É óbvio que o exagero, como 
disse anteriormente, pode ser contestado na Justiça. Toda interpretação de 
possibilidade de competência administrativa concorrente do art. 23, se 
permitirmos que o Presidente edite decreto em que tudo ou nada é essencial, 
sem possibilidade de os estados e municípios defenderem a saúde pública, 
esvaziaria nossa decisão. Em relação ao segundo dispositivo, que deixaria 
para a ação subsequente, estou aderindo ao que disse o Ministro Edson 
Fachin, no sentido da necessidade de interpretação conforme do § 9º, no 
sentido de que não exclui a possibilidade de os governadores e prefeitos - 
obviamente no âmbito das suas localidades e competências - identificarem 
que, por exemplo, um serviço não é essencial, porque senão permitiríamos 
que um decreto abrangente colocasse - como já veiculado na imprensa e 
acho que é a isso que o Ministro Gilmar Mendes se referiu - que todo serviço 
é essencial, porque a pessoa ganha dinheiro com aquele serviço, acabando 
totalmente com as regras técnicas de isolamento. (BRASIL, STF. ADI. 6.341, 
Relator: Ministro Marco Aurélio. 23 mar. 2020o, p. 61 -62, online, grifo nosso) 

 
Essa decisão legitimou as edições dos decretos executivos estaduais. 

Todavia, antes de tal prerrogativa conferida, o Estado do Ceará já vinha restringindo 

direitos e implementando medidas de contenção, com base apenas na declaração 

realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020 e a 

declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (CEARÁ, 2020, 

online). 

Com a pandemia da COVID 19 decretada pela OMS, o Estado do Ceará se 

preparava para enfrentar a crise sanitária que se apresentava aos outros países como 

mortal.  Nesse passo, a primeira medida de combate ao vírus foi implementada 

através do Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, que determinou, em seu art. 

1º, situação de emergência em saúde no âmbito em decorrência da COVID-19. Esse 

decreto tem como base o art. 88, XIX, da Constituição do Estado do Ceará, que prevê 

a competência do Governador para a decretação da situação de emergência e do 

estado de calamidade pública (CEARÁ, 2020b, online). Isso foi pensado devido ao o 

aumento do número de casos suspeitos e a confirmação de casos de contaminação 
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pelo COVID-19 no Estado do Ceará, objetivando o enfrentamento e a contenção da 

disseminação da doença. 

Um dos pontos essenciais do referido decreto foi a previsão da elaboração 

do Plano de Contingência, que anteviu as responsabilidades do Governo do Estado, 

juntamente com a vigilância sanitária, visando, entre outras medidas, a 

responsabilidade do Secretário de Saúde do Estado pela ativação do Centro de 

Operações de Emergências, baseando-se, exclusivamente, em parecer técnico 

conjunto emitido em sala de situação, definindo o nível da emergência (I, II, III), 

estabelecido no próprio Plano (ART. 10, DECRETO Nº 33.510). 

Em resumo, as medidas previstas nesse decreto foram: (i) suspensão: a) 

de eventos de qualquer natureza com público superior a 100 pessoas; b) atividades 

coletivas e culturais que aglomeram pessoas; c) atividades educacionais; d) atividades 

de capacitação e treinamento pessoal que aglomeram mais de 100 pessoas;  e) visita 

aos presos e aos adolescentes institucionalizados; (ii) a impossibilidade de elevação 

de preços, sem justa causa, de insumos e serviços relacionados ao enfrentamento da 

COVID-19, etc. Ademais, o próprio decreto estabelece, em seu art. 12, as penalidades 

aos estabelecimentos que descumprirem o disposto na referida norma (CEARÁ, 

2020b, online). 

Com o agravamento da crise, houve a necessidade fiscal de decretação do 

estado de calamidade pública, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará em 3 de abril de 2020 e publicado através do Decreto Legislativo nº 543, em 

decorrência da Mensagem nº 8.502, enviada pelo Governador em 1º de abril de 2020. 

O objetivo central da decretação é a dispensa para o atingimento dos resultados 

fiscais e as suas consequências (ART.1º, DECRETO LEGISLATIVO Nº 543). 

Nessa esteira, o lapso temporal entre a decretação de emergência e a 

decretação de calamidade pública é de 18 dias, renovando-se através de diversos 

decretos posteriores. Após, no dia 05 de abril de 2020, foi publicado o Decreto nº 

33.536, que renovou as datas do isolamento social no Estado do Ceará, com as 

mesmas medidas (ART. 1º, DECRETO Nº 33.536). 

Mesmo antes da imposição do estado de calamidade pública, o isolamento 

social foi a política mais utilizada pelo Governo do Estado, pois, segundo a 

fundamentação dos decretos emitidos, a referida medida visava diminuir a curva de 

aumento de casos, evitando, assim, a superlotação nos hospitais. No início da 

pandemia os números notificados de casos já orbitavam no entorno de 273, sendo 
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destes, 102 (37,3%) descartados, 159 (58,2%) encontravam-se em investigação e 11 

(4,0%) confirmados. Os municípios de residência dos casos confirmados eram 

Aquiraz, com apenas um e Fortaleza, com dez, conforme Boletim Epistemológico nº 

16, de 17 de março de 2020, emitido pela SESA (CEARÁ, 2020g, online). 

Em análise comparativa do início da pandemia no estado e até a 

decretação da medida mais restritiva já implementada, de acordo com os dados da 

SESA, até o dia 17 de março de 2020, foram notificados 273 casos de COVID-19, 

destes, 102 (37,3%) descartados, 159 (58,2%) encontravam-se em investigação e 

apenas 11 (4,0%) foram confirmados. Quanto aos óbitos, não havia nenhum 

oficialmente confirmado. Até o dia 05 de maio de 2020, dia da publicação do decreto 

de isolamento social rígido, os números de casos confirmados subiram para 11.381, 

logo, verifica-se um crescimento significativo (CEARÁ, 2020h, online). 

Em reflexo do aumento de casos, pode-se presumir um crescimento da 

demanda no sistema de saúde. Nesse intento, foram divulgados dados com a 

quantidade de ocupação dos leitos nos hospitais, controlados pela SESA, após a 

decretação da calamidade pública. Veja-se: 

 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico nº 24, 05 de maio de 2020h, p. 11. Elaboração própria. 

Os dados oficiais demonstram que, entre esse lapso temporal, houve, em 

média, um aumento de 400% na ocupação de leitos de UTI e na utilização de 

ventilação mecânica. Ademais, para fins de melhores esclarecimentos, é necessário 
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Gráfico 2 – Quantidade de leitos ocupados nos hospitais do 

Ceará entre 01º abril a 05 de maio de 2020.
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observar a taxa de ocupação por hospitais do Ceará para melhor explanar os dados. 

Veja-se: 

 

Tabela 02 — Taxa de ocupação de leitos por casos confirmados e suspeitos de 

COVID-19, em unidades hospitalares monitoradas pela rede SESA, em 

05/05/2020, Ceará. 

HOSPITAIS Taxa de 

Ocupação 

Taxa de 

ocupação em UTI 

Taxa de Ocupação 

Geral 

Hospital Leonardo da 

Vinci 

100,00% 96,3% 97,7% 

Hospital Geral de 

Fortaleza 

87,8% 100,0%  92,2% 

Instituto Dr. José 

Frota 

- 96,0%  96,0% 

Hospital de 

Campanha 

Presidente Vargas 

100,0% 90,0%  99,3% 

Hospital de 

Messejana 

100,0% 96,7%  97,9% 

Hospital Abelardo 

Gadelha (Caucaia) 

100,0% 100,0% 100,0% 

HSVP (Itapipoca) 100,0% 100,0% 100,0% 

HSVI (Iguatu) - 33,3%  50,0% 

Hospital Regional do 

Sertão Central 

(Quixeramobim) 

100,0% 100,0% 93,6% 

Hospital Regional do 74,3% 74,3% 71,4% 
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Cariri (Juazeiro) 

Hospital Regional 

Norte (Sobral) 

104,0% 77,8% 88,5% 

Fonte: Dados do Boletim Epidemiológico da COVID 19 de 05 de maio de 2020h, 

Elaboração própria. 

 

À vista dos números, observa-se que o colapso do sistema de saúde 

realmente era iminente, visto que em regiões como Caucaia e Itapipoca não restavam 

mais espaços disponíveis para novos casos e, em Fortaleza, a ocupação já chegava 

a quase 100%. Nessa situação, torna-se crucial a intervenção do estado na dinâmica 

social.  

Mostrava-se clara a velocidade da dispersão do vírus para outros 

municípios do Estado do Ceará, gerando uma pressão assistencial por leitos de UTI. 

Nesse passo, era necessário realizar o distanciamento social para evitar a 

probabilidade de uma pessoa infectada poder contaminar outras, determinando, 

portanto, um aumento na velocidade de transmissão.  

Segundo o estudo americano publicado pela Centers for Disease Control 

and Prevention, uma pessoa infectada pode transmitir para até seis pessoas, esse 

número pode vir a dobrar em apenas três dias (SOBRINHO, 2020, online). O Estado 

do Ceará, através dos especialistas na área, projetava um crescimento considerável 

de aumentos dos casos, o que alertou, possivelmente, a SESA para a tomada de 

decisão por parte do Governo. 

Por fim, no que toca ao crescimento do número de contágios e de óbitos 

pelo novo coronavírus no estado, até 05 de maio 2020, registrava-se cerca de 1.387 

mortes por COVID-19, uma média de 6 mortes por dia, além de 38.565 casos 

confirmados da doença. Esses números demonstram o real dever de intervenção 

estatal (CEARÁ, 2020h, online). 

Face o exposto, com os números crescentes no lapso de 46 dias da 

decretação do estado de calamidade pública (20 de março de 2020 — 05 de maio de 

2020), nota-se que a situação exigia mais do que as forças infraconstitucionais 

possuíam, visto a falta de autorização para, pelo simples decreto, restringir direitos de 

forma considerável. Logo, constata-se o acionamento da legalidade extraordinária, 
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uma vez que necessitava da adoção de restrições de direitos fundamentais mais 

severas para a contenção da crise.  

Com a comprovação desse acionamento no caso concreto do ente 

federativo e a autorização dada pelo STF na ADI 6.341, as medidas adotadas pelo 

Governo, via decretos, até abril de 2021, podem ser divididas em negativas e 

afirmativas, sendo aquelas de cunho supressor de direitos, e essas de caráter 

prestacional.  

As medidas negativas, em análise geral, além das supracitadas no primeiro 

decreto publicado, correspondem a: (i) isolamento social, com as suspensões das 

aulas presenciais; diminuição da capacidade do público em shoppings, atividades 

religiosas, academias de ginásticas, restaurantes, bares, etc. e (II) isolamento social 

rígido durante duas vezes, com plano de retomada gradual das atividades, conforme 

será destacado abaixo (ART. 1º, DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 /20; ART. 1º, 

DECRETO Nº 33.965/21). Outra medida de cunho restritivo adveio com a 

promulgação da Lei Estadual nº 17.261, sancionada pelo Governador Camilo Santana 

no dia 13 de agosto de 2020, que “torna obrigatória a utilização de máscaras de 

proteção pela população de modo em geral em espaços de uso público e privado no 

estado do Ceará, enquanto perdurar o estado de calamidade pública”.   

A referida legislação prevê uma pena de multa para quem for encontrado 

em ruas sem o equipamento de proteção, seja em praças, transportes coletivos e 

congêneres, além da obrigatoriedade do uso de proteções caseiras ou industriais pelo 

povo cearense que transitar em espaços privados. A multa, no que toca ao importe, 

variava entre R$ 22,30 a R$ 223,00, a depender da localidade em que o agente se 

encontra (ART. 1º, LEI ESTADUAL Nº 17. 261). 

Quanto às medidas de cunho prestacional, o Estado do Ceará promoveu 

mudanças de caráter temporário no combate à crise para as populações mais 

vulneráveis, assim como as de caráter fiscal. Essas medidas foram excepcionais para 

auxiliar a população, juntamente com o auxílio emergencial estabelecido pelo Governo 

Federal, para que pudessem se manter minimamente durante a crise. 

O Auxílio Emergencial 2020 foi uma medida da União de assistência 

temporária criada para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação 

vulnerável decorrente da pandemia da COVID-19, haja vista que diversos estados da 

federação adotaram medidas de isolamento. Face a esse cenário, muitos brasileiros 

encontravam-se impedidos de se deslocarem para trabalhar, impactando diretamente 
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a categoria de trabalhadores autônomos e informais, agravando o quadro pelos 

diversos empregados demitidos por conta do impacto financeiro da crise nas 

empresas (DIAS, 2020). 

O valor do auxílio, determinado pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, 

foi destinado a um grupo de pessoas pré-definidas, cuja renda familiar mensal per 

capita fosse de até 1/2 (meio), durante o lapso de três meses. Esse benefício foi 

prorrogado por mais 4 (quatro) meses, chamados de “Auxilio Extensão”, e, no ano de 

2021, foi reformulado e o importe reduzido ao total de, no máximo, R$ 370,00 reais 

por família. 

O Estado do Ceará, seguindo o exemplo da União, também estabeleceu 

auxílios de cunho pecuniário durante o estado de calamidade pública, através da Lei 

nº 17.196, de 3 de abril de 2020, autorizando o Poder Executivo Estadual a pagar as 

contas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores de baixa renda, além 

de “conceder isenção da tarifa de água e esgoto aos consumidores residenciais dos 

municípios assistidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, que 

se enquadram no padrão básico, observado o limite de consumo de 10 (dez) m³/mês”. 

(ART. 1º, LEI Nº 17.196/2020). 

Outra medida importante foi o auxílio na concessão do chamado “Vale Gás 

de Cozinha”, realizado através da Lei nº 17.202, de 8 de abril de 2020, destinado às 

famílias de “maior vulnerabilidade social”. As famílias que foram beneficiadas, de 

acordo com a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 

Humanos – SPS, são aquelas integrantes do Cartão Mais Infância Ceará, do Cadastro 

Único e atendidas pelo programa Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior 

a R$ 89,34, sendo beneficiadas em torno de 255.577 lares (CEARÁ, 2021d, online). 

Um ponto crucial se deu pela aprovação do benefício vale-alimentação a 

423 mil alunos da rede pública estadual, no valor de R$ 80,00, cada. Esse auxílio foi 

permitido através das verbas provenientes do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e do Tesouro Estadual, totalizando o valor de R$ 16,5 milhões 

(CEARÁ, 2020b, online). 

Além dos benefícios criados, foram otimizados aqueles já existentes, como 

o auxílio “Cartão Mais Infância”, programa destinado a mais de 45 mil famílias 

cearenses que estão em extrema vulnerabilidade. Conforme o Estado do Ceará, esse 

se trata de um “auxílio para mães que têm crianças de zero a cinco anos e 11 meses, 

de baixa renda e vulneráveis”. Com a pandemia da COVID-19, os valores previstos 
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para o pagamento, aos finais dos meses, foram antecipados para o auxílio da 

população pelo quinto mês (CEARÁ, 2020d, online). 

Ademais, também houve benefícios no setor de esportes através da 

prorrogação por mais dois meses do auxílio já existente, o programa “Bolsa Esporte”, 

por meio Edital nº 001/2018, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 6 de maio 

de 2020, para fins de auxílio à categoria durante a pandemia da COVID-19. O recurso 

destinado a essa extensão foi proveniente do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

– FECOP (CEARÁ, 2020e, online). 

Convém, também, destacar a Lei nº 17.208, de 11 de maio de 2020, que 

deu suporte a milhares de famílias com a redução na mensalidade, que pode variar 

entre 5% a 30%, sendo, inclusive, alvo do benefício às empresas optantes do Simples 

Nacional e estudantes portadores de deficiência física e com Transtorno de Espectro 

Autista (TEA). Isso foi essencial para as famílias que tiveram seus salários reduzidos 

ou seus empregos perdidos para que pudessem manter seus filhos nas escolas que 

frequentavam antes da crise sanitária (ART.1º, LEI N º 17.208/2020). 

No ano de 2021, outros auxílios foram anunciados pelo Governo do Estado 

do Ceará, como aquele destinado aos profissionais desempregados do setor de bares, 

restaurantes e alimentação fora do lar, para receber o importe de R$ 1.000, pago em 

duas vezes. O benefício visa o suporte acerca de, pelo menos, 10 mil profissionais 

que foram prejudicados durante o estado de calamidade pública. Inclusive, na seara 

fiscal, as medidas implementadas, como a isenção do Imposto sobre a Propriedade 

de Veículo Automotor de 2021, foram destinadas aos exploradores das atividades de 

eventos, além do benefício do parcelamento dos débitos relativos ao Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, em até 60 meses (CEARÁ, 2021, online). 

Outro auxílio pecuniário recaiu sobre o setor de eventos, pois, de acordo 

com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT), essa foi umas das áreas 

afetadas pela pandemia que tiveram grandes prejuízos. Esse benefício foi instituído 

pela Lei nº 17.385, de 23 de fevereiro de 2021, que determinou o montante no valor 

correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), “a ser pago em 2 (duas) parcelas de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo, se necessário, ser estendido, nos termos de 

decreto do Poder Executivo”.  (ART. 1º, LEI Nº 17.385/ 2021). 

Em face dessas ações positivas, a administração pública teve maior 

respaldo para estabelecer decretos restritivos mais impactantes aos direitos 

fundamentais, pois, através das ações positivas, a população passa a possuir, em sua 
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concepção, um mínimo existencial para o seu dia a dia. Com essa renda básica e 

devido ao constante agravamento da crise, mais decretos restricionistas foram 

emitidos, baseando-se sempre no estado de calamidade pública em decorrência da 

pandemia da COVID-19. 

Todos os decretos de isolamento tiveram por base a situação em que o 

estado se encontrava, sendo o grau de desastre humano/biológico ao nível 

calamitoso. Na exposição de motivos que fundamentavam os atos normativos são 

explanados os crescentes números de casos com o fito justificador da medida de 

isolamento implementada, todos baseados no estado de calamidade pública. Como 

exemplo, pode-se citar o decreto expedido no dia 5 de abril de 2020, poucos dias 

depois da decretação de calamidade pela Assembleia Legislativa. In verbis: 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições 
que lhe confere o art. 88, inciso XIX, da Constituição do Estado do Ceará, 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, 
que decretou situação de emergência em saúde no Estado, listando diversas 
medidas restritivas de enfrentamento da disseminação do novo coronavírus; 
CONSIDERANDO que, seguindo recomendações da comunidade médica e 
científica nacional e internacional, essas medidas foram ampliadas em todo 
o Estado através do Decreto n° 33.519, de 19 de março de 2020, como forma 
de promover o isolamento social da população neste período de combate à 
pandemia e, assim, conter o seu rápido avanço no território cearense, 
preservando a capacidade de atendimento da rede de saúde estadual, 
pública e privada; CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 33.530, de 28 
de março de 2020, que, dando continuidade à necessária política de 
enfrentamento da doença, prorrogou as medidas restritivas de funcionamento 
ao comércio e à indústria previstas no Decreto n° 33.519, de 19 de março de 
2020; CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do 
Decreto Legislativo n° 543, de 03 de março de 2020, reconheceu, nos 
termos do art. 65, da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, estado 
de calamidade pública no Estado do Ceará, por conta da pandemia do 
novo coronavírus; CONSIDERANDO que, no estágio atual, estamos 
vivendo um momento decisivo de combate ao coronavírus, em que a doença 
vem avançando em todo o Estado e preocupando as autoridades 
públicas envolvidas no combate à pandemia quanto à manutenção da 
capacidade de atendimento das unidades de saúde; CONSIDERANDO 
que, caso se deixe de dar continuidade às providências que, desde o início 
da pandemia, vem adotando o governo no compromisso de conter o avanço 
da infeção, um verdadeiro colapso poderá ser gerado no sistema de saúde 
público e privado de todo o Estado, a exemplo do que já vem acontecendo 
em alguns países, em especial em relação àqueles onde a política do 
isolamento social foi retardada como postura pública de enfrentamento da 
pandemia; CONSIDERANDO que, para evitar esse cenário, a única 
alternativa que resta a todos aqueles que estão verdadeiramente 
comprometidos no sério combate à doença é, segundo reiteradas 
recomendações médicas e científicas, manter o isolamento social da 
população para, só assim, garantir a operação eficiente da rede de saúde no 
tratamento dos pacientes contaminados; CONSIDERANDO que a forma 
menos traumática de superação deste momento delicado para a população 
exige, como nunca, a compreensão de toda a sociedade quanto à gravidade 
da situação vivenciada e à necessidade da adoção de medidas restritivas 
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para conter a disseminação da doença; CONSIDERANDO que, na atual fase 
de enfrentamento da pandemia, a união e o esforço de todos, não só do Poder 
Público, são imprescindíveis ao êxito esperado de preservar ao máximo a 
vida da população neste período de crise; CONSIDERANDO que o governo, 
durante todo esse processo de dificuldade na saúde, está ciente dos impactos 
negativos gerados pela pandemia na economia e, sobretudo, na população 
cearense socialmente mais vulnerável, razão pela qual, nos últimos dias, vem 
adotando uma série de medidas e ações nessas áreas, já amplamente 
divulgadas na imprensa, no intuito de garantir a todos um maior conforto e 
segurança para a superação desse momento difícil; CONSIDERANDO a 
necessidade de preservar, no período de emergência em saúde, a 
continuidade à população de serviços essenciais, dirimindo dúvidas que, 
porventura, possam existir quanto ao alcance das medidas restritivas até 
então praticadas; DECRETA [...]. (CEARÁ. CONSIDERAÇÕES INICIAIS, 
DECRETO Nº 33.536/2020, online, grifo nosso)  

A fundamentação do Estado do Ceará no estado de calamidade pública 

para basear as restrições foi mantida durante todos os decretos do ano de 2021 até 

meados de abril:  

DECRETO Nº34.037, DE 17 DE ABRIL DE 2021.  
MANTÉM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO CONTRA A 
COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas 
atribuições legal e constitucionalmente estabelecidas, e CONSIDERANDO o 
disposto no Decreto Legislativo nº 543, de 03 de abril de 2020, 
prorrogado em fevereiro deste ano, e no Decreto nº 33.510, de 16 de 
março de 2020, os quais, respectivamente, reconhecem e decretam, no 
Estado do Ceará, estado de calamidade pública e situação de 
emergência em saúde decorrentes da Covid – 19; CONSIDERANDO a 
seriedade e o comprometimento com que o Estado vem pautando sua 
postura no enfrentamento da pandemia, sempre primando pela adoção de 
medidas baseadas nas recomendações, relatórios e dados técnicos das 
equipes de saúde; CONSIDERANDO o resultado de reunião do comitê 
estratégico encarregado da definição das medidas de isolamento social no 
Estado do Ceará, o qual vem a ser constituído por técnicos especialistas, 
autoridades do governo e, na condição de observadores, por chefes e 
representantes dos Poderes constituídos; CONSIDERANDO que, embora o 
cenário da Covid-19 ainda preocupe e inspire cuidados, os especialistas da 
saúde, em especial por conta das medidas de isolamento social rígido, vêm 
observando uma tendência de estabilização dos números da pandemia no 
Estado; CONSIDERANDO todo o contexto social e econômico delicado 
provocado pelas medidas necessárias ao enfrentamento da Covid-19; 
CONSIDERANDO que, diante desse cenário social e econômico e da 
estabilidade observada dos números da doença, há possibilidade de 
promover a retomada responsável de algumas atividades econômicas no 
Estado do Ceará; DECRETA[...] (CEARÁ. CONSIDERAÇÕES INICIAIS, 
DECRETO Nº 34.037/21, online, grifo nosso) 

 

Assim, visto o iminente colapso no sistema de saúde e crescente número 

de óbitos em um curto período de tempo, a legalidade extraordinária foi acionada, uma 

vez que se fazia necessária a restrição de direitos para conter a crise. Como solução 

à crise, o Estado do Ceará impôs o lockdown, todavia, é necessário verificar se tal é 

medida proporcional à situação, logo, válida, e se os decretos que os instituíram 
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respeitaram os condicionantes legais e constitucionais exigidos para a restrição de 

direitos fundamentais no contexto de estado de calamidade pública. 

Ante o exposto, conclui-se que, até dezembro de 2020, houve, no total, 45 

decretos executivos sobre o COVID-19, estabelecendo medidas de isolamento e 

contenção da crise, além das leis e medidas prestacionais. Dentre todos, destaca-se 

o Decreto nº 33.574, de 5 de maio de 2020 e o Decreto nº 33.965, de 4 de março de 

2021, em que ambos instituíram o isolamento social rígido no Ceará, sendo esse 

abordado de forma mais aprofundada e detalhada no tópico a seguir.  

 

4.3 O LOCKDOWN NO ESTADO DO CEARÁ 

Conforme observado nos tópicos anteriores, nos decretos publicados pelo 

Estado do Ceará muito se enfatizou acerca da necessidade de tomada de medidas 

drásticas para conter a proliferação do vírus. Embora já investigado que os direitos 

fundamentais podem ser restringidos em estado de calamidade pública, visto possuir 

aptidão para acionar a legalidade extraordinária, pois autoriza a feitura de leis 

restritivas, deve-se analisar se a medida escolhida pelo gestor público é proporcional 

à situação, haja vista que, caso não seja, não é compatível com o estado de 

calamidade pública.  

Desde o princípio da decretação do estado de calamidade pública no Brasil, 

através do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, diversas medidas de 

isolamento foram tomadas por parte dos estados e municípios, antecedendo, 

inclusive, a decisão do STF, que autoriza todos os entes federativos a tomar 

providências no combate a crise sanitária. Dentre todas as medidas adotadas, a mais 

impactante nas relações em sociedade foi o isolamento social rígido, o chamado 

lockdown. 

Nos tópicos anteriores, preceituou-se acerca do conceito de lockdown, 

cabendo, neste, o aprofundamento sobre a sua implementação no Ceará e todas as 

suas consequências. Nesse tópico, o lockdown será analisado sob dois ângulos: 

primeiramente, abordar-se-á o instituto de forma objetiva, relatando como foi 

manejado o instituto, substituído e disciplinado pelo Estado do Ceará, sem adentrar 

na análise de sua necessidade, mas apenas conhecê-lo. À frente, no subtópico, 

adentra-se ao mérito, realizando a análise da proporcionalidade para fins de aferir se 

a medida imposta realmente era necessária, conforme justificado pelo governo, e se 
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seus decretos instituidores observaram os condicionantes estabelecidos pela 

legislação vigente. Isso se faz necessário em razão da severa invasão estatal nos 

direitos fundamentais. 

No Ceará, o primeiro esboço de isolamento social, como acima descrito, foi 

estabelecido pelo decreto que declarou situação de emergência, contudo, não há 

expressado o comando de isolamento, mas apenas a suspensão das atividades pelo 

prazo de 15 dias. O primeiro isolamento social “básico”, previsto em ato secundário, 

foi no Decreto nº 33.519, de 19 de março de 2020, afirmando ser a medida mais eficaz 

no combate ao vírus, ao aduzir: “isolamento constitui uma das mais importantes e 

eficazes medidas de controle do avanço do vírus (...)”. (CEARÁ, CONSIDERAÇÕES, 

INICIAIS, DECRETO Nº 33. 519/20, online). 

Inobstante a isso, apenas se pode apontar “lockdown” no Ceará a partir da 

publicação do Decreto nº 33.574, de 5 de maio de 2020, que, em suas considerações, 

instituiu pela primeira vez o isolamento social rígido (lockdown), termo oficialmente 

adotado pelo estado, ao afirmar: “Institui, no município de Fortaleza, a Política de 

Isolamento Social Rígido como medida de enfrentamento à Covid – 19, e dá outras 

providências”. O período de vigência dessa norma correspondia às datas de 08 a 20 

de maio de 2020. Pode-se resumir as medidas impostas à população nos seguintes 

termos: 

DO ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO  
Art. 2° Para fins da política de isolamento social rígido a que se refere o art. 
1°, deste Decreto, serão adotadas, excepcional e temporariamente, as 
seguintes medidas: I - dever especial de confinamento; II - dever especial de 
proteção por pessoas do grupo de risco. III - dever especial de permanência 
domiciliar; IV - controle da circulação de veículos particulares; V- controle da 
entrada e saída do município. (CEARÁ, CONSIDERAÇÕES, DECRETO 
Nº33.574/2020, online, grifo nosso). 
 

As imposições restricionistas foram pensadas e articuladas conforme o 

grau do risco de contágio, sendo uma concatenação de proibições, partindo do mais 

vulnerável à população em geral. No primeiro tópico, o público alvo são aquelas 

pessoas já contaminadas ou com suspeita de contaminação que, como previsto na 

Lei da Quarentena, já possuem ou suspeitam possuir o vírus. A partir da mera 

suspeita, o estado determina que sejam, obrigatoriamente e sob pena de 

responsabilização criminal (art. 268, do Código Penal), recolhidos a confinamento.  Os 

lugares destinados à reclusão incluem desde o domicílio do cidadão até aquele 

determinado pelas autoridades sanitárias (ART. 3º, § 1°, DECRETO Nº 33.574/20). 



102 

O tópico seguinte preconiza o comando restritivo voltado à população que, 

embora não tenha o vírus e nem suspeite, enquadra-se no grupo de risco listado pelo 

Ministério da Saúde, como os maiores de 60 anos, incluindo: “os imunodeprimidos e 

os portadores de doença crônica, hipertensos, os diabéticos, os doentes 

cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crônica, os hipertensos, os 

doentes oncológicos, os com doenças respiratórias (...)”. Destarte, proibiu-se a 

circulação desse público em espaços públicos, salvo nos casos descritos em lei e 

desde que devidamente justificados (ART. 4º, DECRETO Nº 33.574/20, online). 

Por fim, a população em geral também foi proibida de sair de seus 

domicílios, pois, de acordo com esse decreto, o público possui o “dever geral de 

permanência domiciliar”, sendo-lhes imputadas medidas punitivas em caso de 

descumprimento24. Esse dever foi pensando para impedir a proliferação do vírus entre 

as pessoas, o que acarretaria um colapso no sistema público de saúde. 

 
24 Art. 5° No período de 8 a 20 de maio de 2020, fica estabelecido o dever geral de permanência 

domiciliar no município de Fortaleza. § 1° O disposto no “caput”, deste artigo, importa na vedação à 
circulação de pessoas em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a 
vias públicas, ressalvados os casos de extrema necessidade que envolvam: 
I - o deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico;  
II - o deslocamento para fins de assistência veterinária;  
III - o deslocamento para o trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a 
funcionar na forma da legislação;  
IV - circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco;  
V - o deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional;  
VI - o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades judiciárias, no caso 
da necessidade de atendimento presencial ou no de cumprimento de intimação administrativa ou 
judicial;  
VII - o deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento 
esteja autorizado nos termos da legislação;  
VIII - o deslocamento para serviços de entregas; 
IX - o deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, buscando atender 
a determinação de autoridade pública;  
X - a circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças ou a portadores 
de deficiência ou necessidades especiais;  
XI - o deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais 
estabelecimentos que, na forma da legislação, permaneçam em funcionamento exclusivamente para 
serviços de entrega;  
XII - o trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais vulnerável; 
XIII - deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior 
ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.  
§ 2° Para a circulação excepcional autorizada na forma dos 
§ 1°, deste artigo, deverão as pessoas portar documento ou declaração subscrita demonstrando o 
enquadramento da situação específica na exceção informada, admitidos outros meios idôneos de 
prova.  
§ 3° O cumprimento da política de isolamento social rígido será objeto de ostensiva fiscalização por 
agentes da Secretaria da Saúde, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da 
Polícia Rodoviária Estadual e do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, ficando o seu 
infrator submetido à devida responsabilização, na forma deste Decreto.  
§ 4° Para fiscalização e aplicação das devidas sanções pela inobservância ao disposto neste artigo, 
será utilizado o sistema de videomonitoramento à disposição da Secretaria da Segurança Pública e 
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Um ponto crucial da vedação à circulação de indivíduos é que não se 

destina apenas às pessoas, mas, também, aos veículos automotores, já que estes 

foram proibidos de transitar nas ruas, exceto para casos excepcionais. Vale mencionar 

que essas medidas se limitam ao perímetro municipal da capital (ART.1°, DECRETO 

Nº 33.574/20). 

Todas as medidas rígidas devem ser observadas por toda a população, não 

se admitindo a violação, pois é destinada uma seção exclusiva para mencionar as 

medidas punitivas, ao aduzir: “Decreto sujeitará o infrator à responsabilização cível, 

administrativa e criminal, sem prejuízo do uso da força policial, se necessário para 

prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser, ainda, aplicadas as sanções de 

apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade”. Logo, observa-se a grande 

interferência do estado nos direitos fundamentais da população cearense (ART.12, 

DECRETO Nº 33.574/20). 

A fase de rigidez foi renovada em ocasião do Decreto nº 33.594, até a data 

de 31 de maio de 2020, estabelecendo o isolamento social rígido na Capital e o 

isolamento social aos municípios do interior, esse, renovado pelo Decreto nº 33.608 

até 7 de junho de 2020, sendo recomendada, a vários municípios, a adoção de 

medidas de contenção mais severas25 (CEARÁ. ANEXO I, DECRETO Nº 

33.608/2020). 

O Decreto supramencionado estabeleceu o lockdown no Município de 

Fortaleza até 31 de maio de 2020, sendo discutido pelo Comitê da Crise um plano de 

retomada das atividades, haja vista que, conforme os dados da SESA, houve um 

significativo decréscimo de novas pessoas infectadas pelo vírus. O plano de 

contenção foi anunciado em transmissão ao vivo nas redes sociais, no dia 28 de maio 

de 2020, pelo Sr. Camilo Santana, Governador do Estado do Ceará, detalhando como 

seria a retomada da economia. Esse plano apresentado foi fruto de discussão no 

Comitê, sendo pensado, de acordo com o Governador, de forma científica e 

 
Defesa Social – SSPDS ou dos órgãos de fiscalização de trânsito, estadual e municipal, no exercício 

de suas respectivas competências. (CEARÁ ART. 5º, DECRETO Nº 33.574/20, online). 
 
25 Apuiarés General Sampaio Itapajé Paracuru Paraipaba Pentecoste São Gonçalo do Amarante São 

Luís do Curu Tejuçuoca, Acarape, Barreira, Guaiúba, Maranguape, Pacatuba, Palmácia, Redenção, 
Amontada, Miraíma, Tururu, Trairi, Uruburetama, Umirim, Alcântaras, Cariré, Catunda, Coreaú, 
Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Hidrolândia, Irauçuba, Ipu, Massapê, Meruoca, Moraújo, 
Mucambo, Pacujá, Pires, Ferreira, Reriutaba, Santana Acaraú, Santa Quitéria, Senador Sá, Uruoca, 
Varjota, Jijoca de Jericoacoara, Bela Cruz, Itarema, Cruz Marco, Morrinhos, Barroquinha, Chaval, 
Granja Martinópole (ANEXO I, DECRETO Nº 33.608/2020). 
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estratégica para, ao passo que desacelera a crise, garantir o giro da economia 

(CEARÁ, 2020o, online). 

Em linhas gerais, o plano apresentado, Plano Responsável de Abertura das 

Atividades Econômicas e Comportamentais (PRAAEC), contém cinco fases, incluindo 

a de transição, com início datado em 1º de junho de 2020, sendo a de transição 

realizada de 1º a 7 de julho, e as demais em um prazo de 14 dias cada, a depender 

dos resultados obtidos nas fases anteriores (CEARÁ, 2020f, online). Segundo o 

PRAAEC, a fase de transição é o ponto de partida para verificar a viabilidade das 

medidas e sua eficácia, bem como a adesão da população ao afrouxamento do 

isolamento até então imposto.  

A essencialidade de previsão dessa fase pelo Plano se dá porque 

condicionará o início das demais, sendo, nesse período, aberta as atividades nesse 

período de saúde — em todas as suas vertentes — Construção Civil com percentual 

de 30% das atividades, além do setor produtivo em, também, 30% do percentual da 

produção. Todavia, durante esse período não foram autorizadas atividades físicas em 

academias, aberturas de restaurantes ao público, assim como atividades culturais e 

de entretenimento (CEARÁ, 2020f, online). 

Com esses condicionantes estabelecidos, as fases do PRAAEC se deram 

de formas diferentes entre a capital e demais municípios, sendo que Fortaleza entrou 

na primeira fase no dia 08 de junho de 2020, vencendo a etapa da transição. As 

demais localidades não apresentaram um resultado satisfatório, incluindo a não 

diminuição de casos de transmissão, como ocorreu em Sobral, Acaraú, Camocim e 

Itarema. Destarte, o Decreto nº 33.617, de 6 de junho de 2020, previu a seguinte 

determinação em seu art. 2.º, § 1.º, ao aduzir: “À exceção do município de Fortaleza, 

nos demais municípios o Estado, não haverá liberação de atividades na forma do art. 

3°, deste Decreto, (...)”. (ART. 2.º, § 1º, DECRETO Nº 33.617/2020). 

Na primeira fase, o Município de Fortaleza estava autorizado à abertura das 

seguintes atividades: atividade presencial laborativa de 40% do setor de produção, 

além da abertura dos shoppings, seguindo os protocolos previamente estabelecidos. 

Todavia, ainda ficaram excluídas desse período a abertura de templos religiosos, 

atividades culturais e esportivas, como também a abertura das escolas/universidades. 

Isso foi possível, pois, conforme as considerações iniciais do Decreto Estadual nº 
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33.617, de 2020, a transição se mostrou segura e houve estabilização do crescimento 

da doença26. 

Logo, a economia pode voltar a crescer e diversos trabalhadores 

autônomos e informais puderam voltar a auferir renda de forma tradicional. Não 

obstante, para os demais municípios, a situação não se estabilizava, como no 

Município de Sobral, Região Norte do Ceará, em que os casos só aumentavam, sendo 

contabilizado, no dia 04 de junho de 2020, o total de 112 morte por COVID-19 e, no 

dia 06 de junho de 2020 — publicação do decreto —, um aumento do número para 

126 mortes. 

Conforme Decreto autorizativo nº 33.631, iniciou-se a segunda fase da 

retomada das atividades, primeiro na Capital, autorizando 100% do setor de indústria 

no manejo com suas atividades, além de 100% do setor de produção, energia e 

construção civil. Aos demais, em passos graduais, passou de 30% a 40% da tolerância 

aos setores de informação, serviços, assistência social, permitindo-se, inclusive, a 

abertura de 40% do trabalho presencial em restaurantes, de 09 às 16h, e os templos 

religiosos com capacidade de até 20% dos fiéis por culto. A imagem abaixo ilustra 

com precisão a situação do estado e aqueles que passam de fase e os que não foram 

autorizados, conforme o comportamento apresentado pelos mesmos durante o 

momento anterior.  

 

Figura 1 ─ Fase do Plano Responsável de Abertura das Atividades Econômicas e 

Comportamentais a partir do Decreto nº 33.631/2020 entre os municípios cearenses. 

 
26 CONSIDERANDO que, segundo avaliação da equipe estadual da saúde, mesmo com a liberação 

das primeiras atividades econômicas e comportamentais, não se observou comprometimento da 
tendência que se vinha verificando em Fortaleza de estabilização do crescimento da doença, contexto 
que transmite a segurança necessária para, nesse município, se avançar no processo de liberação 
responsável das atividades. (CEARÁ. CONSIDERAÇÕES INICIAIS, DECRETO N.º 33.617/20, online) 
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Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 2020c, online. 

Observa-se que, de acordo com o mapa do IPECE, apenas 43 cidades da 

macrorregião de saúde de Fortaleza iniciaram a fase 1, enquanto, Sobral e Juazeiro 

do Norte ainda permaneceram em lockdown devido ao aumento de casos. Os demais, 

totaliza-se em 138 municípios do Ceará que continuam na fase de transição.  

A fase 3 foi anunciada pelo Governo do Estado no dia 4 de julho, publicado 

pelo Decreto nº 33.645, com modificações do plano original, pois apenas a cidade de 

Fortaleza passou para esta fase, as Regiões do Sertão Central e Litoral 

Leste/Jaguaribe seguem para a fase 2, enquanto a região norte, onde está presente 

o Município de Sobral, permanecia em fase de transição. Vale ressaltar que mesmo 
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Fortaleza estando em fase 3, ainda haviam localidades em lockdown, como Juazeiro, 

Crato, Barbalha, Brejo Santo, Iguatu, Sobral e Tianguá. As medidas adotadas durante 

esse período foram: 100% do setor de produção, 50% da capacidade dos restaurantes 

em horário noturno, além das barracas de praias e igrejas (ART. 3º, DECRETO Nº 

33.645). 

Por fim, a fase 4 — cinco, se acrescentar a fase de transição— foi 

instaurada pelo Decreto nº 33.684, no dia 18 de julho de 2020, embora apenas no 

Município de Fortaleza, visto a sua aprovação, devido à comprovação das diminuições 

de casos, passando-se, então, para essa fase. Durante esse período, foram 

autorizadas quase 100% de todas as atividades no setor de turismo, produção e 

serviço, mas ainda com a proibição do retorno às aulas presenciais, salvo atividades 

laboratoriais, bares, academias, eventos e similares (CEARÁ. ANEXO III, DECRETO 

33.684/20). 

Após ultrapassar todas essas fases, o  Município de Fortaleza saiu 

oficialmente da zona de perigo, sendo autorizadas atividades como: (i). abertura das 

academias de ginástica e (ii). 100% das atividades religiosas, sendo uma pessoa por 

cada 7m². Os demais municípios ainda, na data acima mencionada, continuam em 

fases diversas, como a região norte do estado e, a partir do mês de agosto de 2020, 

as medidas de isolamento social ainda continuaram sendo estabelecidas através do 

Decreto nº 33.693, de 25 de julho de 2020, e seguintes.  

Um ponto importante é o período eleitoral que consubstanciava o momento 

do decreto, originalmente previsto para o dia 30 de outubro de 2020, mas com a 

pandemia da COVID-19, houve a necessidade de alteração constitucional para a 

mudança da data, haja vista a situação de muitos municípios, sendo promulgada pelo 

Congresso Nacional a EC nº 107, que “adia, em razão da pandemia da Covid-19, as 

eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos”. Essa EC, 

em seu art. 1º, estabelece: “As eleições municipais previstas para outubro de 2020 

realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 

2020, em segundo turno (...)”.  (BRASIL, 2020e, online). 

O período de eleições também possuiu em seu pano de fundo o isolamento 

social, sendo descartado pelo governo qualquer medida mais rígida de contenção do 

vírus. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), através do Plano de 

Segurança Sanitária previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acompanhou 

medidas como: (i) horário de votação ampliado para uma hora mais cedo, ou seja, 7h 
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às 17h, sendo o primeiro horário, de 7h às 10h, destinado ao público prioritário; (ii) 

possibilidade de ausência na votação, podendo apresentar justificativa em até 60 dias 

após a eleição; (iii) alterações nas seções eleitorais para fins de evitar grandes 

aglomerações em filas. Todas as medidas foram aplicadas conforme anúncio feito 

pelo TRE-CE (BRASIL, 2020x, online). 

Ato contínuo, após as eleições, as medidas adotadas para as realizações 

das festas de fim de ano foram uma preocupação aos gestores públicos, sendo as 

medidas previstas através da publicação de um decreto especial para esse período, 

visto a possibilidade de grandes aglomerações para comemorações festivas. Logo, 

prevendo possíveis aumentos de casos, através do Decreto nº 33.845, discutido pelo 

Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (CEEPC), foi 

determinado: (i) 50% da capacidade dos restaurantes, que deverá funcionar até às 

22h; (ii) ampliação do comércio para 9h às 23h, com o encerramento da praça de 

alimentação e restaurantes às 22h; (iii) eventos e áreas de uso comum, com a 

proibição de festas em áreas comuns de quaisquer condomínios, residenciais, de 

lazer e mistos, além de proibição da realização de festas de réveillon por parte do ente 

público, entre outros (ANEXO ÚNICO, DECRETO Nº 33.845/2020). 

Nesse ínterim, observa-se que, no ano de 2020, o lockdown foi utilizado 

como maneira de conter a crise, sendo substituído pelo PRAAEC. Todas as fases 

foram estabelecidas, de acordo com o Governo, com o intuito de superar o 

confinamento, pois a população já começava a apresentar inconformidades com as 

medidas.  

No ano de 2021, muito se especulou acerca do posicionamento do Governo 

do Ceará quanto aos seus modus operandi no trato com a COVID-19, visto que a 

população, apesar de ser diretamente atingida, almejava voltar à rotina normal. Não 

obstante, havia notícias recentes acerca de novas mutações do vírus, com três já 

identificadas: no Reino Unido, no estado do Amazonas e na África do Sul, e, de acordo 

com o Estado do Ceará, torna-se necessário reforçar a proteção do povo cearense 

(ROCHA, 2021, online). 

Às portas dos festejos carnavalescos, visando evitar a proliferação da 

doença, foram estabelecidas em todo o estado, até a data de 17 de fevereiro de 2021, 

medidas preventivas, como o funcionamento normal das atividades, devendo o feriado 

ser considerado, para todos os fins, como “dia útil”, objetivando evitar a realização de 
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viagens por parte da população27. Outrossim, o decreto anterior — Decreto nº 33.928, 

de 10 de fevereiro de 2021 — determinou o fechamento do terminal rodoviário da 

cidade de Sobral, pelo prefeito, bem como a proibição de quaisquer festas ou eventos 

festivos, em qualquer ambiente, aberto ou fechado, público ou privado, seja de quem 

for a iniciativa, bem como a suspensão do transporte intermunicipal de passageiros, 

individual ou coletivo, regular e complementar, excetuado o transporte no âmbito 

metropolitano (CEARÁ, 2021a, online). 

Superando o carnaval, com a medida do lockdown descartada pelo 

Governo, dado ser a mais restritiva de todas, a decisão tomada pelo CEEPC foi adotar, 

pela primeira vez no estado, o “toque de recolher”, previsto pelo Decreto nº 33.936, 

de 17 de fevereiro de 2021, aduzindo: 

 
Art. 6º Fica estabelecido ‘toque de recolher’ no Estado do Ceará, ficando 
proibida, todos os dias, das 22h às 5h do dia seguinte, a circulação de 
pessoas em ruas e espaços públicos, salvo em função de serviços de 
entrega, para deslocamentos a atividades previstas no §1º, do art. 5º, deste 
Decreto, ou em razão do exercício da advocacia na defesa da liberdade 
individual, ficando o responsável sujeito às sanções do art. 11, deste Decreto, 
em caso de descumprimento. Parágrafo único. Das 17h às 5h do dia seguinte, 
todos os dias, fica proibida a utilização de espaços públicos, tais como 
praças, “areninhas”, calçadões e praias. Art. 7º Ao disposto nesta Seção 
aplica-se o regime sancionatório previsto no art. 11, deste Decreto. (CEARÁ. 
ART.6º, DECRETO Nº 33.936/21, online). 

 
Outros estados da federação igualmente adotaram essa medida, incluindo 

o estado de São Paulo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, entre outros. A 

justificativa dos mesmos se harmoniza na mesma frase: “proteção à população.” No 

Estado do Ceará, entre o horário de 22h às 5h, ficou proibida a circulação de pessoas, 

logo, percebe-se ser análogo ao lockdown, embora apenas em período noturno 

(CEARÁ, 2021b, online). 

O toque de recolher, estabelecido pelo Decreto nº 33.955, de 26 de 

fevereiro de 2021, estabelecia das 20h às 5h, de segunda à sexta-feira, e o ampliava 

das 19h às 5h, aos sábados e domingos. Todavia, mesmo com o estabelecimento da 

medida, ainda sim foi necessário ser, mais uma vez, implementada a medida de 

isolamento social rígido no estado (ART. 6º, DECRETO Nº 33.955/21). 

 
27 Art. 4º Estão suspensos, em todo o Estado, quaisquer festas ou eventos comemorativos de 

carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou particular. 
Parágrafo único. Além do disposto no “caput”, deste artigo, adotar-se-ão as seguintes medidas:  
I - Recomendação às instituições de ensino para que funcionem normalmente no período de 
carnaval, dias 15, 16 e 17 de fevereiro, observado o disposto na Seção I, do Capítulo III, deste 
Decreto [...] (CEARÁ. ART. 4º, DECRETO N.º 33.913/21). 



110 

Conforme o Governador do Estado, com a insuficiência do toque de 

recolher, o lockdown foi reestabelecido a partir do Decreto nº 33.965, de 4 de março 

de 2021, sendo usado como fundamento à necessidade urgente de reverter o quadro 

epidemiológico em crescimento, sendo, como descrito no decreto, a única solução 

final a ser tomada28.  

Nessa linha, as medidas adotadas pelo lockdown de 2021 possuem alguns 

pontos distintos daquelas adotadas no ano anterior, sendo elas: (I) restrições ao 

desempenho de atividades econômicas e comportamentais; (II) dever especial de 

confinamento; (III) dever especial de proteção por pessoas do grupo de risco; (IV) 

dever especial de permanência domiciliar; (V) controle da circulação de veículos 

particulares; (VI) controle da entrada e saída do município. Primeiramente, tais 

medidas foram destinadas apenas ao Município de Fortaleza, sendo facultada aos 

demais a decretação do isolamento rígido (ART. 2º, DECRETO Nº 33.965/2021). 

No entanto, conforme dados da SESA, demonstrando o aumento dos 

casos, o governo determinou, do dia 13 até o dia 21 de março, lockdown em todos os 

municípios, de forma simultânea. Portanto, o Ceará foi o único do Brasil, durante esse 

período, a implementar a medida em todas as regiões do estado, segundo o Decreto 

nº 33.980, de 12 de março de 2021.  

 
28 DECRETO Nº 33.965, de 04 de março de 2021. RESTABELECE, NO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA, A POLÍTICA DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO COMO MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO À COVID – 19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O GOVERNADOR DO 
ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legal e constitucionalmente estabelecidas, e 
CONSIDERANDO a previsão do art. 5°, “caput”, do art. 6°, do art. 23, inciso II, dos arts. 196 a 198, e 
do art. 200, inciso II, da Constituição Federal, bem como o disposto na Leis Federais nº 8080, de 19 
de setembro de 1990, e nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; CONSIDERANDO o estado de 
calamidade pública e de emergência em saúde reconhecidos no Estado do Ceará por conta da 
COVID-19, respectivamente,, através do Decreto Legislativo n.º 543, de 03 de abril de 2020, 
recentemente prorrogado, e do Decreto n.º 33.510, de 16 de março de 2020; CONSIDERANDO o 
avanço preocupante da doença em diversos municípios do Estado nas últimas semanas, 
especialmente em Fortaleza, onde observado o aumento significativo do número de casos e 
internações, levando pressão à capacidade de atendimento das unidades de saúde, públicas e 
privadas, muitas já estando bem próximas do limite; CONSIDERANDO a necessidade urgente de 
reverter esse quadro, desacelerando o ritmo de crescimento da doença e, com isso, evitando a 
sobrecarga de demandas por leitos, inclusive de UTI, na rede de saúde, como forma de garantir 
condições adequadas de atendimento a todos que possam precisar de cuidados médicos; 
CONSIDERANDO que, segundo os especialistas da saúde, para conter esse aumento significativo do 
número de casos da COVID-19, outra solução mais eficaz não há, para o atual momento, onde os 
dados epidemiológicos e assistenciais preocupam, senão instituir a política de isolamento social no 
município de Fortaleza, buscando-se, assim, restringir o exercício de atividades não essenciais, 
controlar, com maior rigor, a circulação de pessoas e de veículos pelas ruas, bem como a entrada e a 
saída do município;, DECRETA (...). (CEARÁ, CONSIDERAÇÕES, DECRETO N.º 33.965/2021, 
online). 
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Nessa esteira, verifica-se a impossibilidade dos estados em permitir a 

abertura do comércio, inclusive, foi estabelecida uma política rígida de controle de 

circulação de veículos nas fronteiras de cada município, sendo determinado o porte 

de documento ou declaração subscrita, demonstrando o enquadramento da situação 

específica na exceção informada, admitidos outros meios idôneos de prova, 

imputando às autoridades, como o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), à 

fiscalização, submetendo os eventuais infratores à devida responsabilização (CEARÁ, 

ART. 1º, DECRETO Nº 33.980/ 2021). 

As barreiras sanitárias nas divisas do estado, sob fiscalização direta da 

Polícia Rodoviária Estadual (PRE), pretendiam impedir a entrada de pessoas e/ou 

mercadorias contaminadas, pois tais ingressos poderiam resultar em significativos 

impactos ao sistema de saúde. Convém aduzir que a proteção estatal nas fronteiras 

do estado também foi medida adotada no lockdown de 2020.  

Em ato contínuo, houve prorrogação dos decretos de isolamento social 

rígido no Ceará, até o Decreto nº 34.021, de 4 de abril de 2021, sendo, no total, o 

tempo de 39 dias em confinamento. Com o Decreto nº 34.031, de 10 de abril de 2021, 

esta medida gravosa foi flexibilizada, sendo implementada apenas aos finais de 

semana29, além do reestabelecimento, por consequência, do toque de recolher30. 

Ante o exposto, observa-se que, de acordo com o governo estadual, a 

medida de contenção adotada era a única e mais eficiente para a redução da crise 

estabelecida, devido ao seu agravamento, tornava-se necessária. Todavia, é 

necessário aferir a proporcionalidade do presente instrumento na prática, por ser de 

extrema rigidez, impactando de forma direta nos direitos primeiros, pois, de acordo 

com a teoria dos direitos fundamentais, acima descrita, só podem ser válidas se 

subsumidas e aprovadas pela regra da proporcionalidade.  

 

4.3.1 validade da medida do lockdown: análise da proporcionalidade e a verificação 

da presença dos condicionantes legais e constitucionais dos decretos restritivos 

 

 
29 Art. 4º Das 20h de sexta-feira às 5h de segunda-feira, o isolamento social no Estado observará as 

disposições do Decreto nº 33.965, de 04 de março de 2021, que prevê a política de isolamento social 
rígido no enfrentamento à COVID-19. (CEARÁ. ART. 4º, DECRETO Nº 34.031/21, online). 

 
30 Art. 2º O “toque de recolher” será observado no Estado do Ceará, das 20h às 5h, de segunda a 

sexta-feira. (CEARÁ. ART. 2º, DECRETO Nº 34.031/21, online). 
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Primeiramente, ressalta-se que, apesar da discricionariedade que o gestor 

público possui para escolher a medida restritiva a ser tomada durante a crise, essa 

deverá ser válida ao contexto, pois qualquer restrição a direitos fundamentais deve vir 

fundamentada na necessidade, aferida pela regra da proporcionalidade, devido a essa 

demonstrar a suficiência da medida. Nas lições de Marmelstein (2021, online):  

 

Mesmo reconhecendo que o poder público deve ter uma ampla margem de 
liberdade para definir que medidas serão tomadas, é preciso que as ações 
estatais sejam devidamente justificadas. A justificativa que se exige é apenas 
um juízo de plausibilidade quanto à adequação, suficiência, necessidade e 
efetividade das medidas. Ou seja, o que se exige é apenas um mínimo de 
racionalidade capaz de demonstrar que as medidas foram baseadas em uma 
averiguação cuidadosa dos fatos e avaliações racionalmente sustentáveis. 

 
Nesse passo, objetivando a análise completa, deixa-se expresso os 

principais trechos da exposição de motivos para os dois lockdowns previstos nos 

decretos instituidores, para, em seguida, subsumi-los às subespécies da regra da 

proporcionalidade. Isso se faz necessário para aferir a validade da medida restritiva, 

pois apenas se encaixará nos condicionantes estabelecidos pelo constituinte e pelos 

legisladores se aprovado no exame. 

O primeiro lockdown foi instituído pelo Decreto nº 33.574, de 05 de maio de 

2020, os principais trechos que explicitam o objetivo de proteção são:  

 

CONSIDERANDO que, segundo relatório epidemiológico da Secretaria da 
Saúde, a doença demonstra tendência a um avanço de forma exponencial 
em todo o Estado, com maior concentração no município de Fortaleza, em 
todos os seus bairros, sobrecarregando o sistema de saúde, o qual já se 
encontra no limite de sua capacidade de atendimento;  CONSIDERANDO os 
dados que apontam para um crescimento do número de óbitos no Estado por 
conta da COVID-19, com especial gravidade em Fortaleza, cenário que, sem 
a mínima dúvida, estaria ainda mais grave se as ações governamentais até 
então praticadas em prol do isolamento social não estivessem sendo 
adotadas; CONSIDERANDO a necessidade de inibir e retardar a 
velocidade da dispersão do vírus para outros municípios do Estado do 
Ceará, evitando uma pressão assistencial por leitos de UTI, como a que 
já se estabeleceu na região metropolitana de Fortaleza;  CONSIDERANDO 
que, para conter essa tendência de crescimento do número de contágios 
e de óbitos pelo novo coronavírus, as autoridades da saúde recomendam, 
por ora, a adoção de uma política de maior rigidez das medidas já adotadas 
nesse sentido, levando em consideração o atual cenário de superlotação da 
rede estadual e municipal de saúde, em Fortaleza.(CEARÁ. CI. DECRETO 
Nº 33.574/20, online, grifo nosso). 
 

A primeira justificativa para a implementação da medida do lockdown foi o 

sobrecarregamento do sistema de saúde. Portanto, parte-se desse ponto, seguindo 

do crescimento do número de contágios e de óbitos pelo novo coronavírus e, por fim, 
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a “necessidade de inibir e retardar a velocidade da dispersão do vírus para outros 

municípios do Estado do Ceará, evitando uma pressão assistencial por leitos de UTI”. 

Na análise da proporcionalidade, deve-se avaliar todas as justificativas apresentadas 

para fins de aferir se realmente foi a única com potencial suficiente para conter a crise. 

Como pressuposto da análise da regra da proporcionalidade, 

primeiramente, deve-se observar se o lockdown é um meio legítimo para alcançar o 

objetivo previsto na exposição de motivos do decreto. Como resposta, verifica-se que 

esta medida possui como fulcro a Lei da Quarentena, como um grau do isolamento 

social, já julgada pelo STF como constitucional, portanto, torna-se legal a sua 

utilização. Ultrapassada essa fase, passa-se para a análise da primeira subespécie 

da regra, seguindo da verificação da necessidade da imposição. 

Ultrapassado o meio legítimo, chega-se à adequação, sendo o meio 

empregado que afere a eficiência da medida para alcançar o evento a que se 

pretenda. Nessa premissa, a finalidade da instituição do lockdown é impedir o 

sobrecarregamento do sistema de saúde, visto haver um crescente número de 

contágios e de óbitos pelo COVID-19, deste modo, para conter a proliferação do vírus 

e o consequente colapso nos hospitais, tal medida se aparenta adequada, uma vez 

que, objetivamente, achata a curva de contágio entre as pessoas devido ao 

distanciamento inerente ao próprio instituto. Se um considerável número de pessoas 

não tem contato físico com outras, não há como o vírus infligir a todos. 

A prova da eficiência da medida são os resultados apresentados ao final 

do lockdown de 2020, demonstrando uma queda no número de óbitos, conforme os 

dados registrados pelo Boletim Epidemiológico nº 28, de 2 de junho de 2020, 

presentes na figura abaixo (CEARÁ, 2020i, online): 

 

Figura 2 — Curva epidemiológica dos casos suspeitos, confirmados e óbitos, segundo 

início dos sintomas, Ceará, 2020. 
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Fonte: Boletim Epidemiológico nº 28, de 02 de junho de 2020i, p. 27. 

Nesse diapasão, sendo adequada e suficiente para retardar o vírus, visto 

ser objetivamente eficaz para alcançar a finalidade pretendida (objetivo), passa-se 

para a próxima subespécie: a necessidade.    

Com a adequação, a necessidade (Erforderlichkeit) possui natureza 

estritamente objetiva, pois, por mais adequada que seja a medida, deve-se perguntar 

o seu grau de lesividade aos direitos dos indivíduos ou se há outra medida igualmente 

eficaz e que afete menos os direitos da população, porque, caso exista, supera-se 

essa fase. Nesse viés, ressalta-se o pensamento de Scholler (1999, p. 99) quando 

afirma: “meios que são adequados podem, mas não precisam ser necessários. Em 

contrapartida, meios necessários serão sempre adequados”. 

Com efeito, verifica-se que o lockdown é uma medida adequada, mas 

extremamente impactante nos direitos, pois ele limita direitos como o de ir e vir, de 

reunião, de manifestação, ocasionando, em diversas situações, o direcionamento de 

cidadãos à delegacia pelo seu descumprimento. Em face da crise, torna-se obrigatório 

que o governo do estado apresente respostas que contenham a proliferação do vírus 

e, conforme visto, o lockdown é adequado para isso, mas ainda se indaga até que 

ponto esse meio afeta o direito das pessoas. 

Durante todo o período de isolamento social, quanto do isolamento social 

rígido, diversas denúncias foram feitas à Policia Militar para dispersar aglomerações 

nos estabelecimentos em funcionamento. A orientação principal dada às autoridades 

fiscalizadoras à população que descumprir o decreto, é a ordem para o retorno aos 
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seus domicílios, e, apenas em caso de descumprimento, será realizada a condução à 

delegacia para a imposição de medidas legais cabíveis (CEARÁ, 2020m, online). 

Destarte, com considerável número de notícias de aglomerações 

registradas, além de festas clandestinas, em diversas ocasiões, as pessoas ali 

encontradas e que não atenderam à ordem de retorno aos lares foram encaminhadas 

à autoridade competente para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência 

(TCO). De acordo com o site oficial do governo do estado, entre a data de 20 de março 

a 14 de abril, a Coordenadoria de Operações de Segurança (CIOPS) registrou, no 

total, 39.094 ligações direcionadas para a CIOPS nesse período, indiciando violação 

da legislação estadual, dos quais, 23.174 se referiam às aglomerações de pessoas, 

enquanto 15.920 noticiaram o funcionamento de estabelecimentos abertos. Durante o 

mês de março, 125 procedimentos foram lavrados em todo o estado, resultando na 

condução de 152 pessoas às delegacias, ademais, de acordo com os dados, 45,5% 

das chamadas telefônicas foram feitas em sábados e domingos – 17.786 ligações 

(CEARÁ, 2020e, online). 

Assim, entende-se que no isolamento social “normal” as pessoas ainda 

estavam se aglomerando mesmo com todas as orientações transmitidas pela SESA, 

todavia, o “normal” não estava sendo o bastante para conter a proliferação, pois os 

casos só vinham aumentando. Nesse contraste, esse tipo de isolamento social não 

demonstra ser uma opção suficiente, necessária, pois não atende a demanda urgente 

para o achatamento da curva.   

Além do lockdown, outra medida que poderia se apresentar para conter a 

crise — substituta do lockdown — é o instrumento do uso obrigatório de máscara e o 

respeito rígido a todos os protocolos de segurança por cada membro da sociedade ao 

adentrar nos espaços públicos e até mesmo dentro dos seus lares. As recomendações 

são: (i) lavar as mãos frequentemente; (ii) evitar tocar nos olhos, boca e nariz; (iii) 

evitar contato próximo com pessoas doentes; (iv) não sair de sua residência quando 

estiver doente; (v) cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel 

e jogar no lixo; (vi) limpar e desinfetar objetos sempre ao tocá-los, entre outros. Caso 

fossem respeitados, o achatamento da curva diminuiria (CEARÁ, 2020h, online). 

A obrigatoriedade de utilização de máscaras pela Lei nº 17.234 foi aprovada 

no Ceará apenas no dia 10 de julho de 2020, alterada pela Lei nº 17.261, de 13 de 

agosto de 2020, mas a recomendação já existia muito antes dos decretos anteriores 

e eram plenamente divulgadas na mídia, embora ignorada por diversas pessoas, visto 
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o crescimento do aumento de casos — conforme demonstrado. Pode-se afirmar, em 

concordância com a SESA, que o método não farmacológico é a medida mais eficiente 

para combater o vírus, além de não afetar os direitos de forma brusca, pois 

constrangeria a população somente a seguir os protocolos de saúde. No entanto, não 

há como realizar o controle de tal medida preventiva, pois necessitaria da colaboração 

de todos ao nível subjetivo de conscientização, o que, de acordo com os dados das 

denúncias de aglomerações acima demonstrados, mesmo sob pena de 

responsabilização penal, não se demonstrou, portanto, não há como depender da 

consciência de cada indivíduo para solucionar a crise, devendo o estado buscar 

medidas com o grau de efetividade maior (ART. 1-3, LEI Nº 17.261/ 2020). 

Outra medida que se pode apontar como sugestiva de eficácia suficiente 

para evitar o lockdown é o toque de recolher, uma vez que, ao invés do bloqueio diário, 

adota-se um horário do dia e/ou da noite para a restrição das atividades para não 

impactar tanto os direitos fundamentais. Todavia, esse método não foi implantado na 

primeira decretação do isolamento social rígido, apenas na segunda, e os resultados 

são demonstrados pelo gráfico abaixo: 

Fonte: IntegraSUS, 2020l, online. Elaboração própria. 

 

De acordo com o gráfico, observa-se que mesmo com o toque de recolher 

implantado, não houve o achatamento da curva de crescimento dos casos, 

acarretando, inclusive, a decretação do segundo lockdown. No ano de 2021, entre 14 
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e de fevereiro, foram confirmados 4.497 novos casos e 122 óbitos (aumento de 16,1% 

e 67,1%, respectivamente), ao registrado na semana anterior (CEARÁ, 2020l, online). 

A eficácia do toque de recolher é exaltada e, em simultâneo, questionada 

por diversos cientistas, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Pasteur na página 

UOL, afirmando que “o toque de recolher na Guiana Francesa permitiu reduzir 36% 

da circulação do coronavírus”. Ademais, afirma, ainda, o chefe do serviço da UTI do 

Hospital Raymond-Poincaré, Djillali Annanne de Garches, que essa medida é 

“indispensável para evitar uma saturação do sistema de saúde”. Em contrapartida, 

advogando pela ineficiência, o infectologista no Hospital Bichat, Franceinfo Nathan 

Peiffer-Smadja, entende que "as contaminações acontecem muito nas empresas, 

universidades e escolas", não sendo o toque de recolher suficiente para reduzir a 

proliferação (QUAL, 2020, online). 

Nesse diapasão, pode-se concluir que, na data da decretação do lockdown, 

em 5 de maio de 2020, em razão da gravidade da situação e diversas denúncias de 

aglomerações recebidas diariamente, apesar de os impactos aos direitos serem 

consideravelmente maiores do que as medidas não farmacológicas e o toque de 

recolher, visto afetar os direitos como o de ir e vir, manifestação, reunião, etc., como 

se busca urgência, o isolamento social rígido aparenta ser a medida mais necessária 

à resolução da crise (CEARÁ, 2020l, online). 

Um ponto essencial e uma crítica a ser tecida recaem na adoção da medida 

mais grave de pronto, visto que as medidas opcionais aqui apresentadas poderiam ter 

sido utilizadas e melhor fomentadas, estabelecendo-as de forma obrigatória antes do 

colapso no sistema de saúde para teste, sem partir para a medida mais grave primeiro. 

Todavia, face ao cenário calamitoso, justifica-se a necessidade e adequação do 

lockdown.  

Ressalta-se que, no Ceará, entre o início da pandemia em 2020 a 28 de 

fevereiro de 2021, já haviam sido confirmados cerca de 459.601 casos de COVID-19 

e o total de 11.991 óbitos pela doença, número bastante preocupante. Sem uma 

intervenção imediata, mais mortes aconteceriam em curto prazo (CEARÁ, 2021l, 

online). Na segunda decretação, em 4 de março de 2021, no que toca ao 

sobrecarregamento do sistema de saúde, a situação se apresentava da seguinte 

forma, utilizando para fins de amostragem o Município de Fortaleza, sobre a ocupação 

dos leitos destinados aos pacientes com COVID-19, na data de 3 de março de 2021, 

véspera da decretação do isolamento rígido, veja-se: 
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Fonte: IntegraSUS, 2021l, online. Elaboração própria. 

 

A partir dos dados apresentados, observa-se a urgência em reestabelecer 

um isolamento social rígido antes de outro colapso no sistema de saúde, antes que 

mais pacientes solicitem atendimento e não possam ser respondidos em tempo hábil 

para salvarem suas vidas. Quanto ao número de óbitos e os de casos novos, a 

situação apresentava-se nos seguintes quadros: 
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Gráfico 2 - Ocupação dos leitos em hospitais destinados aos 
pacientes com COVID 19 em Fortaleza.
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Fonte: IntegraSUS, 2021l, online. Elaboração própria. 

 

 

Fonte: IntegraSUS, 2021l, online. Elaboração própria. 

 

Face o exposto, observa-se que, similar à situação da decretação anterior, 

restava-se urgente a necessidade de imposição de medidas mais severas, haja vista 

a linha crescente do número de casos e de óbitos. Sem a devida intervenção, seria 

inevitável o aumento de casos e as consequentes mortes por COVID-19. 

Não obstante, diferente do contexto anterior, em 2021, foram aprovadas as 

vacinas contra o vírus. Essas vacinas estavam sendo pesquisadas por diversos 

laboratórios ao redor do mundo e desenvolvidas desde 2019, e até antes, pois o vírus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) é da família do vírus SARS, que causou grandes males nos 

anos de 2002–2003. Com resultados positivos, o Brasil, foi autorizado pela ANVISA 

para obter o primeiro lote para a aplicação em seres humanos em 2021 (BRASIL, 

2021a, online). 

O primeiro lote de vacinas chegou ao Ceará no dia 18 de janeiro de 2020, 

cerca de 229.200 doses da chamada CORONAVAC, desenvolvida pelo Instituto 

Brasileiro Butantan. A distribuição, a princípio, dos imunizantes foi: 186.720 para o 

público geral e 42.480 para a população indígena do estado. Todos esses dados foram 

24/01/21
a

30/01/21

31/01/21
a

06/02/21

07/02/21
a

13/02/21

14/02/21
a

20/02/21

21/02/21
a

27/02/21

28/02/21
a

06/03/21

Número de casos 4.713 4.469 4.736 4.497 7.232 8.013

4.713 4.469
4.736 4.497

7.232

8.013

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Gráfico 4- Número de casos entre 24 de abril a 06 de março 
de 2021.

Número de casos Linear (Número de casos)



120 

desenvolvidos pelo Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra o 

COVID-19, em 27 de janeiro de 2021. Até um pouco antes da data da decretação do 

segundo lockdown, já haviam sido vacinadas 323.693 mil pessoas em todo o estado, 

recebendo 265.157 a primeira dose e 58.536 a dose de reforço (CEARÁ, 2021d, 

online). 

Por mais que a vacina tenha sido um ponto positivo no combate tanto ao 

vírus quanto na esperança da população pela não decretação do lockdown, já que 

não corresponde a uma situação agradável, o imunizante por si só não restou 

suficiente para conter a proliferação do vírus, dado o crescente aumento de casos. 

Pode-se observar de forma holística que a vacina só se tornará eficiente quando, pelo 

menos, metade da população já estiver recebido as duas doses, conforme o Plano de 

Vacinação do Estado. Convém fazer menção que até meados do mês de abril de 

2020, este número não foi atingido, muito embora o governo do estado garanta, por 

meio da sua impressa oficial, que todos os cidadãos cearenses receberão as doses o 

mais rápido possível. 

Nessa esteira, observa-se que a medida lockdown apesar de ser a mais 

rígida, é a única que alcança resultados comprovados em números, haja vista o 

achatamento da curva durante o tempo em isolamento. Conforme o último boletim 

epidemiológico apresentado depois do lockdown, houve uma redução significativa de 

casos, pois foram confirmados 10.361 casos novos e 523 óbitos, uma redução de 

23,3% em todo Ceará. Outro dado importante, é que, por exemplo, através do 

lockdown o Município de Fortaleza reduziu em média 11,6% de novos casos entre os 

dias 21 de fevereiro a 20 de março, apesar de haver um aumento de 48,8% dos óbitos, 

isso foi crucial para o achatamento da curva de contágio (CEARÁ, 2021i, online). 

Nesse ponto, no que se refere ao achatamento da curva da doença, a 

pesquisa realizada pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine (2020), 

através da Imperial College COVID-19 Response Team, demonstrou que achatar a 

curva de transmissão é a principal forma de contenção da crise, pois caso não seja 

realizado, não haverá redução, causando, como consequência, a sobrecarga no 

sistema de saúde.  Assim, a imposição do isolamento social, e quando não respeitado 

de forma integral, o isolamento social rígido, é a forma mais eficaz para diminuir o 

índice de infectados (FERGUSON et al, 2020). 
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Em suma, nesta etapa, conclui-se que o lockdown é um meio necessário, 

portanto, adequado para conter a crise, visto não haver nenhuma medida que possa 

ter o mesmo potencial de resposta rápida para a resolução do problema. 

Vencida essas duas fases, chega-se a mais importante e de cunho 

subjetivo: a análise jurídica da proporcionalidade em sentido estrito, apurando se os 

direitos fundamentais sacrificados pelo lockdown — liberdades negativas — podem 

ser suprimidos e dar espaço a outros direitos fundamentais. Nessa linha, cabe uma 

análise global das vantagens e desvantagens da norma no que toca aos direitos 

primeiros para fins de ponderação.  

Podem-se citar como direitos prejudicados pela decretação do lockdown os 

seguintes: direito de ir e vir, direito de reunião e manifestação, frente ao direito à vida 

e à saúde individual e coletiva. Em apego ao debate, cabe, sumariamente, entender 

cada um desses direitos de forma individualizada e seu potencial em sociedade. 

O direito de ir e vir é um direito fundamental previsto na CRFB/88 em seu 

artigo 5°, XV, e aduz: “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens”. Logo, trata-se da liberdade de locomoção de toda a população no 

território brasileiro, portanto, esse direito imputa ao estado uma obrigação negativa, 

ou seja, não intervir (ART. 5°, XV, CRFB/88, online). 

Na ordem constitucional brasileira, não se pode impedir a população de ir 

às ruas, exceto apenas nos casos de estado de sítio, guerra declarada e prisão em 

flagrante ou por ordem escrita e fundamentada por juiz. Destarte, por mais que se 

possa restringir esse direito fundamental de primeira geração, tão essencial a todos, 

faz-se necessária uma justificativa deveras grandiosa, pois a CRFB/88 é clara sobre 

a possibilidade de restrição, por não ser um direito absoluto.  

Em princípio, como já verificado, o estado de calamidade pública não 

autoriza per si a restrição à liberdade de locomoção, todavia, caso a situação autorize 

o acionamento da legalidade extraordinária, poderá ser suprimido. Nas palavras de 

Bittencourt (2020, p. 173) “A calamidade pública exige que o direito de ir e vir seja 

relativizado”.  

No que tange ao direito de manifestação e reunião, esse também está 

previsto na CRFB/88, em seu art. 5.º, XVI, que dispõe: “- todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o 
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mesmo local, sendo apenas exigido aviso à autoridade competente”. (BRASIL, 1988, 

online). Essa norma já existia na Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto 

de San José da Costa Rica, de 1969 em seu artigo 15º que afirma: “É reconhecido o 

direito de reunião pacífica e sem armas”. (ONU, 1969, online). 

Por diversas ocasiões o STF elucidou a importância desse direito em sede 

de ADI, fixando o seguinte entendimento: “a liberdade de reunião traduz meio 

vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das ideias, configurando, por 

isso mesmo, um precioso instrumento de concretização da liberdade de manifestação 

do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar”. (BRASIL, 2007, 

online). A questão que toca ao direito de reunião em tempos pandêmicos recai 

especialmente na decretação do lockdown, por não serem autorizadas aglomerações 

de qualquer espécie, sendo expressamente preceituado nos decretos instituidores. 

Ressalta-se que mesmo com a vedação à restrição estabelecida, uma parcela 

considerável da população não aderiu ao determinado pelas autoridades, tornando-

se alvo da perseguição por parte do estado. 

Durante o lockdown houveram diversas manifestações por parte dos 

cearenses exigindo o fim do isolamento social, uma delas intituladas sob o jargão 

"Precisamos Trabalhar". O protesto foi realizado em formato de carreata e os 

participantes, ao final, aglomeraram-se na Praça Portugal, localizada no bairro 

Aldeota, em Fortaleza. Os manifestantes foram orientados pela Polícia Militar a 

deixarem o local, sendo dois deles conduzidos à delegacia e autuados, lavrando um 

Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração à determinação do Poder 

Público (MARTINS, 2020, online). 

No decorrer da pandemia ainda houveram outras manifestações, como no 

dia 20 de maio de 2020, nas avenidas Antônio Sales, Barão de Studart, Engenheiro 

Santana Júnior e Dom Luís, os policiais militares abordaram os veículos que 

participavam de uma carreata contra o isolamento instituído pelo Decreto Estadual nº 

33.574. Com a intenção de dispersá-los, durante a abordagem, 27 pessoas foram 

conduzidas para as unidades da Polícia Civil na Capital para prestarem 

esclarecimentos e cerca de 25 pessoas assinaram um TCO por violação ao artigo 268 

do Código Penal (CEARÁ, 2020n, online). 

Nesses casos, observa-se a intervenção do estado nesses direitos 

primeiros, restringindo a população manifestante do direito de reunir-se e manifestar-

se em prol do “combate a proliferação do vírus”, embora se trate de uma carreata. A 
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regra principal a ser lembrada em uma restrição, dado o direito de reunião e 

manifestação serem fundamentais, é uma fundamentação adequada e necessária, e 

não apenas genérica como se demonstrou na vedação das carreatas, visto a ausência 

de contato físico, que gera a contaminação de pessoa a pessoa. 

No que pese ao direito à vida, o direito preceptor de todos, está 

intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, pois tudo que existe gira em 

torno da vida — inclui-se a liberdade — sendo um dos direitos fundamentais mais 

sagrados já positivados. A CRFB/88 prevê em seu artigo 5º, caput, a proteção integral 

à vida, aduzindo: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes (...)”. (ART. 5.º, CAPUT, CRFB/88). 

A previsão constitucional tem como fulcro diversos documentos 

internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), que trata do tema no art. 4.º, item 1: “toda pessoa tem o direito 

de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 

o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”., além 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu art. 3.º, dispondo que “toda 

pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. (ONU, 1969, online; 

UNICEF, 1948, online). 

No Brasil, a vida é protegida desde a concepção, a essência do referido 

direito é a garantia do indivíduo continuar vivo, a responsabilidade do Estado consiste 

no dever de mantê-la e provê-la. Trata-se de um direito de primeira geração, tratado 

pela Constituição, nos casos de crianças e adolescentes, como prioridade frente aos 

demais31. 

Por fim, o direito à saúde é corolário do direito à vida, visto que aquele 

protege esse, trata-se de um direito fundamental de segunda geração, presente na 

CRFB/88 em seus arts. 6°, 196, 197. A saúde impõe ao Estado um dever de prestação 

positiva, logo, cabe-lhe garantir ações que garantam à população acesso à saúde, 

tanto individual como coletiva32. A saúde é indispensável para o cotidiano da 

 
31 Art. 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde (...)”. (ART. 227, CRFB/88, online). 

 
32 Nos termos da Carta Maior “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
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sociedade, sendo pressuposto à manutenção da vida, devendo a proteção ser 

atribuída de forma preventiva e curativa.  

As políticas públicas de implementação e incremento do sistema de saúde 

são objetivos do Estado, devendo ser direcionados recursos para o seu custeio, 

revelando ser um pilar do estado de direito, nas palavras de Homero (2018, p. 89 -90): 

 

No campo dos direitos fundamentais, a saúde é uma tônica basilar do Estado 
Social de Direito, pois para além das meras prestações estatais devidas pela 
dicção normativa que lhe é inerente, posiciona-se como conditio sine qua non 
do exercício pleno das liberdades que permitem ao indivíduo executar seus 
planos racionais de uma vida boa na sociedade de cooperação, portanto, 
solidária, tendo-se sempre em mente que o Estado terá, nesse aspecto, por 
intermédio de suas políticas públicas, papel não apenas relevante, mas 
imprescindível e, portanto, determinante, para a consecução desses projetos.  

Convém ressaltar a dupla face do direito fundamental à saúde, tanto 

individual como pública e coletiva, possuindo duas naturezas: negativa e positiva. Ou 

seja, ao passo em que o Estado ou o particular devem se abster de praticar atos que 

prejudiquem terceiros, deve implantar políticas de acesso a todos, garantindo a 

universalidade (HOMERO, 2018). 

A análise da proporcionalidade, em sentindo estrito, consubstancia-se em 

um procedimento de aferição da ponderação, sendo apurado o direito prevalecente. 

É contrastante a colisão entre os direitos fundamentais em tempos de isolamento 

social, visto a inviabilidade da convivência entre eles, devendo um ceder ao outro, de 

forma temporária (ALEXY, 2011). 

Ao analisar o cenário holisticamente, o número de mortes e os casos de 

sobrecarregamento do sistema de saúde, é cediço o dever constitucional do estado 

em interferir nesses momentos de crise, de modo a garantir a continuidade da vida 

aos mais vulneráveis. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) atende, pelo menos, a 70% da população brasileira, cerca de 

150 milhões de pessoas, logo, necessita ser preservado, pois milhares de vidas estão 

em jogo. No Ceará, de forma paritária, coincide o número de 80% da população a 

utilizar o SUS (BRASIL, 2021b, online; CEARÁ, 2021, online). 

O que se pode advogar é que apesar do lockdown impactar direitos 

relevantes como o de ir e vir e manifestação, no momento atual, esses podem ser 

suprimidos temporariamente por se tratarem de direitos individuais, posto que todos 

 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
(ART. 6°, 196, 197, CRFB/88, online). 



125 

 

 

os olhos devem estar voltados, no momento, à coletividade. Deve-se repisar a regra 

geral do direito: o interesse coletivo deve prevalecer ao individual. Nesse íntimo, 

citam-se os argumentos com pontos a favor do lockdown em detrimento das 

liberdades individuais compilados nas palavras de Junior e De Pádua (2020, p. 698): 

 

[...] os “melhores” argumentos utilizados para chancelar a restrição ao direito 
fundamental à liberdade (lockdown e fechamento de vias terrestres sem base 
na Lei) são: (1) argumento de relativização dos direitos (tese de que não 
existem direitos absolutos) para proteção à saúde das pessoas; (2) 
argumento de que a Constituição Federal de 1988 já prevê algumas outras 
hipóteses de excepcionalidade, a exemplo da Medida Provisória; (3) 
argumento de que não há a possibilidade de a Constituição Federal abarcar 
todas as hipóteses; (4) argumento do afastamento da tese de que as medidas 
de restrição decorreriam do preceito político de “Estado de Exceção” por ser 
apenas “Legalidade Extraordinária”, num misto de medidas legislativas que 
permitem, a qualquer tempo, a judicialização do caso concreto.  

 

Mesmo que no caso concreto mostre-se cristalina a tese que o direito de 

reunião esteja sendo interferido de forma desrazoável, pois, ao impedir o protesto da 

população em formato de carreata, dado os manifestantes encontrarem em veículos 

fechados, não se detectando a possibilidade de proliferação do vírus. Entretanto, em 

contexto geral, os demais formatos de reunião e manifestação que possam gerar 

contato físico com outras pessoas devem ser evitados para garantir a preservação da 

vida. 

Sendo proporcional, assim, válida a imposição da medida, passa-se a aferir 

se os decretos restritivos de direitos fundamentais publicados atendem aos 

condicionantes legais para restringir direitos fundamentais durante o estado de 

calamidade, verifica-se a análise de cada uma delas. 

A primeira condicionante para a restrição nesse contexto é a 

obrigatoriedade de as restrições serem apenas na seara da calamidade reconhecida, 

verifica-se, portanto, que esse critério foi atendido pelos decretos, visto que as 

restrições estabelecidas foram com o fito de impedir a proliferação dos vírus e/ou 

auxiliar nas consequências decorrentes das limitações que houver. No acervo das 

medidas possíveis durante a pandemia, o lockdown é compatível com o entendimento 

do STF, conforme explicitado em julgados mencionados na pesquisa. 

A segunda corresponde à base em estudos científicos acerca da extensão 

dos danos, sendo esses constatados à sua observância, pois os dados apresentados 

pela SESA demonstravam o crescimento do problema, e, como observado, todos os 
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isolamentos sociais rígidos foram decretados antes do colapso total do sistema de 

saúde, além de sugerir medidas restritivas para conter o avanço do vírus com o uso 

da máscara e medidas não farmacológicas. O Estado do Ceará também apresentou 

um plano de vacinação, além de criar um comitê de gerenciamento da crise, tudo foi 

realizado em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde e as 

determinações da OMS. 

Por fim, a revogação da lei ou medida restritiva quando comprovada a 

diminuição — e não finalização — do desastre, também foi acatada, posto que, 

conforme verificado, quando detectado pela SESA a diminuição da velocidade de 

contágio entre as pessoas e as decrescentes procuras por leitos em hospitais, o 

decreto foi substituído, instituindo medidas menos gravosas. A substituição foi 

realizada a partir da apresentação do PRAAEC, de forma gradual, além do toque de 

recolher em 2021 em horários pré-definidos.  

Por fim, o que importa enaltecer é que no estado de calamidade pública, 

apesar de não expresso pela Constituição, autoriza o gestor público, em situações 

excepcionais, a restringir direitos fundamentais em uma análise minuciosa de 

ponderação da situação e das medidas adotadas, inclusive podendo ser desfeita pelo 

Poder Judiciário em caso de excessos e incompatibilidade com a ordem jurídica. 

Destarte, com a legalidade extraordinária acionada, o meio adequado e necessário do 

lockdown corresponde ao único instrumento que tem fornecido respostas rápidas no 

contexto de crise. À vista disso, as restrições impostas aos direitos devem prevalecer 

para garantir o direito à saúde e à vida.  

 

4.4 POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À 

IMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS EM CONTEXTO DE 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

 

As calamidades públicas poucos foram exploradas pelo STF, visto serem 

tratadas, até o ano de 2020, como uma medida infraconstitucional sem grandes 

problemas, para a Corte Maior, no que toca aos direitos fundamentais, pois poucas 

vezes houve intercessão entre eles. A abordagem sobre o instituto apenas orbitava 

em torno da calamidade pública financeira e nas medidas apontadas como desastres 

naturais de forma geral.  
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Durante os pronunciamentos das decisões no combate a COVID-19 — 

principal caso de direitos fundamentais em contexto de calamidade pública decretada 

— ressaltou-se, em diversos momentos, a compatibilidade e legalidade das ações dos 

prefeitos e governadores, no que tange à restrição de direitos, por decretos. Todas as 

vigas mestras das decisões autorizantes das medidas restritivas pautaram-se na 

supramencionada ADI. nº 6343, dando respaldo à atuação do gestor público (BRASIL, 

2020r, online). 

Ademais, corroborando com o posicionamento do STF acerca da 

legalidade das restrições em épocas de calamidade pública, assevera a Reclamação 

40786/CE, ajuizada pela Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal (PSL) 

do Estado do Ceará, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em face do Mandado de 

Segurança impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e aduz: 

 
[...] pela decisão reclamada, a Desembargadora Relatora do Mandado de 
Segurança nº 0625997-93.2020.8.06.0000 limitou-se a indeferir a medida 
liminar requerida. Afirmou a insuficiência de elementos aptos a demonstrar a 
ilegalidade ou abusividade do ato apontado como coator, porque estaria 
amparado em ‘estudos epidemiológicos da secretaria de saúde’ e porque a 
existência de controvérsia científica sobre a eficácia do lockdown como 
medida de enfrentamento à epidemia não seria suficiente para afastar a 
presunção de validade da medida. A decisão reclamada não expõe 
contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal nas decisões 
apontadas como paradigmas de confronto. Nelas se reafirma a autonomia 
dos Estados e Municípios para adotar medidas locais de combate à pandemia 
provocada pela Covid-19, respaldadas em critérios técnico-científicos. 
(BRASIL, STF. Reclamação 40.786 – CEARÁ 0093091-60.2020.1.00.0000, 
Relator: Ministra Cármem Lúcia, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data da 
Publicação: DJe -134 29/05/2020v, online, grifo nosso). 

 
A decisão do mandando de segurança foi julgada prejudicada por perda 

superveniente de objeto, haja vista já ter cessado à época. Logo, não se enfrentou o 

mérito acerca das imposições restritivas, mas restou ventilado à legalidade do ato pelo 

Poder Executivo cearense, nas palavras da Ministra.  

Em momento anterior, pode-se extrair o entendimento do STF quanto à 

possibilidade de restrição de direitos fundamentais, em contexto de estado de 

calamidade pública, no julgamento da ADI. 6.363 MC-REF / DF. IN VERBIS: 

 

A previsão desse acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e 
de salário dos empregados é excepcional, é temporária, pois só pode ser 
aplicada neste período de 90 dias, durante o estado de calamidade 
pública. E repito: a ratio da norma é a manutenção do trabalho. É uma opção 
ao desemprego. É a valorização da manutenção desse direito social - 
trabalho - e, consequentemente, com a complementação do Poder Público, 
que, se não chega a 100%, mantém uma renda mínima aos trabalhadores 
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durante este período e mantém a possibilidade de continuarem ocupando 
licitamente o seu trabalho, mantendo a dignidade e a aquisição de renda para 
si e para a sua família, ao invés de uma geração gigantesca de desemprego 
que poderia ocorrer e, passados esses três meses, continuariam 
desempregados. É um período de acomodação e de manutenção também 
das próprias empresas, do empreendedor, para que ele possa continuar 
mantendo os empregos. Neste momento de crise aguda que nós temos na 
saúde pública, com essas fortíssimas repercussões sociais e econômicas, 
parece-me absolutamente constitucional e razoável a possibilidade de 
acordo individual escrito entre empregador e empregado, visando a redução 
proporcional da jornada de trabalho e de salário, com - obviamente - a 
complementação salarial por parte do Poder Público, esses 51,2 bilhões 
(BRASIL, STF. ADI 6. 363 MC-REF / DF. RELATOR: MIN. RICARDO 
LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, SESSÃO VIRTUAL DO DIA 17 DE ABRIL DE 
2020q, online, grifo nosso). 

 
Logo, observa-se que o entendimento atual do STF é no sentindo que o 

estado de calamidade pública pode autorizar a restrição de direitos fundamentais a 

depender do caso concreto. Ademais, além dos direitos individuais, também se pode 

restringir direitos sociais, como no caso do direito dos trabalhadores, visto a 

temporariedade da restrição e a análise da gravidade do caso concreto.  

Por fim, ressalta-se a decisão da Suprema Corte de 8 de abril de 2020, pelo 

Ministro Alexandre de Moraes em julgamento da Arguição de descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 672/DF:  

 

[...] O Supremo Tribunal Federal continua a ser chamado para enfrentar 
diversos assuntos das medidas restritivas tomadas para enfrentamento da 
atual pandemia, destacando-se liminar proferida, em 8 de abril de 2020, pelo 
Ministro Alexandre de Moraes nos Autos da ADPF nº 672/DF:"A adoção 
constitucional do Estado Federal gravita em torno do princípio da autonomia 
das entidades federativas, que pressupõe repartição de competências 
legislativas, administrativas e tributárias. Em relação à saúde e assistência 
pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento alimentar, a 
Constituição Federal consagra, nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a 
existência de competência administrativa comum entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto 
constitucional prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito 
Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, 
aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja 
interesse local; devendo, ainda, ser considerada a descentralização político-
administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), 
com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição 
dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz 
respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da 
Lei 8.080/1990). As regras de repartição de competências administrativas e 
legislativas deverão ser respeitadas na interpretação e aplicação da Lei 
13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 
e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de “maneira explícita”, como bem 
ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao conceder medida 
acauteladora na ADI 6341, “no campo pedagógico e na dicção do Supremo, 
a competência concorrente”. Dessa maneira, não compete ao Poder 
Executivo Federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos 
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estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências 
constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus 
respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a 
imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, 
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades 
culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos 
reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e 
de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por 
exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir 
de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies 
for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-
pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and 
healthcare demand, vários autores). Presentes, portanto, a 
plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes 
riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, 
CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta 
SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR 
a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da 
Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, 
RECONHECENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E 
SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de 
suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção 
ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a 
pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, 
quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, 
atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 
INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM 
SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA 
UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, 
caso entenda necessário" (BRASIL, STF. ADPF Nº 672, MC-REF/DF, 
RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAIS, JULGAMENTO: 08/04/2020t, 
grifo nosso). 

 

Nesse prisma, visando à necessidade de garantir a saúde individual e 

coletiva, não procede a alegação de que atos normativos emitidos pelo Estado do 

Ceará estariam eivados de ilegalidade. O que se pode extrair é que, em se tratando 

de questões coletivas de gravidade máxima, principalmente quanto às questões 

sanitárias, havendo respaldo constitucional, legal e perigo iminente, os atos podem 

ser tolerados sem a decretação do estado de sítio, quando se tratar de questões 

sanitárias. 

Ante o exposto, pode-se afirmar a tendência do STF em flexibilizar a 

restrição dos direitos fundamentais em contexto de calamidade pública, todavia, 

deixa-se claro que o entendimento dos ora ministros é de que essas limitações devem 

ser temporárias e condicionadas à situação de crise, não sendo toleradas em todos 

os casos. Os direitos essenciais à vida e à dignidade dos seres humanos devem ser 
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preservados em todas as situações, principalmente em épocas de crises, visto ser o 

centro da ordem jurídica constitucional brasileira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa percorreu caminhos da reflexão crítica sobre o instituto 

do estado de calamidade pública, pouco explorado na doutrina constitucional e, em 

linhas gerais, pode-se concluir que possui caráter residual em épocas de crises, sendo 

viável quando a situação fática descarta o estado de exceção. É operado desde a 

Constituição do Império, mas apenas como fundamento para o não atingimento das 

metas fiscais, contudo, a partir de 2020, observou-se que suas pretensões se 

espraiaram com mais veemência na seara dos direitos fundamentais. 

Conforme a teoria dos direitos fundamentais, o núcleo das normas mais 

caras à população não pode ser restringido sob argumentos duvidosos e apenas o 

caso concreto irá revelar a necessidade, possibilidade e grau de incidência de uma 

restrição, através do exame da proporcionalidade. À vista disto, mesmo que o estado 

de calamidade pública seja um instituto voltado ao direito financeiro/orçamentário, ele 

lida com crises consideravelmente tênues, de espaços incertos, dúbios, em que não 

está devidamente límpido como o gestor público deve proceder no contexto de crise 

político-social. 

A constitucionalização do instituto surgiu em 2021, pela EC. nº 109, 

representando um avanço substancial para a exploração do instrumento e uma 

legitimidade indubitável de sua existência no Estado Constitucional das Crises. Apesar 

do seu novo status constitucional, é válido afirmar não fazer parte do estado de 

exceção, correspondendo, somente, a uma alternativa viável ao Estado quando 

precisar se socorrer de medidas menos gravosas presentes no Texto Maior. 

Uma crítica pertinente à citada EC., é no que se refere à sua extensão e 

preocupação, visto que apenas se limitou a tratar de assuntos financeiros, não se 

preocupando em estabelecer limites aos gestores públicos para a restrição dos 

direitos fundamentais. Apesar de reconhecer que apenas o caso concreto irá 

responder com a devida segurança acerca da necessidade de se restringir direitos, 

seria extremamente importante o estabelecimento de balizas por parte do constituinte 

derivado, pois traria segurança à população e ao Poder Judiciário em casos de 

impugnação. 

Em análise acentuada, afere-se que o decreto de estado de calamidade 

pública em si não possui força suficiente para restringir direitos fundamentais à prima 
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facie, mas apenas quando a situação permitir o acionamento da legalidade 

extraordinária. Essa se trata da compatibilidade entre a crise posta com a criação do 

mínimo de leis que regulem a situação, sem suspender nenhuma lei ou direitos 

vigentes, mas apenas restringi-los. 

Baseando-se na teoria externa, os direitos fundamentais são aplicados à 

primeira vista, isto é, correspondem a direitos a princípio ilimitado, sendo restringido 

pelas situações que se sobrevier. Reitera-se que metodologia aplicada para 

determinar a restrição dos direitos fundamentais, pela teoria externa, reside nas 

seguintes etapas: (1º) a verificação do âmbito de proteção, uma vez que o direito 

fundamental é aplicado à prima facie, sendo limitado pelo caso concreto; (2º) a 

compatibilização dos direitos colidentes, realizando-se a restrição em caso de colisão, 

tornando o bem definitivamente protegido.  

Nessa esteira, ressalta-se a importância que há em proteger os direitos 

fundamentais, visto se tratar de normas essenciais, devendo as etapas acima 

apresentadas serem seguidas de forma responsável, pois não há Estado Democrático 

sem a preservação fiel aos direitos de seu povo. 

A sistematização teórica do estado de calamidade pública para a validação 

das restrições a direitos fundamentais realizados por esta pesquisa, apresenta-se nos 

seguintes passos: (1º) a decretação do estado de calamidade pública só terá aptidão 

para restringir direitos fundamentais caso a situação acione a legalidade 

extraordinária; (2º) o referido acionamento é aferido no caso concreto, por dados 

científicos, demonstrando a extensão e desdobramentos dos danos e comprovando a 

necessidade de imposição de medida gravosa; (3º) e, caso acionada a legalidade 

extraordinária, o ente federativo está autorizado a restringir direitos fundamentais, no 

entanto, ainda há condicionantes legais e constitucionais a serem seguidos pelos 

legisladores e gestores públicos para a criação de lei, decretos ou medida restritivos, 

fundamentados nesse contexto de crise. 

Os condicionantes autorizativos identificados na pesquisa, que foram 

extraídos da CRFB/88 e pelas legislações vigentes, apontam-se como: (1º) 

constitucionais: (a) aprovação da medida imposta no exame da proporcionalidade; (2º) 

legais: (a) as medidas/leis restritivas devem ser apenas na seara da calamidade 

decretada; (b) realização de estudos científicos detalhando a extensão dos danos; (c) 

a obrigatoriedade de revogação da medida/lei quando comprovada a diminuição do 

desastre, não a finalização. Todos os passos devem ser obrigatoriamente seguidos, 
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pois considera-se que a presente metodologia está em consonância com a legislação 

posta. 

Durante a pandemia da COVID-19 em 2020, caso mais emblemático da 

história da calamidade pública no Brasil, conforme os dados da SESA, até o dia 17 de 

março de 2020, foram notificados 273 casos para COVID-19, destes, 102 (37,3%) 

descartados, 159 (58,2%) encontram-se em investigação e apenas 11 (4,0%) foram 

confirmados. Quanto aos óbitos, não havia nenhum oficialmente confirmado, 

entretanto, o dia 5 de maio de 2020, dia da publicação do decreto de isolamento social 

rígido, os números de casos confirmados subiram para 11.381, logo, verifica-se um 

crescimento significativo (CEARÁ, 2020h, online). 

A resposta dada à crise gerada pelo COVID-19 foi a implementação do 

lockdown, por duas vezes, interferindo severamente nas liberdades negativas da 

população. Ao longo desse período, foram relatados casos de aglomerações públicas 

e privadas, ensejando a conduções das pessoas envolvidas às delegacias para 

lavraturas de TCO’s, as vedações às manifestações e à circulação de pessoas e 

veículos, o que gerou dúvidas quanto à possibilidade de aplicação dessa medida, visto 

o pano de fundo jurídico decretado ser apenas uma medida até então 

infraconstitucional. Observa-se que tais atos decorrem do poder de polícia, do poder 

de zelar pela saúde pública e pela segurança de todos.  

Concorda-se que houve excessos por parte do Poder Público cearense 

quanto às restrições relacionadas às carreatas, visto que não há comprovação de 

contato físico por parte dos manifestantes, sendo esta a forma de proliferação do vírus. 

Ademais, é mister pontuar que as restrições devem ser apenas aquelas suficientes 

para conter a crise e não devem estar relacionadas às pautas políticas e perseguições 

de qualquer natureza.   

Quanto à aplicação de toda a sistematização supracitada, a identificação 

do contexto vivenciado pelo Estado do Ceará em acionar a legalidade extraordinária 

e se a medida restritiva imposta é válida, considera-se que o sistema de saúde do 

estado já estava colapsando e o vírus se propagando ainda mais, dia após dia, 

portanto, o contexto de crise enfrentado pelo ente nos anos de 2020 e 2021 acionou 

a legalidade extraordinária, fazendo-se possível a restrição a direitos fundamentais. 

Convém afirmar que para uma análise mais profunda da crise da COVID 19, seria 

necessário o levantamento das informações de todos os estados da federação para 
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observar as determinações do Ministério da Saúde. Por razões metodológicas, 

estudou-se apenas o Estado do Ceará. 

Na aferição da regra da proporcionalidade, verificou-se que o contexto 

social e sanitário que precederam as decretações dos dois lockdowns eram de 

natureza gravíssima, pois os hospitais já apresentavam quase 100% de ocupação, 

além do crescente aumento de casos verificados semanalmente pelas emissões dos 

boletins epidemiológicos pela SESA.  Desse modo, podemos considerar que a medida 

restritiva se mostrou adequada e necessária, e, no que concerne à etapa da 

ponderação, as liberdades individuais podem abrir espaço, temporariamente, aos 

interesses coletivos, pois o Estado existe para garantir proteção a todos e não de 

forma isolada.  

Identificou-se, também, o encaixe da medida restritiva do lockdown e dos 

decretos que os vincularam aos condicionantes legais para a restrição em contexto 

de estado de calamidade pública, atendendo, portanto, os requisitos extraídos do 

ordenamento jurídico. Com essa aprovação não há inconstitucionalidade no 

isolamento social rígido, pois seguiu, mesmo que de forma inconsciente, os ditames 

das normas vigentes. 

Ante o exposto, o objetivo do trabalho foi alcançado e respondeu às 

indagações principais de forma científica, com o acervo probatório que a pesquisa 

necessita. Logo, as diretrizes aqui colhidas e sistematizadas podem vir a esclarecer 

aos gestores públicos e legisladores as bases do instituto e sua, até a presente data, 

extensão.  Torna-se mais do que necessário pôr em discussão os limites do Poder 

Executivo quando normas de caráter operativo não estão muito claras e dependem 

de ponderação, visto que não lhes foram atribuídos poderes absolutos, monárquicos 

dos tempos modernos, mas apenas os suficientes para seguir à risca aquilo que a 

CRFB/88 estabeleceu como prioridade e abraçou como núcleo pétreo aos interesses 

de seu povo.   
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